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Consórcios Intermunicipais

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

9º EDITAL DE CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2018 – CIM POLO SUL - REDE CUIDAR
Publicação Nº 218126

 

 
 
 

"Integrando os Municípios da região sul capixaba visando 
à eficiência da gestão em saúde". 

 
 

_______________________________________________________________________
_________________________________________ 

 

Rua Siqueira Campos | Nº 75 | Centro | Mimoso do Sul | Espírito Santo CEP: 29400-000 
Tel.|fax: (28) 3555-1990 | www.cimpolosul.com.br | cimpolosul@gmail.com 

 

9º EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 PROCESSO SELETIVO Nº 001/2018 – CIM POLO SUL - REDE CUIDAR 

 
 

O Presidente do Consórcio Público da Região Polo Sul – CIM POLO SUL, no uso de suas 
atribuições, através da homologação do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018, 
convoca  para se apresentar na Unidade de Cuidado Integral a Saúde -  Rede Cuidar em 
Guaçuí no prazo de 02 (dois) dias úteis. Ressaltamos que a candidato deverá estar munido 
dos respectivos documentos:  
 
DA CONVOCAÇÃO 

10.1 A convocação dos candidatos se dará através do e-mail e/ou telefone de contato 
informado na ficha de inscrição.  
10.2 O candidato deverá apresentar-se na sede do CONSÓRCIO CIM POLO SUL/ES no prazo 
de 2 (dois) dias úteis após a convocação. 
10.3 O candidato deverá:  
I. ser brasileiro, nato ou naturalizado; 
II. ter, na data da apresentação, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;  
III. se eleitor, estar quite com a Justiça Eleitoral; 
IV.  estar inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e encontrar-se em situação regular 
junto a Secretaria da Receita Federal; 
V. não estar em débito junto à Fazenda Pública Estadual; 
VI.  possuir requisitos exigidos para o cargo e demais qualificações requeridas no processo 
seletivo; 
VII. não enquadrar-se nas vedações contidas nos incisos XVI, XVII e parágrafo 10 do art. 37 
da Constituição Federal de 1988, alteradas pela Emenda Constitucional ou do Decreto 
Estadual 2.724-R de 06 de abril de 2011, que trata do acúmulo ilegal de cargo público. 
VIII. não ter sido desligado da Administração Pública por falta disciplinar; 
IX.  conhecer as exigências estabelecidas neste Edital e estar de acordo com elas; 
X.  estar quite no serviço militar, no caso do sexo masculino. 

 
10.5 Para a comprovação de atendimento à condição de pessoa com deficiência o 
candidato inscrito nesta condição deverá apresentar laudo médico, original ou cópia 
autenticada em cartório, emitido nos últimos seis meses, tendo como referência a data da 
chamada, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como à 
provável causa da deficiência e sua correlação com a previsão do Decreto Federal N° 3.298, 
de 20 de dezembro de 1999 e suas alterações. 
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"Integrando os Municípios da região sul capixaba visando 
à eficiência da gestão em saúde". 

 
 

_______________________________________________________________________
_________________________________________ 
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Tel.|fax: (28) 3555-1990 | www.cimpolosul.com.br | cimpolosul@gmail.com 

 

 
 

 
 

NÍVEL SUPERIOR 
 
 

 

 
 
 
Guaçuí/ES, 05 de Agosto de 2019. 
 
 
 
 
Angelo Guarçoni Junior 
Presidente do CIM POLO SUL 

 
 

ENFERMEIRO - 01 VAGA 
 

 
Nº 

 
NOME 

 
PROTOCOLO TEMPO DE 

SERVIÇO 
ANÁLISE 

DE 
TÍTULOS 

TOTAL 
PONTOS 

 
CLASSIFICAÇÃO DATA DE 

NASCIMENTO 

05 Fabiana Tavares Lima Martins 2065 48,0 10,0 58,0 Classificado 23/02/1981 
 

PORTARIA CIM POLO SUL Nº 07 – P, DE 08 DE AGOSTO DE 2019. DIVULGA E ALTERA A ESCALA DE 
FÉRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.

Publicação Nº 218261

PORTARIA CIM POLO SUL Nº 07 – P, DE 08 DE AGOSTO DE 2019.

DIVULGA E ALTERA A ESCALA DE FÉRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.

O Presidente do CIM POLO SUL, no uso de suas atribuições, com poderes que lhe confere o Contrato de Consórcio Público 
e o Estatuto do CIM POLO SUL,

RESOLVE:

Art. 1º -Fica alterado o quadro de escala de férias dos empregados públicos do Consórcio Público da Região Polo Sul – CIM 
POLO SUL, referente ao o exercício de 2019, constante da portaria nº 17 – P, 26 DE DEZEMBRO DE 2018, passando a 
mesma a viger com a seguinte redação:

NOME PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DE GOZO

Cristiane Abreu 05/07/2018 a 04/07/2019 01/12/2019 a 30/12/2019
Natalia Gomes de Souza 01/08/2018 a 31/07/2019 01/02/2020 a 01/03/2020

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.

Mimoso do Sul/ES, 08 de agosto de 2019.

Angelo Guarçoni Junior

Presidente do CIM POLO SUL
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Afonso Cláudio

Prefeitura

ADITIVO Nº 002 - CONVÊNIO Nº 001-2018 - PROCESSO Nº 07730-2019
Publicação Nº 218129

Termo Aditivo Nº 002

Convênio Nº 0001/2018

Processo Nº 07730/2019

Concedente: Município de Afonso Cláudio/ES, por meio do Fundo Municipal de Saúde, CNPJ Nº 13.966.562/0001-97.

Convenente: Conferência de São Vicente de Paulo, CNPJ Nº 27.002.674/0001-81.

Objeto: Alteração das Metas Assistenciais Qualitativas discriminadas no Anexo I - Documento Descritivo (DODE) do Con-
vênio nº 001/2018.

Disposições Gerais: Permanecem em vigor as demais cláusulas do Convênio e respectivo Anexo que não foram alteradas 
pelo presente.

Afonso Cláudio/ES,08 de agosto de 2019.

Município de Afonso Cláudio/ES

Edélio Francisco Guedes

Prefeito Municipal

Concedente

Fundo Municipal De Saúde

Silvia R. de Oliveira Freisleben

Gestora/Secretária M. de Saúde

Concedente

Conferência São Vicente de Paulo

Délcio Zandonadi Caliman

Presidente

Convenente

EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATO Nº 046.2019 - PROC. Nº 7091-2019 - TOMADA DE PREÇOS 
Nº 003-2019

Publicação Nº 218083

CONTRATO Nº 046/2019

Processo Nº 007091/2019

Tomada de Preços Nº 003/19

Contratante: Município de Afonso Cláudio/ES, CNPJ Nº 27.165.562/0001-41. Contratado: C A J Construções e Serviços 
Eireli - Me, CNPJ nº 26.754.495/0001-38.

Objeto: execução de obra de reforma da praça do Distrito de Vila Pontões, Município de Afonso Cláudio/ES.

Valor total: R$ 300.518,29 (trezentos mil quinhentos e dezoito reais e vinte e nove centavos).

Assinatura: 08/08/2019

Vigência: do contrato: 10 (dez) meses, a contar da data de assinatura do instrumento, podendo ser prorrogado desde 
que ocorrida alguma das hipóteses previstas no art. 57, § 1º da Lei 8.666/93 - de execução da obra: de no máximo 240 
(duzentos e quarenta) dias, a contar da Ordem de Serviço emitida pela Contratante.
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Dotação Orçamentária: 12 01 15 451 0033 1.030 - Elemento Despesa: 44905100000 Obras e Instalações - Fonte de Re-
curso: 15109835000 Contrato de Repasse nº 869835 (Reforma da Praça de Pontões) - Ficha: 0574 e 12 01 15 451 0033 
1.030 Elemento Despesa: 44905100000 Obras e Instalações - Fonte de Recurso: 10010000000 Recursos Ordinários - Fi-
cha: 0574.

Afonso Cláudio/ES, 08 de agosto de 2019

Edélio Francisco Guedes

Prefeito Municipal

Contratante

C A J Construções e Serviços Eireli Carlos Alberto Jorge

Contratada

TERMO ADITIVO Nº 001 - CONTRATO Nº 001/2019 - PROCESSO Nº 009673-2019
Publicação Nº 218133

Termo Aditivo Nº 001

Contrato Nº 001/2019

Processo Nº 009673/2019

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

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

Objeto: acréscimo de R$ 13.942,50 (treze mil novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos) ao valor total do 
Contrato nº 001/2019. O valor acrescido representa aditivo de 25% ao valor total do item, Óleo Diesel S-10, estabelecido 
no Anexo I do Contrato originário, para a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico.

Dotação Orçamentária: 11 01 20 122 0023 - Projeto/Atividade: 2.052 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal 
de Agricultura e Desenvolvimento Econômico - Elemento Despesa: 33903000000 Material de Consumo - Fonte de Recur-
so: 20010000000 Recursos Ordinários - Ficha: 0000346.

Afonso Cláudio/ES, 08 de agosto de 2019.

Município de Afonso Cláudio/ES

Edélio Francisco Guedes

Prefeito Municipal

Contratante

Jorge Pianzoli & Irmao Ltda

Alvino Pianzola Filho

Contratada
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Água Doce do Norte

Prefeitura

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TP 001/2019
Publicação Nº 218075

 

ATO DE ADJUDICAÇÃO  E 
HOMOLOGAÇÃO DO 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
MODALIDADE TOMADA DE 

PREÇOS N.º 001/2019 
O Prefeito Municipal de Água 
Doce do Norte, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais,FAZ saber a 
Comissão Permanente de 
Licitação que julgou e ELE, 

RESOLVE: 
ADJUDICAR a Empresa BR 
CONSTRUTORA E SERVIÇOS 
LTDA – EPP – CNPJ 
08.192.659/0001-07, com 
fulcro no Inciso VII Artigo 38 da 
Lei 8.666, 21.06.1993, e do Edital 
Tomada de Preços nº 001/2019 e 
de acordo com o Parecer Jurídico, 
item do objeto do Procedimento 
Licitatório Modalidade Tomada n.º 
001/2019, por ter ofertado os 
menores preços e seus preços 
estarem de acordo com o preço de 
mercado, não estando irrisórios 
nem superfaturados, e de grande 
vantajosidade para a 
Administração. 

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

Paulo Márcio Leite Ribeiro 
Prefeito Municipal 
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Alfredo Chaves

Prefeitura

DECRETO Nº 1337-N-2019
Publicação Nº 218170

 

 

 

DECRETO Nº 1337-N/2019, de 08 de agosto de 2019. 
 

EMENTA: INSTITUI A SALA DO 
EMPREENDEDOR NO MUNICÍPIO DE ALFREDO 
CHAVES/ES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O Prefeito Municipal de Alfredo Chaves, Estado do Espirito Santo, no uso das 
suas atribuições legais, em especial o art. 45, inciso V, da Lei Orgânica do Município 
de Alfredo Chaves, no uso de suas atribuições legais e, 
 
CONSIDERANDO a necessidade de aplicar políticas públicas para 
microempreendedores, empreendedores, empresários, produtores rurais e 
agricultores da economia familiar no território, em consonância com a Lei 
Complementar nº 123/2006, Lei Federal nº 11.598/2007 e Lei Municipal nº618/2017; 
e 
 
CONSIDERANDO a necessidade de promover um ambiente de negócios 
simplificado e integrado entre os órgãos e entes envolvidos no processo de registro 
empresarial, com vias a reduzir a burocracia e permitir o crescimento e 
desenvolvimento econômico municipal,  
 

DECRETA: 
 
Art. 1º. Fica instituída a “Sala do Empreendedor no Município de Alfredo Chaves”, 
nos termos do artigo 35 da Lei Municipal nº 618/2017, que deverá funcionar na Rua 
Lauro Ferreira Pinto, nº 165, Centro, Alfredo Chaves/ES,Cep nº 29.240-000, cujo 
endereço poderá sofrer alteração a critério e conveniência da Administração Pública 
Municipal. 
 
Art. 2º. Serão atribuições da Sala do Empreendedor: 
 

I. Unificar e automatizar o processo de registro, inscrição e licenciamento 
mercantil entre os órgãos e entes municipais; 
 

II. Orientar e disponibilizar informações sobre aspectos fiscais, tributários, de 
zoneamento, formalização, emissão de alvarás e de licenciamento para 
empresas e negócios; 
 

III. Promover, em parceira com instituições especializadas, programas de acesso 
ao microcrédito e suporte em temas de gestão, associativismo, treinamentos 
e capacitações para o público municipal; 
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IV. Organizar dados e adotar procedimentos capazes de instruir e mobilizar 
potenciais fornecedores locais ou regionais para participarem das compras 
públicas municipais; 

V. Implementar ações, processos, indicadores e estratégias na busca de um 
ambiente de negócios empresarial que favoreça e promova a obtenção de 
resultados de crescimento econômico e social para o município. 

 
VI. Monitorar a geração de empregos e o registro de empresas na cidade, a fim 

de diagnosticar e desenvolver políticas específicas para fomentar a economia 
local;  

 
VII. Responder as consultas de viabilidade através do integrador estadual no 

prazo definido pela Lei da REDESIM e regulamentações derivadas; 
 

VIII. Racionalizar ou eliminar exigências e procedimentos em desacordo com a 
legislação ou em duplicidade; 

 
IX. Emitir taxas e outros valores decorrentes da atividade mercantil no Município, 

fazendo uso do integrador estadual da REDESIM e de sistema tributário com 
essa finalidade; 

 
X. Expedir ordens de vistoria no integrador estadual e realizar o 

encaminhamento para a fiscalização pertinente; 
 
XI. Implantar mecanismos capazes de gerenciar e dinamizar o fluxo de emissão 

de alvarás licenças e autorizações de funcionamento entre os diversos órgãos 
e setores da Prefeitura; 

 
§ 1º - As fiscalizações definidas no inciso X devem ocorrer, sempre que possível, de 
forma unificada entre os órgãos municipais, visando diminuir custos públicos e 
simplificar exigências mercantis; 
 
§ 2º -Os alvarás, licenças ou autorizações de funcionamento especificadas no inciso 
XI,devem ser emitidas ou disponibilizadas através de sistema informatizado, a fim de 
garantir agilidade e eficiência pública no trâmite de liberação de atividades 
econômicas pelo Município. 
 
Art. 3º. Devem atuar na estrutura da Sala do Empreendedor de Alfredo Chaves, 
servidores dos órgãos, setores ou Secretarias municipais abaixo descritas: 
 

I. Tributação; 
 

II. Posturas; 
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III. Núcleo de Apoio ao Contribuinte; 
 

IV. Planejamento e Desenvolvimento; 
 

V. Vigilância Sanitária; 
 

VI. Meio Ambiente. 
 

§ 1º. Deve integrar a estrutura da Casa do Empreendedor no mínimo 01 (um) 
servidor atuante como AD – Agente de desenvolvimento econômico local, 
devidamente nomeado e capacitado na função; 
 
§ 2º. A Administração municipal poderá designar órgãos, setores ou Secretarias da 
Prefeitura não enumerados nos incisos de I a VI do caput para integrar funções e/ou 
serviços relevantes na Casa do Empreendedor. 
 
§ 3º.A Administração municipal poderá firmar parcerias com instituições públicas ou 
privadas de comprovada capacidade técnica, científica, tecnológica, de ensino, de 
qualificação profissional e de crédito para agregar funções e/ou serviços na Sala do 
Empreendedor. 
 
Art. 4º.A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento será responsável exclusiva 
pela gestão e coordenação operacional dos serviços compreendidos na Sala do 
Empreendedor. 
Parágrafo único – Os servidores vinculados a Secretaria Municipal diferente da 
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento, deverão se reportar a esta dentro 
da Sala do Empreendedor. 
 
Art. 5º.Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Alfredo Chaves/ES, 08 de agosto de 2019. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
Prefeito Municipal 
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ERRATA DO ANEXO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 018/2019
Publicação Nº 218073

 

 

 

 

ERRATA 

 
O MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, faz saber que 
a Lei Complementar Nº 018/2019, Publicada no 
Diário Oficial dos Municípios, no dia 07/08/2019, 
Edição nº 1321, Publicação Nº 217550, foi publicada 
com erros no anexo II. 

Desta forma, segue o teor correto do Anexo II, da Lei 
Complementar nº 018/2019, publicado na presente 
data. 

 

Alfredo Chaves, 08 de agosto de 2019. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO MUNICIPAL 
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1 
 

Plenário 

Mesa Diretora 

Presidência 

Diretoria 
Executiva 

Diretoria Geral 

Setor de 
Administração 

Departamento 
de Tecnologia 
da Informação 

Departamento 
de Gestão de 
Documentos 

Departamento de 
Compras Secretaria 

Departamento de 
Pessoal, Patrimônio e 

Almoxarifado 

Setor de 
Contabilidade e 

Finanças 

Assessoria de 
Comunicação 

Social 

Auditoria Pública 
Interna 

Procuradoria 
Legislativa 

Assessoria 
Parlamentar 

Comissões 
Permanentes e 

Transitórias 

Secretaria da 
Presidência 

                                                      ANEXO II 
LEI COMPLEMENTAR Nº018/2019 

Organograma da Câmara Municipal de Alfredo Chaves  
Estrutura Administrativa 

 
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Câmara Municipal de Alfredo Chaves 
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Alto Rio Novo

Prefeitura

DECRETO N°5684/2019
Publicação Nº 218180

DECRETO N°5684/2019

De 06 de Agosto de 2019

EXONERA ENCARREGADO DE ÁREA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

Art. 1°) Fica exonerado a partir do dia 06/08/2019, o Senhor BISMARCK DA SILVA FARIA, portador do CPF n°158.875.127-
92 e Carteira de Identidade n.º MG-19.459.920, de exercer o Cargo em Comissão de ENCARREGADO DE ÁREA FC.1, da 
Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transporte.

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

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

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

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

LUIZ AMÉRICO BOREL

Prefeito Municipal

DECRETO N°5685/2019
Publicação Nº 218181

DECRETO N°5685/2019

De 07 de Agosto de 2019

NOMEIA CHEFE DE ÁREA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

Art. 1°) Fica nomeado a partir do dia 07/08/2019, o Senhor BISMARCK DA SILVA FARIA, portador do CPF n°158.875.127-
92 e Carteira de Identidade n.º MG-19.459.920, para exercer o Cargo em Comissão de CHEFE DE ÁREA DE ALMOXARIFA-
DO E PATRIMÔNIO CC3.2, da Secretaria Municipal de Administração.

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

Art. 3°) Revogam-se as disposições em contrário.
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

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

LUIZ AMÉRICO BOREL

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 080/2019
Publicação Nº 218179

PORTARIA N° 080/2019

07 de Agosto de 2019

DESIGNA COORDENADOR MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL.

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

RESOLVE:

Art. 1°) Designar o Servidor abaixo elencado, para responder como Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil, do 
Município de Alto Rio Novo-ES, com base no parágrafo único do Art.3°, do Decreto n° 4576/2013.

• WAGNER ADÃO VIEIRA CORRÊA – Coordenador

Art. 2°) Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação

Art. 3°) Revoga a Portaria nº 049/2018, de 04 de Julho de 2018.

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

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

LUIZ AMÉRICO BOREL

Prefeito Municipal

RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL –REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2019
Publicação Nº 218281

RESULTADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002574/2019

PREGÃO PRESENCIAL –REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2019

RESULTADO: Foram consideradas vencedoras do Pregão Presencial –Registro de Preços nº 019/2019, que trata da Contra-
tação de empresa especializada em confecção de material gráfico, a serem prestados no período de 12 (doze) meses (Art. 
15, Inc. II e IV e § 3º, Inc. I e II da Lei nº. 8.666/93), para futura e eventual aquisição, para atender as necessidades das 
Secretarias do Município de Alto Rio Novo - ES, conforme descrições do Termo de Referência (Anexo I), pois, atendeu a 
todas as exigências editalícias, as seguintes empresas:

a) GRAFICA CENTRAL LTDA ME – itens – 01, 06, 08, 09, 10, 12, 29, 34, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59 e 
60 -perfazendo o valor total global de R$ 71.316,50 (setenta e um mil trezentos e dezesseis reais e cinquenta centavos).
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b) GRAFICA TRIANGULO LTDA EPP – itens – 02, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 37, 42 e 49-perfazendo 
o valor total global de R$ 26.332,50 (Vinte e seis mil trezentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos).

c) RIO MARINHO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME – itens –03, 04, 18, 24, 26, 36, 38, 45 e 52,-perfazendo o valor total 
global de R$ 33.312,40 (trinta e três mil trezentos e doze reais e quarenta centavos).

d) GRAFICA AQUARIUS LTDA ME – itens – 05, 07, 11, 20, 31, 33, 35, 44 e 58-perfazendo o valor total global de R$ 
28.153,70 (vinte e oito mil cento e cinquenta e três reais e setenta centavos).

e) AMAZONAS COMÉRCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA-ME – item –22-perfazendo o valor total global de R$ 180,00 
(cento e oitenta reais).

f) RENA NOGUEIRA RAMOS -ME – itens – 39, 40 e 41 -perfazendo o valor total global de R$ 81.870,00 (oitenta e um mil 
oitocentos e setenta reais).

Por fim, informamos que o valor total adquirido neste certame perfaz o montante de R$ 241.165,10 (duzentos e quarenta 
e um mil cento e sessenta e cinco reais e dez centavos).

Alto Rio Novo – ES, 08 de Agosto de 2019.

CATIANE MAFORTE TEIXEIRA

PREGOEIRA OFICIAL

Decreto Municipal n° 5.586 de 08/01/2019
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Anchieta

Prefeitura

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2019
Publicação Nº 218258

AVISO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO 030/2019

O Prefeito de Anchieta, Estado do Espírito Santo, Sr. FABRICIO PETRI, inscrito no CPF n.º 080.134.247-31, brasileiro, 
casado, residente e domiciliado neste Município, no uso de suas atribuições, torna público, para cumprimento no disposto 
no artigo 24, Inciso II da Lei 8.666/93, a Dispensa de Procedimento Licitatório, autorizando a contratação direta da FAR-
MACIA RIVIERA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 22.925.023/0001-40 para atendimento ao Mandado Judicial referente ao 
processo nº 014280/2016.

Valor Global da Contratação: R$ 1.163,99 (Hum mil, cento e sessenta e três reais e noventa e nove centavos).

Processo Administrativo: 12557/2019.

Conforme descrição a seguir:

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QTD. VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

1
QUETIAPINA, 50 MG, COMPRIMIDOS QUETIAPINA, 50 MG, 
COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA

CP 360 3,2333 1.163,99

VALOR TOTAL 1.163,99

OBS.: Publicado no mural da Prefeitura com base no artigo 82 da LOM - Lei Orgânica Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO PPRP 025/2019
Publicação Nº 218232

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 025/2019

Processo n.º 7174/2019

O Município de Anchieta/ES, através da sua Pregoeira Oficial, torna público a realização de licitação, na modalidade Pregão 
Presencial para Registro de Preços, objetivando a Contratação de empresa para eventual aquisição de gás GLP, para aten-
der a demanda do Fundo Municipal de Saúde, Secretarias e Gerencias da Prefeitura Municipal de Anchieta-ES, com itens 
exclusivos e cota reservada para ME/EPP, conforme as Leis 8.666/93, 10.520/02, LC 123/2006, Lei Municipal 1.315/18 e 
Decreto Municipal no 5.679/2017. Os interessados deverão retirar o Edital pelo site www.anchieta.es.gov.br ou via correio 
eletrônico, no endereço pregão.anchieta@gmail.com. Credenciamento e recebimento dos envelopes: De 09:00 às 09:30 
do dia 26/08/2019. Abertura das Propostas e Sessão de Disputa: às 09:30 do dia 26/08/2019.

Anchieta, 08 de agosto de 2019. 

Janaina Petri P. Fernandes

Pregoeira Oficial - PMA

http://www.anchieta.es.gov.br
mailto:pregão.anchieta@gmail.com
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LEI Nº 1385, DE 1º DE AGOSTO 2019 E ANEXOS
Publicação Nº 218123

 

 
 

 

 
Estado do Espírito Santo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 
CNPJ 27.142.694/ 0001-58 

 

LEI Nº 1385, DE 01 DE AGOSTO DE 2019. 

 

Dispõe sobre as Diretrizes para elaboração  
da Lei Orçamentária de 2020 e dá outras 
providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANCHIETA, Estado do Espírito Santo, faz saber 
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona, na forma do art.132, inciso II, da 
Lei Orgânica do Município de Anchieta, a seguinte lei: 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1º O Orçamento do Município de Anchieta, referente ao exercício de 2020, 
será elaborado e executado segundo as diretrizes gerais estabelecidas nos termos 
da presente Lei, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição 
Federal, no art.132, § 2º da Lei Orgânica do Município de Anchieta, e na Lei 
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, compreendendo: 

 
I -  as metas e as prioridades da Administração Pública Municipal; 
II - a estrutura e a organização do orçamento; 
III - as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária anual e suas 
alterações; 
IV - as diretrizes para execução da lei orçamentária anual; 
V - as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e 
encargos sociais; 
VI - as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município; 
VII - as disposições gerais. 

 
Parágrafo único. Integram esta Lei:  
I -   Anexo I - Anexo de Riscos Fiscais; 
II -  Anexo II - Anexo de Metas Fiscais; e  
III - Anexo III - Prioridades e Metas. 

 
CAPÍTULO I 

DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 
 

Art. 2º As metas e prioridades para o exercício financeiro de 2020, em 
consonância com o Plano Plurianual – PPA 2018-2021, Lei nº 1.254 de 20/12/2017, 
são as especificadas no Anexo de Prioridades e Metas que integra esta Lei. 
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Estado do Espírito Santo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 
CNPJ 27.142.694/ 0001-58 

 

§ 1º O Poder Executivo, quando da remessa do Projeto de Lei Orçamentária 
Anual promoverá, se necessário, a adequação do Anexo de Metas Fiscais. 
 

§ 2º As prioridades e metas definidas terão precedência na alocação de 
recursos no Orçamento de 2020 não se constituindo, todavia, em limite à 
programação das despesas. 

 
CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS 
 

Art. 3º O Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social discriminarão a despesa 
por Unidade Orçamentária, segundo a classificação funcional e a programática, 
explicitando para cada projeto, atividade ou operação especial, respectivas metas 
e valores da despesa por grupo e modalidade de aplicação. 
 

§ 1º A classificação funcional-programática seguirá o disposto na Portaria n.º 
42, do Ministério de Orçamento e Gestão, de 14/04/99, e suas alterações.  
 

§ 2º Os programas, classificadores da ação governamental, pelos quais os 
objetivos da administração se exprimem, são os integrantes do Plano Plurianual de 
Aplicação e suas alterações.  
 

§ 3º Na indicação do grupo de natureza de despesa, a que se refere o caput 
deste artigo, será obedecida a seguinte classificação, de acordo com a Portaria 
Interministerial n.º 163/01, da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de 
Orçamento Federal, e suas alterações: 

 
I -     pessoal e encargos sociais (1); 
II -  juros e encargos da dívida (2); 
III - outras despesas correntes (3); 
IV - investimentos (4); 
V -  inversões financeiras (5); 
VI - amortização da dívida (6). 
 
§ 4º A reserva de contingência, prevista no art. 25 desta Lei, será identificada 

pelo dígito 9 (nove), no que se refere ao grupo de natureza de despesa. 
 

§ 5º Na lei orçamentária, a discriminação da despesa, quanto à sua natureza, 
far-se-á, no mínimo, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e 
modalidade de aplicação, conforme disposto no artigo 6º da Portaria Interministerial 
nº 163, da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal, 
de 04 de maio de 2001. 

 
§ 6º Os conceitos e códigos de categoria econômica, grupo de natureza da 

despesa e modalidade de aplicação são aqueles dispostos na Portaria 
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Interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento 
Federal nº 163, de 04 de maio de 2001, e em suas alterações. 

 

Art. 4º Para efeito desta Lei, entende-se por: 

I - programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à 
concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores 
estabelecidos no Plano Plurianual; 

 
II - atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um 

programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo 
contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da 
ação de governo; 

 
III - projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um 

programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais 
resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de 
governo;  

 
IV - operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção 

das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram 
contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. 
 

V – unidade orçamentária, o menor nível da classificação institucional, 
agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de maior nível da 
classificação institucional. 

 
VI – órgão orçamentário, o maior nível da classificação institucional, que tem 

por finalidade agrupar unidades orçamentárias; 
 
VII - função, o maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que 

competem ao setor público;  
 
VIII - subfunção, representa um nível de agregação imediatamente inferior à 

função e deve evidenciar a natureza da atuação governamental. 
 
Art. 5º Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus 

objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando 
os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias 
responsáveis pela realização da ação. 

 
Art. 6º Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função, a 

subfunção, o programa de governo, a unidade e o órgão orçamentário, às quais se 
vinculam. 
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Art. 7º As categorias de programação, de que trata esta Lei, serão identificadas 
no projeto de lei orçamentária por programas, atividades, projetos ou operações 
especiais. 

 
Art. 8º Os orçamentos fiscal e da seguridade social compreendem a 

programação dos Poderes do Município, seus fundos, órgãos, autarquias 
instituídas e mantidas pelo Poder Público.  

 

CAPÍTULO III 
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA 

ANUAL E SUAS ALTERAÇÕES 
 

Art. 9º O Orçamento do Município para o exercício de 2020 será elaborado 
visando garantir a gestão fiscal equilibrada dos recursos públicos e a viabilização 
da capacidade própria de investimento. 

 
Parágrafo único. O Projeto de Lei Orçamentária para 2020 e sua respectiva 

execução deverão ser realizados de modo a evidenciar a transparência da gestão 
fiscal, em observância ao art. 48 da Lei Complementar nº 101/2000.  

 

Art.10. No projeto de lei orçamentária anual, as receitas e as despesas serão 
orçadas a preços correntes, estimados para o exercício de 2020. 

 
Art.11. O Projeto de Lei Orçamentária de 2020, que o Poder Executivo   

encaminhará à Câmara Municipal de Anchieta, no prazo estabelecido no inciso III 
art. 133, da Lei Orgânica Municipal, respeitará o disposto no art. 5º da Lei 
101/2000; nos art. 2º e 22, da Lei Federal nº 4.320, de 1964, sendo composto de: 

a) Mensagem 
b) Projeto de Lei; 
c) Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Funções de Governo; 
d) Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias 
Econômicas; 
e) Anexo II- Resumo Geral da Receita; 
f)  Anexo II – Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica; 
g)  Anexo VI – Demonstrativo do Programa de Trabalho de Governo; 
h) Anexo VII - Demonstrativo por Função, Subfunção e Programas por 
Categoria Econômica; 
i) Anexo VII- Demonstrativo por Função, Subfunção e Programas por 
Projeto/Atividade; 
j)  Anexo VIII- Demonstrativo das Funções, Subfunções e Programas conforme  
Vínculo com os Recursos; 
k)  Anexo IX - Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função;  
l)  Anexo X – Legislação da Receita 
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m) Anexo XI - Tabelas Explicativas da Evolução da Receita e da Despesa; 
n) Anexo XII - Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos 
Orçamentos com os objetivos e metas constantes do documento de que trata 
o §1º do art. 4º da LRF; 
o) Anexo XIII - Demonstrativo Regionalizado do efeito, sobre as receitas e 
despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios 
de natureza financeira, tributária e creditícia. 
p) Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD; 
 

Art. 12. Conforme § 2º, art. 133, da Lei Orgânica Municipal, as emendas ao 
projeto de lei do orçamento anual e aos projetos que o modifiquem somente podem 
ser aprovados caso:  

I - sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias;  

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de 
anulação de despesas, excluídas as que incidem sobre: 

  
a) dotação para pessoal e seus encargos; 
b) serviços da dívida. 
  
III - sejam relacionados; 
a) com a correção de erros ou omissões; ou 
b) com os dispositivos do texto e do projeto de lei. 

Art. 13. Na programação da despesa, serão observadas as seguintes 
restrições: 

I – nenhuma despesa poderá ser fixada sem que estejam definidas as 
respectivas fontes de recursos; 

 
II - não serão destinados recursos para atender despesas com pagamento, a 

qualquer título, a servidor da administração municipal direta ou indireta, por serviços 
de consultoria ou assistência técnica, inclusive custeada com recursos decorrentes 
de convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, firmados com órgãos 
ou entidades de direito público ou privado, nacionais ou internacionais. 

 
Art. 14. O Município só contribuirá para o custeio de despesas de competência 

de outros entes da federação, quando atendidos os requisitos do art. 62, da LC 
101/2000 e contribuam diretamente para o alcance das diretrizes, objetivos e 
metas previstos no Plano Plurianual 2018-2021. 

 
Art. 15. É vedada a destinação a título de Subvenções Sociais, nos termos dos 

arts. 12 e 16 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, para entidades 
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privadas, ressalvadas aquelas sem fins lucrativos nas áreas de assistência social, 
saúde e educação desde que atendam às seguintes condições. 

 
I – Comprovante da não existência de quaisquer pendências do convenente 

junto ao Estado e ao Município, e às entidades da administração pública estadual 
e municipal; 

 
II – Apresentação de Plano de Aplicação dos Recursos (Plano de Trabalho com 

Cronograma de Desembolso) elaborado para o ano a que se refere o pleito; 
 
III - Atendimento aos critérios estabelecidos no Marco Regulatório das 

Organizações da Sociedade Civil (Lei Federal nº 13.019/2014) e Decreto Municipal 
5874 de 14 de fevereiro de 2019. 

 
Art. 16. A transferência de recursos à entidade privada, a título de contribuição 

corrente, ocorrerá se destinada a entidade sem fins lucrativos selecionada para 
execução, em parceria com a Administração Pública Municipal, de programas e 
ações que contribuam diretamente para o alcance de diretrizes, objetivos e metas 
previstas no Plano Plurianual 2018/2021, observado o disposto no Marco 
Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (Lei Federal nº 13.019/2014) e 
Decreto Municipal nº 5874 de 14 de fevereiro de 2019. 

 
Art. 17. É vedada a destinação de recursos a título de auxílios, previstos no art. 

12, § 6º, da Lei Federal nº 4.320/64, para entidades privadas, ressalvadas aquelas 
sem fins lucrativos, desde que sejam: 

I – Voltadas para as áreas de assistência social, saúde, educação, cultura e de 
proteção ambiental; 
II – Consórcios Públicos, legalmente constituídos; 
III – Qualificadas como instituições de apoio ao desenvolvimento da pesquisa 
científica e tecnológica com contrato de gestão firmado com órgãos públicos. 
 
Art. 18. Todas as entidades sem fins lucrativos que receberem recursos 

públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenção social, contribuição 
corrente, auxílio, contrato de gestão, termo de parceria, acordo, ajustes ou outros 
instrumentos congêneres, obrigatoriamente deverão dar publicidade na internet e 
atender ao disposto no art. 12, da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 
2011 e no art. 7º e parágrafo único do Decreto Municipal nº 5874 de 14 de fevereiro 
de 2019. 

 
Art. 19. A Lei Orçamentária de 2020 incluirá dotações para o pagamento de 

precatórios, conforme estabelecido no art. 100 da Constituição Federal. 
 
Art. 20. Serão incluídas, na lei orçamentária anual, dotações para o pagamento 

de juros, encargos e amortização das dívidas decorrentes das operações de crédito 
contratadas ou autorizadas até a data do encaminhamento do projeto de lei do 
orçamento à Câmara Municipal. 
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Art. 21. Na programação de investimentos, serão observados os seguintes 
princípios: 
 

I – novos projetos serão incluídos na lei orçamentária depois de atendidos 
aqueles em andamento, contempladas as despesas de conservação do patrimônio 
público e assegurada a contrapartida de operações de crédito; 

 
II – somente serão incluídos na Lei Orçamentária os investimentos para os 

quais ações que assegurem sua manutenção tenham sido previstas no Plano 
Plurianual de Aplicação; 

 
III – os investimentos deverão apresentar viabilidade técnica, econômica, 

financeira e ambiental. 
 
 

Art. 22. Fica o Poder Executivo autorizado a incluir através da Lei Orçamentária 
de 2020 alterações no PPA decorrentes da inclusão e exclusão de novas ações; 
metas físicas e financeiras; modificações na nomenclatura e codificação de 
despesas, devendo encaminhar junto ao Projeto da Lei Orçamentária anexo com o 
detalhamento dos atributos qualitativos e quantitativos das respectivas ações. 

 
Art. 23. A estimativa de receita de operações de crédito, para o exercício de 

2020, terá como limite máximo, a margem resultante da combinação das 
Resoluções 40/01 e 43/01, do Senado Federal e, ainda, da Medida Provisória nº 
2.185-35/01.  

 
Art. 24. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a 

alocação de recursos na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, bem 
como a respectiva execução, serão feitas de forma a propiciar o controle das ações 
e a avaliação dos resultados dos programas de governo. 

 
Parágrafo único. A Gerência Municipal de Planejamento Estratégico e 

Operacional dará publicidade ao resultado da avaliação anual do Plano Plurianual 
2018/2021, na forma definida no art. 8º da Lei 1.254 de 20/12/2017. 

 
Art. 25.  A Reserva de Contingência será fixada em valor equivalente a até 1% 

(um por cento), da receita corrente líquida estimada, a ser utilizada como fonte de 
recursos para abertura de créditos adicionais, conforme art. 8º da Portaria 
Interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento 
Federal nº 163, de 2001, e suas atualizações, para o atendimento de passivos 
contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, conforme dispõe o inciso 
III do caput do art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, bem como de 
situações de emergência e calamidades públicas. 
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Parágrafo único. Consideram-se eventos fiscais imprevistos a abertura de 
créditos adicionais para o atendimento de despesas não previstas ou 
insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária Anual de 2020. 

 
Art. 26. A Lei Orçamentária referente ao exercício de 2020 conterá autorização 

ao Poder Executivo e seus Fundos, ao Poder Legislativo e, ao Instituto de 
Previdência dos Servidores do Município de Anchieta - IPASA, para abrir créditos 
adicionais suplementares, mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo, até o 
limite de 60% (sessenta por cento) do valor total do orçamento da despesa das 
unidades gestoras, utilizando como fontes de recursos:  

 
I – O excesso de arrecadação do exercício de 2020; 

 
II – O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 

2019; 
 

III - Os valores provenientes de anulação parcial ou total de dotações 
orçamentárias.  

 
Art. 27. Os créditos adicionais encaminhados pelo Poder Executivo e 

aprovados pelo Poder Legislativo serão considerados automaticamente abertos 
com a sanção e publicação da respectiva Lei.  

 
Art. 28.  A criação de novas ações, durante a execução do orçamento, no PPA 

vigente, se dará por meio de projeto de lei de crédito especial e deverá conter anexo 
com o detalhamento dos atributos qualitativos e quantitativos das respectivas 
ações.  

 
Art. 29. As alterações do Quadro de Detalhamento da Despesa, observados os 

mesmos níveis de categoria econômica, grupo de natureza de despesa, 
modalidade de aplicação, fonte de recursos, projeto/atividade ou operação 
especial, e a mesma Unidade Orçamentária, para atender as necessidades da 
execução do orçamento, serão realizadas mediante ato próprio de cada Órgão  
responsável pela alteração.  

 
Art. 30. O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo e do 

Ministério Público, até 15.07.2019, os estudos e as estimativas das receitas para o 
exercício de 2020, inclusive da receita corrente líquida e as respectivas memórias 
de cálculo, conforme estabelecido no art. 12, § 3º, da Lei Complementar Federal nº 
101, de 2000. 

 
Art. 31. O Poder Legislativo e o Instituto de Previdência dos Servidores do 

Município de Anchieta - IPASA, encaminharão à Gerência Municipal de 
Planejamento Operacional e Estratégico, até 30 de julho de 2019, suas respectivas 
propostas orçamentárias, para fins de consolidação do Projeto de Lei Orçamentária 
de 2020, observadas as disposições desta Lei. 
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Art. 32. A Lei Orçamentária conterá autorização ao Poder Executivo para incluir 
novas fontes de recursos em dotação orçamentária já existente no orçamento, 
visando atender as despesas provenientes de receitas de convênio ou de outras 
origens decorrentes da execução orçamentária e executar suplementação entre as 
mesmas fontes de recursos em dotações orçamentárias diferentes. 

 
Parágrafo único. As alterações decorrentes da abertura e reabertura de 

créditos adicionais integrarão os quadros de detalhamento de despesa, os quais 
serão modificados independentemente de nova publicação da Lei Orçamentária. 

 

CAPÍTULO IV 
DAS DIRETRIZES PARA EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA 

 
Art. 33. Conforme determina o art. 9º da LRF, caso necessário, se verificado, 

ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o 
cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo 
de Metas Fiscais, os Poderes Executivo e Legislativo promoverão, por ato próprio 
e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho 
e movimentação financeira, segundo os critérios fixados por esta Lei. 

 
§ 1º No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a 

recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma 
proporcional às reduções efetivadas. 

 
§ 2º Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações 

constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do 
serviço da dívida. 

 
§ 3º. Ficam excluídas da limitação de empenho, as seguintes despesas: 

 I - decorrentes de obrigações legais, como folha de pagamento e encargos 
sociais de servidores;  
II - despesas com o pagamento de precatórios e sentenças judiciais; 
III - já empenhadas pelo valor global decorrentes de contratos continuados, cuja 
execução se exaurir no tempo.  
IV - vinculadas às receitas do SUS, FUNDEB, FNDE, FEAS, FNAS e convênios. 
V – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP; 
VI – despesas com recursos provenientes de vinculação constitucional e legal 
da receita. 
VII – serviço da dívida. 
VIII- auxílio alimentação. 
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§ 4º As despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e as relativas 
aos serviços públicos de Saúde somente poderão ser contingenciadas em relação 
ao montante que exceder aos percentuais mínimos previstos nos artigos 212 e 198 
da Constituição Federal respectivamente. 

 
           § 5º A limitação de empenho referida no caput deste artigo deverá ser realizada 

por cada Poder ou Órgão de forma autônoma, após apresentação das devidas 
justificativas, metodologia e memória de cálculo por parte do Poder Executivo, que 
comprovem que a realização da receita não comportará o cumprimento das metas 
de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais.  O 
repasse financeiro a que se refere o artigo 168, da Constituição Federal, fica 
incluído na limitação prevista no caput deste artigo. 

 
 § 6º No caso de o Poder Legislativo não promover a limitação no prazo 

estabelecido no caput, fica o Poder Executivo autorizado a limitar os valores 
financeiros segundo os critérios fixados por esta Lei. 

Art. 34. A execução orçamentária, direcionada para a efetivação das metas 
fiscais estabelecidas em anexo, deverá ainda, manter a receita corrente 
superavitária frente às despesas correntes, com a finalidade de comportar a 
capacidade própria de investimento. 

 
 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL E 

ENCARGOS SOCIAIS 
 

Art. 35. Os Poderes Executivo e Legislativo, na elaboração de suas propostas 
orçamentárias para pessoal e encargos sociais, terão como limites, observados os 
arts. 19 e 20, da Lei Complementar n.º 101/2000, a despesa da folha de pagamento 
de junho de 2019, projetada para o exercício de 2020, considerando os eventuais 
acréscimos legais, inclusive alterações de planos de carreira e admissões para 
preenchimento de cargos. 
 

Art. 36. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, 
inclusive reajustes, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de 
estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer 
título, pelos Poderes Executivo e Legislativo, somente serão admitidos se, 
cumulativamente: 
 

I – acompanhada de estimativa do impacto orçamentário e financeiro no 
exercício que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes e declaração do 
ordenador de despesas de que o aumento tenha adequação orçamentária e 
financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual 
e Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
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II- houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de 

despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; 
 
III – observados os limites estabelecidos nos arts. 19 e 20, da Lei 

Complementar 101/2000; 
 
IV – observada a margem de expansão das despesas de caráter continuado. 

 
 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 
Art. 37. Na estimativa das receitas constante do projeto de lei orçamentária 

poderão ser considerados os efeitos das propostas de alterações na legislação 
tributária. 
  

Parágrafo único.  As alterações na legislação tributária municipal, dispondo, 
especialmente, sobre IPTU, ISS, ITBI e Contribuição para o Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública, bem como, a criação e alteração de possível taxa de coleta de 
resíduos sólidos, deverão constituir objeto de projetos de lei a serem enviados à 
Câmara Municipal, visando promover a justiça fiscal e contribuir para a elevação da 
capacidade de investimento do Município.  
 

Art. 38. Quaisquer projetos de lei que resultem em redução de encargos 
tributários e ou criação de demais incentivos para setores da atividade econômica 
ou regiões do município deverão apresentar demonstrativo dos benefícios de 
natureza econômica ou social. 

 
Parágrafo único. A redução de encargos tributários só entrará em vigor quando 

satisfeitas as condições contidas no art. 14, da Lei Complementar 101/2000. 
 

 
CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 39. São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de 
despesas, que impliquem na execução de despesas sem comprovada e suficiente 
disponibilidade de dotação orçamentária.  

 
Art. 40. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, 

transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas 
na Lei Orçamentária de 2020 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, 
transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e 
entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida 
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a estrutura programática, expressa por categoria de programação, conforme 
definida no art. 3°, inclusive os títulos, descritores, metas e objetivos, assim como 
o respectivo detalhamento por esfera orçamentária, grupos de natureza de 
despesa, fontes de recursos, modalidades de aplicação e identificadores de uso e 
de resultado primário. 
 

Art. 41. Caso o projeto de Lei Orçamentária de 2020 não seja sancionado até 
31 de dezembro de 2019, a programação dele constante poderá ser executada em 
cada mês, até o limite de 1/12 (um doze avos) das despesas totais previstas de 
cada Unidade Orçamentária, na forma da proposta da LOA 2020 remetida à 
Câmara Municipal, respeitando o limite percentual estipulado para remanejamentos 
e suplementações bem como dispositivos descritos para tal finalidade, enquanto a 
respectiva lei não for publicada. 
 

§ 1º Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a 
utilização dos recursos autorizada neste artigo. 
 

§ 2º Eventuais saldos negativos, apurados em consequência de emendas 
apresentadas ao Projeto de Lei na Câmara Municipal e do procedimento previsto 
neste artigo, serão ajustados após a sanção da lei orçamentária anual, através da 
abertura de créditos adicionais. 
 

§ 3º Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo, podendo ser 
movimentadas sem restrições, as dotações para atender despesas com: 
I - pessoal e encargos sociais; 
II - benefícios previdenciários a cargo do IPASA; 
III - serviço da dívida; 
IV - pagamento de compromissos correntes nas áreas de saúde, educação e 
assistência social; 
V - categorias de programação cujos recursos sejam provenientes de 
operações de crédito ou de transferências da União e do Estado; 
VI - categorias de programação cujos recursos correspondam à contrapartida 
do Município em relação aos recursos previstos no inciso anterior; 
VII – conclusão de obras iniciadas em 2019 e cujo cronograma físico, 
estabelecido em instrumento contratual, não se estenda além do 1º semestre 
de 2020. 
VIII – Auxílio alimentação. 

 
Art. 42. Os créditos adicionais especiais e extraordinários autorizados nos 

últimos 04 (quatro) meses do exercício financeiro de 2019 poderão ser reabertos, 
no limite de seus saldos, os quais serão incorporados ao orçamento do exercício 
financeiro de 2020 conforme o disposto no § 2º, do art. 167, da Constituição 
Federal. 
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Art. 43. Cabe à Secretaria Municipal de Governo, através da Gerência 
Municipal de Planejamento Estratégico e Operacional a responsabilidade pela 
coordenação do processo de elaboração do Orçamento Municipal. 
 

Parágrafo Único. A Gerência Municipal de Planejamento determinará sobre: 
 
I – metodologia para elaboração dos orçamentos anuais; 
II – calendário de atividades para elaboração dos orçamentos; 
III – capacitação dos Agentes do PPA e demais equipes das Unidades 
Administrativas; 
IV – instruções para o devido preenchimento das propostas dos orçamentos. 

 
Art. 44. O Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o 

cronograma anual de desembolso bimestral, nos termos do art. 8º da Lei 
Complementar nº 101/2000, bem como as metas bimestrais de arrecadação, até 
trinta dias após a publicação da lei orçamentária anual. 

 
Art. 45. Entende-se, para efeito do § 3º, do art. 16 da Lei Complementar nº 101, 

de 2000, como despesas irrelevantes, aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens 
e serviços, os limites dos incisos I e II do art. 24 da Lei 8.666/93, atualizados pelo 
Decreto Federal 9412, de 08 de junho de 2018. 

 
Art. 46. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 
 

Anchieta/ES, 01 de agosto de 2019. 
 

 

 

FABRÍCIO PETRI 

PREFEITO MUNICIPAL DE ANCHIETA  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2020

ANEXOS DE METAS FISCAIS

ESPECIFICAÇÃO

VariaçãoMetas
Previstas em

2018

Metas
Realizadas em

2018
(a) (b)

% PIB % PIB

Valor (c) = (b-a)  % (c/a)
x 100

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art 4º, §2º , Inciso I) R$ 1,00

% RCL % RCL

Receita Total 190.740.000,00 256.991.358,790,142 0,213 66.251.358,79 34,73480,999 109,132
Receitas Primárias (I) 163.760.580,82 232.824.289,770,122 0,193 69.063.708,95 42,17369,542 98,870
Despesa Total 190.740.000,00 204.078.182,240,142 0,169 13.338.182,24 6,99380,999 86,663
Despesas Primárias (II) 161.566.999,03 193.906.954,300,121 0,161 32.339.955,27 20,01668,610 82,343
RESULTADO PRIMÁRIO III = (I-II) 2.193.581,79 38.917.335,470,001 0,032 36.723.753,68 1.674,1460,932 16,527
Resultado Nominal (1.000.000,00) 33.879.018,60-0,001 0,028 34.879.018,60 -3.487,902-0,425 14,387
Dívida Pública Consolidada 5.928.000,00 10.579.827,970,004 0,009 4.651.827,97 78,4722,517 4,493
Dívida Consolidada Líquida 7.923.000,00 (46.906.847,78)0,006 -0,039 (54.829.847,78) -692,0343,365 -19,919

Nota: PIB Estadual Previsto e Realizado para 2018
ESPECIFICAÇÃO VALOR

Previsão do PIB Estadual para 2018
valor efetivo (realizado) do PIB Estadual para 2018

134.000.000.000,00

120.800.000.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 01/08/2019 , às
16:19:46
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2020

ANEXOS DE METAS FISCAIS

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO % 2017 20162018 % %

PREFEITURA CONSOLIDADO

Patrimônio/Capital 165.494.885,40 165.494.885,40 165.494.885,4018,764 50,277 100,000

Reservas 0,00 0,00 0,000,000 0,000 0,000

Resultado Acumulado 716.484.403,23 163.670.675,34 0,0081,236 49,723 0,000

100% 100% 100%881.979.288,63 329.165.560,74 165.494.885,40Total

PATRIMÔNIO LÍQUIDO % 2017 20162018 % %

REGIME PREVIDENCIÁRIO

Patrimônio 408.693,72 28.086.029,21 13.674.357,9834,889 6.872,146 48,687

Reservas 0,00 0,00 0,000,000 0,000 0,000

Lucros ou Prejuízos Acumulados 762.702,87 (27.677.335,49) 14.411.671,2365,111 -6772,146 51,313

100% 100% 100%1.171.396,59 408.693,72 28.086.029,21Total

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 01/08/2019 , às
16:21:12
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2020

ANEXOS DE METAS FISCAIS

AMF - Demonstrativo 5 (lrf, art. 4º, §2º, inciso III) R$ 1,00
2018 2017 2016

RECEITAS REALIZADAS (a) (b) (c)

RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 162.780,69 607.101,91 544.626,85

Alienação de Bens Móveis 157.113,80 544.626,85607.101,91

Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,000,00

Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,000,00

Rendimentos de Aplicações Financeiras 5.666,89 0,000,00

2018 2017 2016
DESPESAS EXECUTADAS (d) (e) (f)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 0,00 599.717,82 417.113,69

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 599.717,82 417.113,69
Investimentos 0,00 417.113,69599.717,82

Inversões Financeiras 0,00 0,000,00

Amortização de Dívida 0,00 0,000,00

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAS 0,00 0,00 0,00
Regime Geral de Previdência Social 0,00 0,000,00

Regime Próprio de Previdência de Servidores 0,00 0,000,00

VALOR (III) 297.677,94 134.897,25 127.513,16

SALDO FINANCEIRO
2018 2017 2016

(g) = ((Ia - IId) + IIIh) (h) = ((Ib - IIe) + IIIi) (i) = ((Ic - IIf))

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 01/08/2019 , às
16:06:59
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2020

ANEXOS DE METAS FISCAIS

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4o, §2o, inciso IV, alínea a) R$ 1,00

Exercício

Receitas
Previdenciárias

(b)(a) (c) = (a - b) (d)=(d Exercício anterior  + c)

Despesas
Previdenciárias

Resultado
Previdenciário

Saldo Financeiro do
Exercício

PLANO PREVIDENCIÁRIO

105.801.883,77Ativo Previdenciário
2019 15.775.458,25 1.952.702,82 13.822.755,43 119.624.639,20

2020 17.476.716,94 2.640.491,36 14.836.225,58 134.460.864,78

2021 18.664.567,09 2.759.100,49 15.905.466,60 150.366.331,38

2022 19.210.929,60 2.994.297,71 16.216.631,89 166.582.963,27

2023 20.422.638,59 3.372.996,18 17.049.642,41 183.632.605,68

2024 21.845.922,62 3.971.417,72 17.874.504,90 201.507.110,58

2025 23.420.483,33 4.517.485,59 18.902.997,74 220.410.108,32

2026 24.944.320,22 5.225.810,07 19.718.510,15 240.128.618,47

2027 26.529.595,68 6.243.843,29 20.285.752,39 260.414.370,86

2028 28.127.117,15 6.934.772,64 21.192.344,51 281.606.715,37

2029 29.869.456,41 7.546.745,24 22.322.711,17 303.929.426,54

2030 31.716.602,05 8.343.785,84 23.372.816,21 327.302.242,75

2031 33.545.283,99 9.353.294,68 24.191.989,31 351.494.232,06

2032 35.270.993,84 9.988.186,34 25.282.807,50 376.777.039,56

2033 37.149.271,07 11.029.672,73 26.119.598,34 402.896.637,90

2034 39.052.070,66 12.171.988,17 26.880.082,49 429.776.720,39

2035 40.958.709,18 13.684.299,75 27.274.409,43 457.051.129,82

2036 42.843.796,53 15.516.601,22 27.327.195,31 484.378.325,13

2037 44.681.294,96 16.971.262,50 27.710.032,46 512.088.357,59

2038 46.548.954,79 18.455.887,86 28.093.066,93 540.181.424,52

2039 48.404.319,89 19.766.717,04 28.637.602,85 568.819.027,37

2040 50.342.152,79 21.593.624,95 28.748.527,84 597.567.555,21

2041 52.249.915,63 23.976.352,59 28.273.563,04 625.841.118,25

2042 54.116.126,06 26.010.013,30 28.106.112,76 653.947.231,01

2043 55.932.950,43 27.671.433,66 28.261.516,77 682.208.747,78

2044 57.771.899,63 29.365.783,64 28.406.115,99 710.614.863,77

2045 59.611.573,47 31.139.650,38 28.471.923,09 739.086.786,86

2046 61.441.683,19 32.914.477,88 28.527.205,31 767.613.992,17

2047 63.284.942,15 34.497.668,68 28.787.273,47 796.401.265,64

2048 65.115.546,84 35.545.420,50 29.570.126,34 825.971.391,98

2049 67.016.358,07 36.858.950,49 30.157.407,58 856.128.799,56

2050 68.910.623,37 38.303.261,71 30.607.361,66 886.736.161,22

2051 70.837.569,88 39.169.443,84 31.668.126,04 918.404.287,26

2052 72.823.327,89 40.051.989,51 32.771.338,38 951.175.625,64

2053 74.876.171,93 40.695.932,97 34.180.238,96 985.355.864,60

2054 77.026.547,23 41.502.122,42 35.524.424,81 1.020.880.289,41

2055 79.239.006,27 42.286.888,90 36.952.117,37 1.057.832.406,78

2056 81.532.922,58 43.180.200,64 38.352.721,94 1.096.185.128,72

2057 83.924.369,57 44.228.006,31 39.696.363,26 1.135.881.491,98

2058 86.364.257,36 45.235.463,46 41.128.793,90 1.177.010.285,88

2059 88.903.980,60 46.246.786,90 42.657.193,70 1.219.667.479,58

2060 91.502.851,23 46.883.878,42 44.618.972,81 1.264.286.452,39

2061 94.234.506,41 47.643.707,63 46.590.798,78 1.310.877.251,17

2062 97.065.479,98 48.215.135,98 48.850.344,00 1.359.727.595,17

2063 100.020.464,44 48.520.927,23 51.499.537,21 1.411.227.132,38

2064 103.148.319,61 48.907.812,69 54.240.506,92 1.465.467.639,30

2065 106.422.374,87 49.199.662,25 57.222.712,62 1.522.690.351,92

2066 109.887.808,55 49.660.216,90 60.227.591,65 1.582.917.943,57

2067 113.501.238,59 49.932.491,38 63.568.747,21 1.646.486.690,78

2068 117.325.225,56 50.124.105,14 67.201.120,42 1.713.687.811,20

2069 121.342.215,36 50.024.228,18 71.317.987,18 1.785.005.798,38

2070 125.641.552,49 50.173.918,21 75.467.634,28 1.860.473.432,66

2071 130.204.680,89 50.807.334,11 79.397.346,78 1.939.870.779,44

2072 134.904.379,57 50.593.914,41 84.310.465,16 2.024.181.244,60

2073 139.963.238,79 50.511.015,35 89.452.223,44 2.113.633.468,04

2074 145.330.383,59 50.537.049,31 94.793.334,28 2.208.426.802,32
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2020

ANEXOS DE METAS FISCAIS

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4o, §2o, inciso IV, alínea a) R$ 1,00

Exercício

Receitas
Previdenciárias

(b)(a) (c) = (a - b) (d)=(d Exercício anterior  + c)

Despesas
Previdenciárias

Resultado
Previdenciário

Saldo Financeiro do
Exercício

PLANO PREVIDENCIÁRIO

2075 151.005.933,58 50.429.134,66 100.576.798,92 2.309.003.601,24

2076 157.026.141,63 50.289.004,09 106.737.137,54 2.415.740.738,78

2077 163.408.733,72 50.062.958,04 113.345.775,68 2.529.086.514,46

2078 170.174.186,01 49.522.335,31 120.651.850,70 2.649.738.365,16

2079 177.446.555,03 49.780.764,87 127.665.790,16 2.777.404.155,32

2080 185.062.214,13 49.635.546,69 135.426.667,44 2.912.830.822,76

2081 193.158.200,36 49.372.274,78 143.785.925,58 3.056.616.748,34

2082 201.798.701,40 49.565.935,91 152.232.765,49 3.208.849.513,83

2083 210.901.204,80 49.502.642,10 161.398.562,70 3.370.248.076,53

2084 220.551.970,09 49.091.918,26 171.460.051,83 3.541.708.128,36

2085 230.840.592,25 48.939.133,71 181.901.458,54 3.723.609.586,90

2086 241.749.300,61 48.824.558,14 192.924.742,47 3.916.534.329,37

2087 253.301.955,60 48.437.950,01 204.864.005,59 4.121.398.334,96

2088 265.613.394,66 48.413.281,11 217.200.113,55 4.338.598.448,51

2089 278.625.174,43 48.226.104,93 230.399.069,50 4.568.997.518,01

2090 292.448.165,25 48.102.474,19 244.345.691,06 4.813.343.209,07

2091 307.136.337,77 48.314.798,03 258.821.539,74 5.072.164.748,81

2092 322.657.500,62 48.410.795,07 274.246.705,55 5.346.411.454,36

2093 339.077.582,50 47.999.384,12 291.078.198,38 5.637.489.652,74

2094 356.590.785,09 48.273.510,08 308.317.275,01 5.945.806.927,75

2095 375.068.323,58 48.273.734,89 326.794.588,69 6.272.601.516,44
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2020

ANEXOS DE METAS FISCAIS

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4o, §2o, inciso IV, alínea a) R$ 1,00

Exercício

Receitas
Previdenciárias

(b)(a) (c) = (a - b) (d)=(d Exercício anterior  + c)

Despesas
Previdenciárias

Resultado
Previdenciário

Saldo Financeiro do
Exercício

PLANO FINANCEIRO

31.572.923,60Ativo Financeiro
2019 11.894.361,87 19.304.373,55 (7.410.011,68) 24.162.911,92

2020 11.196.276,95 22.139.625,24 (10.943.348,29) 13.219.563,63

2021 10.325.827,79 22.467.754,44 (12.141.926,65) 1.077.636,98

2022 8.694.621,48 22.772.255,51 (14.077.634,03) (12.999.997,05)

2023 7.481.516,63 23.430.994,69 (15.949.478,06) (28.949.475,11)

2024 7.161.721,60 24.152.455,66 (16.990.734,06) (45.940.209,17)

2025 6.734.201,72 25.316.279,28 (18.582.077,56) (64.522.286,73)

2026 6.417.067,04 25.974.044,77 (19.556.977,73) (84.079.264,46)

2027 6.091.172,57 26.645.151,20 (20.553.978,63) (104.633.243,09)

2028 5.776.892,47 27.238.058,24 (21.461.165,77) (126.094.408,86)

2029 5.347.791,92 28.307.671,80 (22.959.879,88) (149.054.288,74)

2030 4.883.467,95 29.504.594,22 (24.621.126,27) (173.675.415,01)

2031 4.506.537,81 30.287.617,93 (25.781.080,12) (199.456.495,13)

2032 4.283.299,23 30.365.571,88 (26.082.272,65) (225.538.767,78)

2033 3.976.814,24 30.779.662,29 (26.802.848,05) (252.341.615,83)

2034 3.692.485,32 31.066.690,67 (27.374.205,35) (279.715.821,18)

2035 3.457.656,57 31.105.905,15 (27.648.248,58) (307.364.069,76)

2036 3.260.221,79 30.950.111,12 (27.689.889,33) (335.053.959,09)

2037 3.113.604,88 30.540.463,05 (27.426.858,17) (362.480.817,26)

2038 2.966.152,32 30.103.259,37 (27.137.107,05) (389.617.924,31)

2039 2.853.320,26 29.483.329,13 (26.630.008,87) (416.247.933,18)

2040 2.712.195,74 28.957.342,82 (26.245.147,08) (442.493.080,26)

2041 2.567.161,03 28.418.833,95 (25.851.672,92) (468.344.753,18)

2042 2.426.932,92 27.830.733,98 (25.403.801,06) (493.748.554,24)

2043 2.340.026,86 26.980.473,63 (24.640.446,77) (518.389.001,01)

2044 2.244.434,78 26.142.082,05 (23.897.647,27) (542.286.648,28)

2045 2.144.127,73 25.299.568,39 (23.155.440,66) (565.442.088,94)

2046 2.055.894,70 24.380.934,19 (22.325.039,49) (587.767.128,43)

2047 1.964.706,38 23.454.194,37 (21.489.487,99) (609.256.616,42)

2048 1.882.314,12 22.470.615,29 (20.588.301,17) (629.844.917,59)

2049 1.798.964,26 21.475.604,60 (19.676.640,34) (649.521.557,93)

2050 1.714.863,83 20.471.633,89 (18.756.770,06) (668.278.327,99)

2051 1.630.233,26 19.461.334,31 (17.831.101,05) (686.109.429,04)

2052 1.545.313,52 18.447.582,84 (16.902.269,32) (703.011.698,36)

2053 1.460.371,42 17.433.564,38 (15.973.192,96) (718.984.891,32)

2054 1.375.699,87 16.422.775,60 (15.047.075,73) (734.031.967,05)

2055 1.291.594,40 15.418.744,74 (14.127.150,34) (748.159.117,39)

2056 1.208.368,05 14.425.208,55 (13.216.840,50) (761.375.957,89)

2057 1.126.342,46 13.446.006,73 (12.319.664,27) (773.695.622,16)

2058 1.045.843,01 12.485.023,44 (11.439.180,43) (785.134.802,59)

2059 967.206,21 11.546.276,16 (10.579.069,95) (795.713.872,54)

2060 890.755,10 10.633.621,11 (9.742.866,01) (805.456.738,55)

2061 816.737,77 9.750.019,97 (8.933.282,20) (814.390.020,75)

2062 745.301,22 8.897.227,48 (8.151.926,26) (822.541.947,01)

2063 676.523,88 8.076.215,96 (7.399.692,08) (829.941.639,09)

2064 610.550,18 7.288.601,90 (6.678.051,72) (836.619.690,81)

2065 547.608,03 6.537.213,56 (5.989.605,53) (842.609.296,34)

2066 487.919,39 5.824.664,77 (5.336.745,38) (847.946.041,72)

2067 431.651,79 5.152.955,74 (4.721.303,95) (852.667.345,67)

2068 378.946,30 4.523.770,21 (4.144.823,91) (856.812.169,58)

2069 329.918,97 3.938.493,72 (3.608.574,75) (860.420.744,33)

2070 284.668,40 3.398.303,21 (3.113.634,81) (863.534.379,14)

2071 243.261,27 2.903.994,76 (2.660.733,49) (866.195.112,63)

2072 205.706,91 2.455.679,90 (2.249.972,99) (868.445.085,62)

2073 171.931,73 2.052.479,85 (1.880.548,12) (870.325.633,74)

2074 141.810,69 1.692.902,08 (1.551.091,39) (871.876.725,13)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2020

ANEXOS DE METAS FISCAIS

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4o, §2o, inciso IV, alínea a) R$ 1,00

Exercício

Receitas
Previdenciárias

(b)(a) (c) = (a - b) (d)=(d Exercício anterior  + c)

Despesas
Previdenciárias

Resultado
Previdenciário

Saldo Financeiro do
Exercício

PLANO FINANCEIRO

2075 115.221,65 1.375.488,50 (1.260.266,85) (873.136.991,98)

2076 92.048,25 1.098.850,02 (1.006.801,77) (874.143.793,75)

2077 72.144,62 861.245,20 (789.100,58) (874.932.894,33)

2078 55.318,56 660.379,73 (605.061,17) (875.537.955,50)

2079 41.382,37 494.012,89 (452.630,52) (875.990.586,02)

2080 30.136,94 359.767,58 (329.630,64) (876.320.216,66)

2081 21.305,35 254.338,23 (233.032,88) (876.553.249,54)

2082 14.547,54 173.665,07 (159.117,53) (876.712.367,07)

2083 9.503,58 113.451,49 (103.947,91) (876.816.314,98)

2084 5.852,42 69.864,76 (64.012,34) (876.880.327,32)

2085 3.367,63 40.201,92 (36.834,29) (876.917.161,61)

2086 1.839,75 21.962,43 (20.122,68) (876.937.284,29)

2087 1.016,80 12.138,26 (11.121,46) (876.948.405,75)

2088 640,17 7.642,16 (7.001,99) (876.955.407,74)

2089 497,34 5.937,21 (5.439,87) (876.960.847,61)

2090 444,81 5.309,92 (4.865,11) (876.965.712,72)

2091 411,87 4.916,75 (4.504,88) (876.970.217,60)

2092 381,10 4.549,54 (4.168,44) (876.974.386,04)

2093 350,67 4.186,18 (3.835,51) (876.978.221,55)

2094 320,59 3.827,17 (3.506,58) (876.981.728,13)

2095 291,05 3.474,58 (3.183,53) (876.984.911,66)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 01/08/2019 , às
16:21:58
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AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO  RPPS

2020

R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 2016 2017 2018
RECEITAS CORRENTES (I) 15025695,65 17154419,81 15746267,86

Receita de Contribuições dos Segurados 3899252,25 3281898,93 2975014,70
Civil 3899252,25 3281898,93 2975014,70

Ativo 3.899.252,25 3281898,93 2974519,10
Inativo 495,60
Pensionista 

Militar
Ativo 
Inativo 
Pensionista 

    Receita de Contribuições Patronais 1802773,73 4915577,82 4702851,68
Civil 1802773,73 4915577,82 4702851,68

Ativo 1802773,73 4915577,82 4702851,68
Inativo 
Pensionista 

Militar
Ativo 
Inativo 
Pensionista 

Receita Patrimonial 9206400,32 8499992,63 7904008,91
Receitas Imobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários 9206400,32 8499992,63 7904008,91
Outras Receitas Patrimoniais

Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes 117269,35 456950,43 164392,57

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1

Demais Receitas Correntes 117269,35 456950,43 164392,57
RECEITAS DE CAPITAL (III)

Alienação de Bens, Direitos e Ativos
Amortização de Empréstimos
Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) 15025695,65 17154419,81 15746267,86

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 2016 2017 2018
ADMINISTRAÇÃO (V) 934572,44

Despesas Correntes 925752,44
Despesas de Capital 8820,00

PREVIDÊNCIA (VI) 248167,56 439122,98 610279,51
Benefícios - Civil

Aposentadorias 135898,44 163527,52 239844,71
Pensões 112269,12 160547,61 175491,55
Outros Benefícios Previdenciários 115047,85 194943,25

Benefícios - Militar
Reformas
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários

Outras Despesas Previdenciárias
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS
Demais Despesas Previdenciárias

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI) 1182740,00 439122,98 610279,51

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)2 13842955,65 16715296,83 15135988,35

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 2016 2017 2018
VALOR

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 2016 2017 2018

VALOR 13270950,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO 
RPPS 2016 2017 2018

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos

Outros Aportes para o RPPS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

1
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AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO  RPPS

2020

CONTINUAÇÃO 2/2
BENS E DIREITOS DO RPPS 2016 2017 2018
Caixa e Equivalentes de Caixa 100708169,43 120918015,73 137374807,37
Investimentos e Aplicações
Outro Bens e Direitos

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 2016 2017 2018
RECEITAS CORRENTES (IX) 8661886,33 9070121,23 9235307,68

Receita de Contribuições dos Segurados 3459097,36 2960568,29 2488958,38
Civil 3459097,36 2960568,29 2488958,38

Ativo 3459097,36 2915031,72 2439655,73
Inativo 38528,37 40487,99
Pensionista 7008,20 8814,66

Militar
Ativo 
Inativo 
Pensionista 

Receita de Contribuições Patronais 1857946,82 3760302,09 4831629,54
Civil 1857946,82 3760302,09 4831629,54

Ativo 1857946,82 3760302,09 4831629,54
Inativo 
Pensionista 

Militar
Ativo 
Inativo 
Pensionista 

Receita Patrimonial 3164067,62 2309412,29 1906613,04
Receitas Imobiliárias 3164067,62 2309412,29 1906613,04
Receitas de Valores Mobiliários
Outras Receitas Patrimoniais

Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes 180774,53 39838,56 8106,72

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
Demais Receitas Correntes 180774,53 39838,56 8106,72

RECEITAS DE CAPITAL (X)
Alienação de Bens, Direitos e Ativos
Amortização de Empréstimos
Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X) 8661886,33 9070121,23 9235307,68
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS 2016 2017 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII) 830757,89

Despesas Correntes 830757,89
Despesas de Capital

PREVIDÊNCIA (XIII) 6281567,04 7979352,09 8963422,07

Benefícios - Civil 6281567,04 7979352,09 8939109,73
Aposentadorias 5115821,46 6707619,84 7674889,23
Pensões 1165745,58 1221250,88 1251907,81
Outros Benefícios Previdenciários 50481,37 12312,69

Benefícios - Militar
Reformas
Pensões
Outros Benefícios Previdenciários

Outras Despesas Previdenciárias 24312,34
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS
Demais Despesas Previdenciárias 24312,34

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII) 6281567,04 8810109,98 8963422,07

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 2016 2017 2018
VALOR 3206324,69

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI – XIV)2 2380319,29 260011,25 271885,61

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RRPS 2016 2017 2018

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 652703,06 2588556,08 2454737,64

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva

NOTA:

PLANO FINANCEIRO

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Fazenda. Emissão: 01/08/2019, às 16:35:55. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2020

ANEXOS DE METAS FISCAIS

EVENTOS Valor Previsto para 2020

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00

0,00Aumento Permanente da Receita
0,00(-) Transferências Constituicionais
0,00(-) Transferências ao FUNDEB
0,00Saldo Final do Aumento Permanente da Receita (I)
0,00Redução Permanente de Despesa (II)
0,00Margem Bruta (III) = (I) + (II)
0,00Saldo Utilizado Margem Bruta (IV)
0,00Novas DOCC (Despesa Obrigatória de Carater Continuado)
0,00Novas DOCC geradas PPP (Parceria Público-Privada)
0,00Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III - IV)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 01/08/2019 , às
16:23:08
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Estado do Espírito Santo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 
CNPJ 27.142.694/ 0001-58 

 
 

MAPA ESTRATÉGICO 2017-2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ser referência em gestão pública inovadora, empreendedora, ética e 
participativa, retomando os caminhos para a reconstrução de um município 
desenvolvido, fortalecido e de oportunidades para todos. 

MISSÃO 
Governar com responsabilidade, ética, participação, sustentabilidade, visão 
inovadora e empreendedora, garantindo serviços de qualidade à população 
anchietense. 
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EIXOS ESTRATÉGICOS 

VALORES 
Atendimento eficiente à sociedade; Desenvolvimento social e econômico 
sustentável; Gestão democrática, transparente e ética; Justiça e igualdade; 
Cooperação e respeito. 
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MUNICÍPIO DE ANCHIETA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS
DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

2020

000 - OPERAÇÃO ESPECIAL

OBJETIVO: Garantir os Serviços da Dívida
AÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE META RESULTADO ESPERADO

0.024 Amortização e Juros/Encargos de Amortização Essa ação não contém meta física
0.150 Amortização e Juros/Encargos de Amortização Essa ação não contém meta física

001 - AÇÃO LEGISLATIVA

AÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE META RESULTADO ESPERADO

2.001 Desenvolvimento do Legislativo Percentagem 100 Atividades Legislativas Mantidas 

2.002 Melhoria e Conservação das Instalações do Prédio 
do Legislativo 

Percentagem 90 Manutenções Realizadas 

002 - ADMINISTRAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Contribuir para a consecução dos objetivos dos outros programas do PPA.
AÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE META RESULTADO ESPERADO

2.003 Remuneração de Pessoal Ativo do Gabinete do 
Prefeito 

Percentagem 100 Pessoal Remunerado 

2.004 Administração e Assessoramento ao Prefeito Unidade 1 Unidade Administrativa Mantida 

2.005 Remuneração de Pessoal Ativo da Procuradoria Percentagem 100 Pessoal Remunerado 

2.006 Administração da Unidade Unidade 1 Unidade Administrativa Mantida 

2.008 Remuneração de Pessoal Ativo da Controladoria Percentagem 100 Pessoal Remunerado 

2.009 Administração da Unidade Unidade 1 Unidade Administrativa Mantida 

2.010 Administração da Unidade Unidade 1 Unidade Administrativa Mantida 

2.015 Remuneração de Pessoal Ativo da Sec. 
Administração 

Percentagem 100 Pessoal Remunerado 

2.016 Administração da Unidade Unidade 1 Unidade Administrativa Mantida 

2.017 Gestão e Regularização do Patrimônio Público Percentagem 100 Patrimônio Público Gerido e Regularizado 

2.021 Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria da 
Fazenda 

Percentagem 100 Pessoal Remunerado 

2.022 Administração da Unidade Unidade 1 Unidade Administrativa Mantida 

2.051 Remuneração de Pessoal Ativo da SEMAS Percentagem 100 Pessoal Remunerado 

2.052 Administração da Unidade Unidade 1 Unidade Administrativa Mantida 

2.053 Gestão do SUAS Unidade 1 SUAS Gerido 

2.054 Assistência à Criança e Adolescente/Conselho 
Tutelar 

Percentagem 100 Crianças e Adolescentes Assistidos pelo 
Conselho Tutelar 

2.068 Remuneração de Pessoal Ativo da SEMAN Percentagem 100 Pessoal Remunerado 

2.069 Administração da Unidade Unidade 1 Unidade Administrativa Mantida 

2.077 Remuneração de Pessoal Ativo da SEMAA Percentagem 100 Pessoal Remunerado 

2.078 Administração da Unidade Unidade 1 Unidade Administrativa Mantida 

2.082 Remuneração de Pessoal Ativo da SEMPA Percentagem 100 Pessoal Remunerado 

OBJETIVO: Desenvolver as atividades legislativas de apreciação e proposições do Poder Legislativo e exercer fiscalização e 
controle externo dos órgãos e representantes do Poder Público.

1
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MUNICÍPIO DE ANCHIETA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS
DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

2020

CONTINUAÇÃO 2/9

2.083 Administração da Unidade Unidade 1 Unidade Administrativa Mantida 

2.086 Remuneração de Pessoal Ativo da SETUR Percentagem 100 Pessoal Remunerado 

2.087 Administração da Unidade Unidade 1 Unidade Administrativa Mantida 

2.093 Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de 
Integração 

Percentagem 100 Pessoal Remunerado 

2.094 Administração da Unidade Unidade 1 Unidade Administrativa Mantida 

2.095 Manutenção do CONDESUL Unidade 1 Condesul Mantido 

2.096 Remuneração de Pessoal Ativo da Secretaria de 
Infraestrutura 

Percentagem 100 Pessoal Remunerado 

2.097 Administração da Unidade Unidade 1 Unidade Administrativa Mantida 

2.108 Remuneração de Pessoal Ativo da SEJUVE Percentagem 100 Pessoal Remunerado 

2.109 Administração da Unidade Unidade 1 Unidade Administrativa Mantida 

2.113 Administração da Unidade Unidade 1 Unidade Administrativa Mantida 

2.118 Remuneração de Pessoal Ativo da Gerência de 
Cultura 

Percentagem 100 Pessoal Remunerado 

2.119 Administração da Unidade Unidade 1 Unidade Administrativa Mantida 

003 - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

OBJETIVO: Atender Juridicamente o Cidadão amparado pela Lei 1060 e 1050.

AÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE META RESULTADO ESPERADO

2.007 Manutenção da Assistência Judiciária Unidade 1 Assistência Judiciária Mantida 

CONTINUAÇÃO

004 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

OBJETIVO: Prover Serviços de TI seguros, eficientes, com qualidade, alinhados às necessidades da municipalidade.

AÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE META RESULTADO ESPERADO

2.011 Reorganização e Manutenção da Estrutura 
Tecnológica da PMA 

Percentagem 85 Estrutura Tecnológica da PMA Reorganizada 

005 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

OBJETIVO: Manter a população informada das Ações e os Efeitos da Gestão Municipal

CONTINUAÇÃO 2/6
AÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE META RESULTADO ESPERADO

2.012 Ações de Comunicação e Marketing Unidade 3000 Ações de Marketing e Comunicação Realizadas 

006 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E ESTRATÉGICO

AÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE META RESULTADO ESPERADO

2.013 Elaboração e Monitoramento dos Instrumentos de 
Planejamento 

Unidade 5 Instrumentos de Gestão Elaborados 

007 - GESTÃO E PROMOÇÃO DE SERVIÇOS AO CIDADÃO

OBJETIVO: Facilitar a vida do cidadão ofertando serviços diversificados.
AÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE META RESULTADO ESPERADO

2.014 Manutenção dos Serviços da Casa do Cidadão Unidade 11 Serviços da Casa do Cidadão Mantidos 

2.018 Manutenção dos Correios Comunitários Unidade 6 Correios Comunitários Funcionando 

OBJETIVO: Buscar o equilíbrio na distribuição de recursos para o atendimento das carências apontadas pelos programas e 
projetos prioritários da Administração.

2
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MUNICÍPIO DE ANCHIETA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS
DEMONSTRATIVO DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

2020

CONTINUAÇÃO 3/9
008 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAS

AÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE META RESULTADO ESPERADO

2.019 Manutenção da Escola de Governo Unidade 300 Servidor Capacitado/Qualificado 

2.020 Manutenção da Estratégia de Saúde Ocupacional 
do Servidor 

Percentagem 10 Serviços da Estratégia da Saúde Ocupacional 
Mantido 

009 - GESTÃO TRIBUTÁRIA

OBJETIVO: Melhor eficiência na Gestão Financeira e Tributária do Município.

AÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE META RESULTADO ESPERADO

2.023 Reestruturação da Área Tributária Percentagem 5 Área Tributária Reestruturada com Respectivo 
Aumento da receit a própria arrecadada 

010 - SUPORTE ADMINISTRATIVO COMPLEMENTAR DA EDUCAÇÃO

OBJETIVO: Ofertar e manter educação de qualidade em todos os níveis e modalidades de ensino.

AÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE META RESULTADO ESPERADO

2.027 Administração da Unidade Unidade 1 Unidade Administrativa Mantida 

2.028 Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola Unidade 15 Unidades Escolares Atendidas com 
PMDE/Municipal 

2.029 Programa Dinheiro Direto na Escola (FNDE) Unidade 36 Unidades Escolares Contempladas com o 
PDDE/FNDE 

011 - INFRAESTRUTURA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE META RESULTADO ESPERADO

1.031 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios da 
Educação Infantil 

Unidade 1 Prédios Escolares da Educação Infantil 
Construídos/Reformados/ Ampliados 

2.030 Manutenção dos Prédios do Ensino Fundamental Unidade 10 Prédios Escolares do Ensino Fundamental 
Mantidos/Preservados 

2.032 Manutenção dos Prédios da Educação Infantil Unidade 7 Prédios Escolares da Educação Infantil 
Mantidos/Preservados 

012 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

AÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE META RESULTADO ESPERADO

2.033 Manutenção da Alimentação Escolar Municipal Unidade 6416 Alunos Alimentados no Período Escolar 

2.034 Remuneração do Magistério do Ensino 
Fundamental 

Percentagem 100 Pessoal Remunerado 

2.035 Remuneração dos demais Profissionais do Ensino 
Fundamental 

Percentagem 100 Pessoal Remunerado 

2.036 Remuneração do Magistério da Educação Infantil 
Creche 

Percentagem 100 Pessoal Remunerado 

2.037 Remuneração dos demais Profissionais da 
Educação Infantil Creche 

Percentagem 100 Pessoal Remunerado 

2.038 Remuneração do Magistério Educação Infantil Pré 
Escola 

Percentagem 100 Pessoal Remunerado 

2.039 Remuneração dos demais Profissionais da 
Educação Infantil Pré Escola 

Percentagem 100 Pessoal Remunerado 

2.040 Manutenção da Educação Especial Unidade 122 Alunos da Educação Especial Atendidos 

2.041 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos Unidade 472 Alunos da EJA Atendidos 

2.042 Manutenção do Ensino Fundamental Unidade 3824 Alunos do Ensino Fundamental Atendidos 

OBJETIVO: Prover a manutenção e o desenvolvimento da Educação Básica do sistema municipal de Ensino de Anchieta por meio 
do transporte escolar, bem como da  remuneração e formação dos profissionais da Educação.

OBJETIVO: Valorizar o capital humano da municipalidade visando a qualidade de vida do servidor e melhoria dos serviços 
prestados à população.

OBJETIVO: Construir, reformar e modernizar prédios escolares da educação básica da rede municipal de ensino de Anchieta.

3
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2.043 Manutenção da Educação Infantil Creche Unidade 1138 Alunos da Educação Infantil Creche Atendidos 

2.044 Manutenção da Educação Infantil Pré Escola Unidade 860 Alunos da Educação Infantil Pré-Escola 
Atendidos 

2.045 Manutenção do Trasnporte para o Ensino 
Fundamental 

Unidade 1299 Alunos do Ensino Fundamental Transportados 

2.046 Manutenção do Transporte Educação Infantil 
Creche 

Unidade 280 Alunos da Creche Transportados 

2.047 Manutenção do Transporte da Educação Infantil 
Pré Escola 

Unidade 350 Alunos da Pré-Escola Transportados 

2.048 Formação Continuada para os Profissionais da 
Educação 

Unidade 250 Profissionais da Educação Capacitados 

013 - INCENTIVO À FORMAÇÃO PROFISSIONAL

OBJETIVO: Qualificar jovens em nível médio técnico profissional e superior para inserção no mundo trabalho.

AÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE META RESULTADO ESPERADO

2.049 Apoio ao Ensino Superior Unidade 450 Alunos do Ensino Superior Atendidos 

2.050 Apoio ao Ensino Técnico Unidade 270 Alunos do Ensino Técnico Atendidos 

014 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

OBJETIVO: Prevenir situações de risco e vulnerabilidade.

AÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE META RESULTADO ESPERADO

2.055 Manutenção do CRAS Unidade 2800 Famílias Atendidas 

2.056 Manutenção do Programa Estadual INCLUIR Unidade 200 Famílias Referenciadas no Programa Incluir 

2.057 Manutenção do Programa Federal 
ACESSUAS/Trabalho 

Unidade 2000 Famílias Referenciadas no Programa 
ACESSUAS/Trabalho 

2.058 Manutenção do Programa Federal Bolsa Família Unidade 2000 Famílias Referenciadas no Programa Bolsa 
Família 

2.060 Manutenção do SCFV para Idosos Unidade 150 Idosos Atendidos 

015 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

OBJETIVO: Atender indivíduos e famílias vítimas de violência de forma especializada.

AÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE META RESULTADO ESPERADO

2.061 Acolhimento Institucional para Crianças e 
Adolesecentes "Lar Renascer" 

Unidade 20 Crianças e Adolescentes Atendidos 

2.062 Manutenção do CREAS Unidade 200 Famílias Atendidas 

2.063 Acolhimento Institucional p/ Alta Complexidade Unidade 3 Indivíduos em Abrigamento 

016 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

OBJETIVO: Captar recursos de empresas e sociedade civil para projetos na área da infância e adolescência.

AÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE META RESULTADO ESPERADO

2.064 Fundo Municipal da Infância e Adolescência Unidade 4 Crianças e Adolescentes Atendidos com 
Recursos do FIA 
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017 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

OBJETIVO: Atendimento a fámilias em situação de emergência e risco social. 

AÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE META RESULTADO ESPERADO

2.065 Manutenção dos Benefícios Eventuais Unidade 300 Famílias e Indivíduos Atendidos 

2.066 Serviços de Segurança Alimentar Unidade 3600 Famílias Atendidas 

018 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

AÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE META RESULTADO ESPERADO

1.107 Construção de Unidades Habitacionais Unidade 0 Unidades Habitacionais Construídas 

2.067 Manutenção dos Serviços da Habitação de 
Interesse Social 

Unidade 15 Famílias atendidas no Programa Habitacional 

019 - DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS

OBJETIVO: Proteger e recuperar os recursos naturais visando o desenvolvimento sustentável.
AÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE META RESULTADO ESPERADO

2.070 Gestão das Unidades de Conservação Percentagem 25 Unidades de Conservação Estruturadas 

2.071 Promoção de Ações e Projetos voltados ao 
Desenvolvimento Sustentável 

Unidade 1 Projetos e Ações Ambientais Implantados 

2.072 Programa "Plante Mais, Anchieta!" Unidade 800 Mudas Plantadas com Áreas Revegetadas e 
Recuperadas 

2.073 Implementação e Manutenção do Plano Municipal 
de Resíduos Sólidos 

Unidade 1 Projetos de Coleta Seletiva e de Reestruturação 
da Coleta Realizados 

020 - LICENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

OBJETIVO: Manter o sistema de controle, licenciamento e fiscalização ambiental do município.

AÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE META RESULTADO ESPERADO

2.074 Manutenção do Controle e Monitoramento 
Ambiental 

Unidade 1 Ações de Controle e Monitoramento Ambiental 
Mantido 

2.075 Manutenção do Sistema de Licenciamento Percentagem 80 Sistema de Licenciamento Ambiental Mantido 

2.076 Manutenção da Fiscalização Ambiental Municipal Percentagem 100 Fiscalização Ambiental Mantida 

021 - DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

AÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE META RESULTADO ESPERADO

2.079 Desenvolvimento Econômico Rural Unidade 713 Produção diversificada com mais agricultores 
comercializando seu s produtos com nota fiscal 

2.080 Desenvolvimento Social Rural Unidade 467 Grupos de Famílias com DAP Física e 
Associações com DAP Jurí dica 

2.081 Desenvolvimento Ambiental Sustentável Unidade 25 Propriedades com intervenção ambiental ou 
introdução de produç ão orgânica. 

OBJETIVO: Promover o desenvolvimento rural sustentável  fortalecendo as cadeias produtivas e a diversificação da produção, as 
organizações sociais de agricultores e o manejo sustentável dos sistemas produtivos.  

OBJETIVO: Promover o acesso à terra e à moradia digna aos habitantes da cidade, com melhoria das condições de habitabilidade, 
de preservação ambiental e de qualificação dos espaços urbanos e rurais, avançando na construção da cidadania, priorizando as 
famílias em situação de vulnerabilidade social.
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022 - DESENVOLVIMENTO PESQUEIRO SUSTENTÁVEL

AÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE META RESULTADO ESPERADO

2.084 Desenvolvimento Econômico Pesqueiro Percentagem 27 Aumento da produção, agregação de valor e 
comercialização do p escado com nota fiscal. 

2.085 Desenvolvimento Social Pesqueiro Unidade 10 Ampliação Pescadores e afins com seus 
documentos profissionai s em dia e Associações 
regularizadas. 

023 - GESTÃO, PROMOÇÃO E INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

OBJETIVO: Buscar o Fortalecimento e a Promoção do Turismo no municipio de Anchieta.

AÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE META RESULTADO ESPERADO

2.088 Apoio aos Eventos Turísticos Autossustentáveis Unidade 12 Eventos Turísticos Autossustentáveis Apoiados 

2.089 Infraestrutura Turística Percentagem 80 Infraestrutura Turística Mantida e Preservada 

2.090 Fortalecimento dos Produtos Turísticos Percentagem 80 Produtos Turísticos Fortalecidos 

024 - LAZER COMUNITÁRIO

OBJETIVO: Proporcionar lazer, integração na comunidade e mais qualidade de vida.

AÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE META RESULTADO ESPERADO

2.091 Apoio aos Eventos Comunitários Unidade 30 Eventos Comunitários Realizados 

025 - PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E EMPREENDEDORISMO

OBJETIVO: Oportunizar a abertura de empresas, desburocratizando os processos, gerando trabalho e renda. 

AÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE META RESULTADO ESPERADO

2.092 Fomento ao Empreendedorismo, Comércio, 
Trabalho e Renda 

Percentagem 290 Espaço do empreendedor implantado com oferta 
de serviços avan çados. 

026 - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE QUALIDADE DE VIDA

AÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE META RESULTADO ESPERADO

1.099 Construção, Reforma e Ampliação da 
Infraestrutura Urbana 

Unidade 70 Infraestrutura Urbana Construídas/Reformadas 

1.101 Construção, Reforma e Ampliação da 
Infraestrutura Rural 

Unidade 7 Infraestrutura Rural Construídas/Reformadas 

2.098 Manutenção da Infraestrutura Urbana Unidade 70 Infraestrutura Urbana Mantida 

2.100 Manutenção da Infraestrutura Rural Unidade 50 Infraestrutura Rural Mantida 

2.102 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e 
Destinação Final dos R esíduos 

Tonelada 11000 Serviços da limpeza pública e destinação final 
dos resíduos mantidos 

2.103 Extensão e Manutenção da Rede de Iluminação 
Pública 

Unidade 70 Rede de Iluminação Pública Mantida 

2.104 Manutenção e Melhoria da Rede de Água e Esgoto 
Urbano 

Unidade 150 Rede de água e esgoto urbano mantida 

2.105 Manutenção e Melhoria da Rede de Água e Esgoto 
Rural 

Unidade 50 Rede de água e esgoto rural mantida 

OBJETIVO: Promover o desenvolvimento pesqueiro sustentável  fomentando a atividade econômica através da organização e 
melhoria da produção, bem como a organização social do publico alvo do segmento da pesca.

OBJETIVO: Proporcionar Insfraestrutura na área urabana e rural com fornecimento de serviços para atendimento aos munícipes.
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027 - GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL

OBJETIVO: Organizar a Frota Municipal, otimizando custo com controle logístico e manutenção corretiva.

AÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE META RESULTADO ESPERADO

2.106 Manutenção, Serviço e Gestão da Frota Municipal Percentagem 60 Veiculos e Equipamentos Aptos para Uso 

028 - ANCHIETA RUMO AO FUTURO NO ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E DE RENDIMENTO

AÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE META RESULTADO ESPERADO

2.110 Incentivo à Prática e Eventos Esportivos Percentagem 16 Modalidades esportivas ofertadas e eventos 
esportivos realizados/ apoiados 

2.111 Apoio Financeiro a Atletas Unidade 16 Atletas Beneficiados 

2.112 Manutenção e Melhoria dos Equipamentos e 
Infraestrutura Esportiva 

Percentagem 20 Equipamentos e Infraestrutura Esportiva Mantida 

029 - SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

AÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE META RESULTADO ESPERADO

2.114 Manutenção das Atividades da Guarda Municipal Unidade 2000 Atendimentos de Ocorrências de Pequeno, 
Médio e Grande Vulto 

2.115 Manutenção das Atividades da Vigilância 
Patrimonial 

Percentagem 100 Patrimônio Público Monitorado 

030 - PROTEÇÃO CIVIL AO CIDADÃO

AÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE META RESULTADO ESPERADO

2.116 Manutenção das Atividades da Defesa Civil Unidade 100 Ações Preventivas, de Socorro, Assistenciais e 
Reconstrutivas Re alizadas 

2.117 Manutenção das Atividades de Guarda Vidas Unidade 6000 Ações Preventivas e de Socorro nas Praias 
Efetuadas. 

031 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO E PROMOÇÃO CULTURAL

OBJETIVO: Difundir e valorizar a Cultura do Município devidamente, identificando e preservando o Patrimônio Cultural.

AÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE META RESULTADO ESPERADO

2.025 Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Unidade 1 Biblioteca Municipal Mantida 

2.026 Bienal Literária e Cultural Unidade 1 Bienal Literária e Cultural Realizada a Cada 2 
anos 

2.120 Qualificação dos Agentes das Áreas Culturais Unidade 35 Agentes das Áreas Culturais Qualificados 

2.121 Promoção da Cultura Unidade 7 Eventos Culturais Realizados 

2.122 Preservação e Manutenção do Patrimônio e 
Equipamentos Culturais 

Unidade 6 Patrimônio e Equipamentos Culturais 
Preservados 

OBJETIVO: Oportunizar a prática esportiva à toda a população de forma a promover o esporte, o desenvolvimento integral das 
crianças e jovens, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos.

OBJETIVO: Desenvolver ações de enfrentamento à criminalidade, de prevenção e repressão à violência e proteção do patrimônio 
público.

OBJETIVO: Promover atividades de prevenção e reação a acidentes, desastres e sinistros visando à proteção da vida, do meio 
ambiente e do patrimônio.
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032 - GESTÃO DA SAÚDE

AÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE META RESULTADO ESPERADO

2.123 Remuneração dos Servidores da Saúde Percentagem 100 Servidor Remunerado�� 

2.124 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Unidade 1 Fundo Municipal de Saúde mantido 

2.125 Informatização em Saúde Percentagem 90 Serviços de Saúde Informatizados 

2.126 Manutenção dos Conselhos Municipais e Locais 
de Saúde 

Unidade 11 Reuniões Ordinárias Realizadas 

2.127 Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria Percentagem 90 Ações de Regulação, Controle, Avaliação e 
Auditoria realizadas �� 

2.128 Capacitação Permanente Percentagem 60 Servidores Capacitados 

033 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

AÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE META RESULTADO ESPERADO

2.129 Manutenção da Estratégia da Saúde da Família Unidade 21 Estratégias de Saúde da Família mantidas 

2.130 Manutenção da Saúde Bucal Unidade 19 Unidades de Saúde Bucal mantidas 

2.131 Manutenção dos Serviços dos Agentes 
Comunitários de Saúde 

Unidade 12 Visita Domiciliar Realizada da População 
Cadastrada 

2.132 Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família - NASF 

Unidade 120 Ações Realizadas pela Equipe do NASF 

2.133 Manutenção da Infraestrutura das Unidades 
Básicas 

Percentagem 50 Infraestrutura das Unidades Básicas Mantida 

2.134 Manutenção do PA Percentagem 100 Atendimentos Especializados de Urgência e 
Emergência Realizados 

2.135 Manutenção da Farmácia Básica Unidade 1 Farmácia Básica mantida 

034 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

AÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE META RESULTADO ESPERADO

2.136 Manutenção do Centro de Especialidades 
Unificadas - CEU 

Unidade 1 Centro de Especialidades Unificadas mantido�� 

2.137 Manutenção do Centro de Especialidades 
Odontológicas - CEO 

Unidade 1 Centro de Especialidades Odontológicas 
mantido�� 

2.138 Manutenção do CAPS Percentagem 100 Atividades do CAPS mantidas �� 

2.139 Manutenção do CAPSad Percentagem 100 Atividades do CAPSad mantidas �� 

2.140 Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde Unidade 1 Consórcio Intermunicipal mantido�� 

2.141 Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas 
Municipal 

Unidade 1 Laboratório de Análises Clínicas Municipal 
Mantido�� 

2.142 Apoio a Instituições Prestadoras de Serviços de 
Saúde 

Percentagem 100 Metas de Qualidade (MEPES) 

2.143 Manutenção da Infraestrutura das Unidades da 
Média e Alta Complexidade 

Percentagem 50 Infraestrutura das Unidades da Média e Alta 
Complexidade Mantida� 

OBJETIVO: Garantir e desenvolver a atenção integral que impacte na situação de Saúde e autonomia das pessoas e nos 
determinantes e condicionantes de saúde.

OBJETIVO: Garantir e desenvolver a atenção integral que impacte na situação de Saúde e autonomia das pessoas e nos 
determinantes e condicionantes de saúde.

OBJETIVO: Garantir o acesso da população a serviços especializados, de cunho hospitalar, ambulatorial, psicossocial e de 
urgencia e emergencia.
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035 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

AÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE META RESULTADO ESPERADO

2.144 Manutenção da Vigilância Epidemiológica Unidade 1 Vigilância Epidemiológica mantida 

2.145 Vigilância Sanitária Percentagem 70 Licenças Sanitárias Emitidas�� 

2.146 Vigilância Ambiental Percentagem 70 Visitas realizadas à imóveis �� 

2.147 Manutenção do Centro de Zoonoses Unidade 1 Centro de Zoonoses mantido 

2.148 Manutenção do Centro de Testagem e 
Aconselhamento - CTA 

Unidade 1 Centro de Testagem e Aconselhamento mantido 

2.149 Manutenção da Infraestrutura das Unidades da 
Vigilância em Saúde 

Percentagem 50 Infraestrutura das Unidades da Vigilância em 
Saúde Mantida� � 

2.154 Vigilância em Saúde do Trabalhador Unidade 1 Vigilância em Saúde do Trabalhador mantida

036 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPASA

AÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE META RESULTADO ESPERADO

2.151 Manutenção das Atividades Administrativas do 
IPASA 

Percentagem 100 Atividades Administrativas mantidas 

037 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO FUNDO FINANCEIRO

OBJETIVO: Assegurar os benefícios dos aposentados e pensionistas.

AÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE META RESULTADO ESPERADO

2.152 Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo 
Financeiro 

Unidade 18 Benefícios do Fundo Financeiro Concedidos 

038 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

OBJETIVO: Assegurar os Benefícios dos Aposentados e Pensionistas.

AÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE META RESULTADO ESPERADO

2.153 Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo 
Previdenciário 

Unidade 4 Benefícios do Fundo Previdenciário Concedidos 

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

OBJETIVO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
AÇÃO DESCRIÇÃO UNIDADE META RESULTADO ESPERADO

9.999 Reserva de Contingência - Prefeitura 0
Essa ação não contém meta física

9.999 Reserva de Contingência - Ipasa Fundo 
Previdenciário

0

Essa ação não contém meta física

OBJETIVO: Expressar a política de vigilância em saúde adotada no município de Anchieta, visando a promoção, proteção e 
prevenção a saúde dos munícipes.

OBJETIVO: Garantir a operacionalização dos processos internos observando os limites de gastos da Taxa de Administração.
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Aracruz

Prefeitura

PORTARIA N° 16076
Publicação Nº 218160

PORTARIA N.º 16.076, DE 05/08/2019.

CEDE SERVIDOR PARA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, NOS TER-
MOS DO INCISO III DO ART.55 DA LEI N.º 2.898, DE 31/03/2006.

RESOLVE:

Art. 1º Ceder para a Câmara Municipal de Aracruz, o Servidor ROLANO RODRIGUES CAMPOS FILHO, Matrícula n.º 32074, 
no período de 05/08/2019 a 31/12/2020.

Art. 2º Conforme parecer da Procuradoria Geral do Município às fls. 12/13 do Processo Administrativo n.º 9931/2019, 
ficará suspenso o estágio probatório do servidor enquanto perdurar a cessão.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 05 de Agosto de 2019.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

RATIFICAÇÃO DE AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO -- PROCESSO 12.654/2019
Publicação Nº 218299

PROCESSO Nº: 12.654/2019

INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA

ASSUNTO: Manutenção de ambulâncias Renalt

RATIFICAÇÃO DE 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 Empresa:

ATLÂNTICA AUTOMOTOR LTDA CNPJ 21.439.992/0002-09 - Valor R$ 1.003,82 (um mil, três reais e oitenta e dois centa-
vos).

OBJETO – Contratação de autorizada da marca Renalt para dar manutenção em duas ambulâncias.

Aracruz/ES, 07 de agosto de 2019.

CLENIR SANI AVANZA

Secretária de Saúde
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PARCERIA
Publicação Nº 218127

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PARCERIA

Processo nº: 1.312/2018 apensado aos autos de n.º 14.444/2018

Termo de Fomento de n.º 003/2018

OSC parceira: Associação dos Jovens Amigos a Serviço da Comunidade (JASCOM)

CNPJ: 31.476.609/0001-65

Objeto da parceria: Cooperação financeira da Administração Pública Municipal à Organização da Sociedade Civil para cus-
tear despesas provenientes da organização e execução do Teatro Sacro de Jacupemba

Vigência da parceria: Prazo de 90 (noventa) dias a contar da assinatura do Termo em 28.03.2018

Valor total do repasse: R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Trata-se de parceria firmada nos moldes da Lei n.º 13.019/2014 com redação dada pela Lei n.º 13.204/2015, entre a Or-
ganização de Sociedade Civil Associação dos Jovens Amigos a Serviço da Comunidade (JASCOM) e o Município de Aracruz, 
por meio da Secretaria de Turismo e Cultura -SEMTUR.

A parceria foi firmada tendo como instrumento o Termo de Fomento de n.º 003/2018, o qual possui como parte integrante 
o Plano de Trabalho que conteve metas e atividades definidas para a execução do Teatro Sacro que ocorrera na localidade 
de Jacupemba, tendo para a execução o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A parceria foi executada no objetivo de manter viva a memória religiosa e cultural, cuja tradição está estabelecida no 
Município há 18 anos e que faz parte do calendário municipal de eventos, constando nos autos do processo administrativo 
de n.º 14.444/2018 (fls. 190 a 195) documentação instruída com fotos, sendo que destes autos também consta parecer 
técnico de prestação de contas (fls. 239 a 242), com a descrição dos resultados alcançados e seus benefícios, os impactos 
econômicos e sociais, o grau de satisfação do publico alvo somada a possibilidade de sustentabilidade das ações após a 
conclusão do objeto pactuado.

Faz parte ainda do Processo Administrativo (fls. 226 a 230) o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação emitida pela 
Administração Pública (SEMTUR), em consonância com art. 59, § 1º da Lei 13.019/2014 e suas alterações.

Neste sentido, a partir do Relatório Técnico juntado as fls. 226 a 230 reunido ao Parecer Técnico de fls. 239 a 242, e mais, 
a Manifestação Conclusiva de fls. 264 onde a Administração Pública responsável pela parceira (SEMTUR), conclui pela 
aprovação de prestação de contas, afirmando que a OSC na execução da parceria respeitou os requisitos estabelecidos 
na Lei de n.º 13.019/2014, cumprindo de forma satisfatória as atividades e metas propostas no plano de trabalho, além 
do que, com as despesas apresentadas pode-se verificar o nexo entre as aquisições e as atividades realizadas, de metas 
cumpridas e resultado alcançado, compreende a Comissão pela Homologação dos documentos.

Importante a Comissão ressaltar que, de acordo com as recentes orientações técnicas do Tribunal de Contas 
do Estado do Espírito Santo, deve a Administração Pública (SEMTUR), manter divulgada a relação das 
parcerias celebradas pela Secretaria (Instrução Técnica Inicial 00751/2018-6), a fim de atendimento ao es-
tabelecido nos artigos 10 e 11, § único, da Lei

de n.º 13.019/2014, além da obrigação prevista nas alíneas “g” e “h” do subitem 2.1 da Clausula Segunda do Termo de 
Fomento de n.º 003/2018.

Assim sendo, após a observação, a Comissão de Monitoramento e Avaliação, no uso de suas atribuições conferidas pelo 
art. 59 da Lei Federal de n.º 13.019/2014 e pelo art. 2º do Decreto Municipal de n.º 32.487/2017, RESOLVE HOMOLOGAR 
o presente relatório, o parecer técnico e a manifestação conclusiva da prestação de contas pelo Administrador Público, 
sendo vistado o Termo por todos os seus membros, na forma abaixo.

Aracruz/ES, 25 de julho de 2019.

______________________________ Fabiane R. Campos de Bortoli - Mat. 29.146

_____________________________________Márcia Elizabeth Gomes – Mat. 2218

____________________________________ Rita de Cássia Alves Moreira – Mat. 2638

____________________________________ Ana Maria dos Santos David – Mat. 1952

________________________ Maria Aparecida Ferreira Nunes Rocha– Mat. 28.799

______________________________________Mayone Pontin da Rós – Mat. 2600
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz

AVISO DE ANULAÇÃO PARCIAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2019
Publicação Nº 218163

AVISO DE ANULAÇÃO PARCIAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2019

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES, por intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria SAAE-A-
RA-185/2019, torna público para o conhecimento dos interessados, em especial as empresas participantes, que o Pregão 
em epígrafe que tem por objeto AQUISIÇÃO DE NIVEL OPTICO INCLUSIVE TRIPE E MIRA foi ANULADO PARCIALMENTE, 
devido da publicação do procedimento não estar em consonância com o instrumento convocatório, uma vez que os horários 
de abertura são divergentes – Publicação no site do Banco do Brasil e do SAAE a abertura ocorreria à 09:00h e no Diário 
Oficial dos Municípios a abertura das propostas às 14:30. Portanto, em virtude de vícios insanáveis ao processo licitatório, 
opta-se pela anulação da fase externa do referido certame. Novo procedimento licitatório será marcado, após a devida 
publicidade deste. Dê-se ciência aos licitantes interessados, em obediência ao art. 109, I, “c”, §1º da Lei 8.666/93. Maio-
res informações poderão ser obtidas através do telefone (27) 3256-9409 ou através do e-mail: licitacao@saaeara.com.br.

JOSIMERY DE OLIVEIRA BATISTA – Pregoeira

AVISO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 034/2019
Publicação Nº 218033

AVISO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 034/2019

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES, por intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria SAAE-ARA 
101/2019, torna público para o conhecimento dos interessados, que realizará licitação no dia e horário abaixo especifi-
cado. O Edital estará à disposição dos interessados nos sites: www.saaeara.com.br e www.licitacoes-e.com.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas através do telefone (27) 3256-9409 ou através do e-mail: licitacao@saaeara.com.br

-----------------------------------------------------------------------------

OBJETO: AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL

INICIO DA DISPUTA: 23/08/2019 às 09h00min

-----------------------------------------------------------------------------

Josimery de Oliveira Batista – PREGOEIRA

AVISO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL - Nº 005/2019
Publicação Nº 218093

AVISO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL - Nº 005/2019

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES, por intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria SAAE-A-
RA 185/2019, torna público para o conhecimento dos interessados, que realizará licitação, EXCLUSIVAMENTE PARA ÀS 
MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, no dia e horário abaixo 
especificado. O Edital estará à disposição dos interessados no site: www.saaeara.com.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas através do telefone (27) 3256-9409 ou através do e-mail: licitacao@saaeara.com.br

-----------------------------------------------------------------------------

PREGÃO PRESENCIAL: 005/2019

PROCESSO: 074/2019

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE ANEL DE CONCRETO ARMADO E TUBOS DE CONCRETO

ABERTURA: 22/08/2019

CREDENCIAMENTO: 13h30min

PROPOSTAS: 14h00min

-----------------------------------------------------------------------------

JOSIMERY DE OLIVEIRA BATISTA – Pregoeira

http://www.saaeara.com.br
http://www.licitacoes-e.com.br
http://www.saaeara.com.br/
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AVISO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL - Nº 006/2019
Publicação Nº 218149

AVISO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL - Nº 006/2019

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES, por intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria SAAE-A-
RA 185/2019, torna público para o conhecimento dos interessados, que realizará licitação, EXCLUSIVAMENTE PARA ÀS 
MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, no dia e horário abaixo 
especificado. O Edital estará à disposição dos interessados no site: www.saaeara.com.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas através do telefone (27) 3256-9409 ou através do e-mail: licitacao@saaeara.com.br

-----------------------------------------------------------------------------

PREGÃO PRESENCIAL: 006/2019

PROCESSO: 082/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

ABERTURA: 23/08/2019

CREDENCIAMENTO: 13h30min

PROPOSTAS: 14h00min

-----------------------------------------------------------------------------

JOSIMERY DE OLIVEIRA BATISTA – Pregoeira

PORTARIA SAAE-ARA-186/2019
Publicação Nº 218235

PORTARIA SAAE-ARA-186/2019

Dispõe sobre estabilidade e progressão de servidor efetivo aprovado em estágio probatório conforme Lei 3.939/2015 - 
Plano de Classificação de Cargos, Vencimentos e Carreira, do Quadro Permanente do SAAE - Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto de Aracruz.

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 Leis nº 3.943/2015 e suas alterações,

RESOLVE:

Art. 1º DECIDE pela ESTABILIDADE e AUTORIZA a PROGRESSÃO por Merecimento, concedida a partir do dia 01/07/2019, à 
servidora LORENA DA COSTA SILVA, Cargo de Técnico em Segurança do Trabalho, matrícula 362, admitida em 01/07/2016, 
por atender o disposto no artigo 27 da lei 3.939/2015 (Plano de Classificação de Cargos, Vencimentos e Carreira do Servi-
ço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz – ES) e ter obtido a média geral de 78,36% nas avaliações do estágio probatório 
constantes no processo nº 003/2016.

Art. 2º Os recursos financeiros decorrentes dessa progressão estão previstos neste exercício e o efeito financeiro vigorará 
a partir de 01/08/2019.

Aracruz-ES, 08 de agosto de 2019.

ELIAS ANTONIO COELHO MAROCHIO

Diretor Geral do SAAE

Decreto 32.712/2017

PORTARIA SAAE-ARA-187/2019
Publicação Nº 218262

PORTARIA SAAE-ARA-187/2019

Dispõe sobre exoneração de servidor efetivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES.

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

RESOLVE:

Art. 1º EXONERAR, a pedido, a servidora PATRICIA BATISTA SANTOS, matrícula 281, do cargo efetivo de Auxiliar de Ser-
viços Gerais Operacional, Carreira I, Classe B, Nível 3, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-SAAE a partir 
de 08/08/2019.

Aracruz-ES, 08 de agosto de 2019.

ELIAS ANTÔNIO COELHO MAROCHIO

Diretor Geral do SAAE

Decreto 32.712/2017
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Barra de São Francisco

Prefeitura

AVISO DE CONCORRÊNCIA 002/2019
Publicação Nº 218195

AVISO DE LICITAÇÃO

Concorrência 000002/2019

1. Síntese do objeto: Permissão onerosa de uso de espaço público destinado a instalação e exploração comercial de uma 
lanchonete, localizada na Praça do Bairro Nova Barra, nesta municipalidade.

2. Tipo de licitação: Concorrência 000002/2019 - MAIOR LANCE OU OFERTA.

3. Audiência para recebimento, abertura dos envelopes e julgamento da documentação e das propostas: às 09:00 horas 
do dia 11 de setembro de 2019.

4. Local para a audiência, informações e obtenção do Edital e seus anexos: Comissão Permanente de Licitação, sito na Rua 
Desembargador Danton Bastos, nº01, Centro, na cidade de Barra de São Francisco - Estado do Espírito Santo.

Barra de São Francisco, 08 de agosto de 2019.

Mirella Neves Ricardo

Presidente da CPL

CONSULTA PÚBLICA: CONTRATO DE PROGRAMA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO

Publicação Nº 218221

CONSULTA PÚBLICA:

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

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, nos termos do disposto no art.11, IV da Lei Federal nº 
11.445/2007, torna pública 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, desde que apresente viabilidade 
técnica e econômica. A relevância da matéria recomenda a ampla divulgação da proposta, a fim de que todos possam con-
tribuir para o seu aperfeiçoamento. Sugestões e críticas deverão ser entregues até as 16 horas do dia 14 de agosto de 2019 
na Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco por meio de e-mail ouvidoria@pmbsf.es.gov.br, SAC (27) 3756-7284 
horário de atendimento 08:00h às 11:00h / 13:00h às 16:00h ou por correspondência a ser encaminhada sob a rubrica 
“Consulta Pública Contrato de Programa CESAN” Rua Desembargador Danton bastos, n° 01, Centro, Barra de São Francis-
co – ES, CEP: 29800-000. Somente serão submetidas a exame as sugestões que contenham identificação do signatário.

Barra de São Francisco/ES, 08 de agosto de 2019

Alencar Marim

Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PUBLICA
Publicação Nº 218228

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA:

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

mailto:ouvidoria@pmbsf.es.gov.br?subject=Fale%20com%20a%20Ouvidoria
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LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

DATA E HORA: 15 de agosto de 2019, com início às 18:00 horas.

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, desde que apresente viabilidade técnica e 
econômica.

ENDEREÇO ELETRÔNICO: A minuta do Contrato de Programa encontra-se disponível para consulta pública, no site oficial, 
através do endereço http://www.pmbsf.es.gov.br/, o período de 08 de agosto de 2019 a 14 de agosto de 2019, para re-
cebimento de sugestões, críticas, contribuições e comentários. As contribuições aos documentos submetidos à consulta 
pública deverão ser enviadas por meio de e-mail ouvidoria@pmbsf.es.gov.br, SAC (27) 3756-7284 horário de atendimento 
08:00h às 11:00h / 13:00h às 16:00h ou por correspondência a ser encaminhada sob a rubrica “Consulta Pública Contrato 
de Programa CESAN” para a Rua Desembargador Danton bastos, n° 01, Centro, Barra de São Francisco – ES, CEP: 29800-
000. 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.

Barra de São Francisco/ES, 08 de agosto de 2019

Alencar Marim

Prefeito Municipal

http://www.pmbsf.es.gov.br/
mailto:gabinete@pmbsf.es.gov.br
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Boa Esperança

Câmara Municipal

AVISO DE RETIFICAÇÕES AO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019
Publicação Nº 218241

AVISO DE RETIFICAÇÕES AO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019

A Câmara Municipal de Boa Esperança-ES, em cumprimento à legislação vigente, comunica ao público em geral que o 
EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2019 do Concurso Público deste Poder Legislativo, regularmente publicado em 8 de julho 
de 2019, encontra-se disponível, na íntegra, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação-IDCAP ( www.idcap.
org.br ). As informações pertinentes ao referido certamente estão sendo divulgadas, especificamente, através do endere-
ço eletrônico www.idcap.org.br/informacoes/20/, onde, além do link de acesso para o cadastro da inscrição ON LINE no 
Concurso Público, também estão, integralmente, publicadas as retificações efetuadas no Edital nº 001/2019. Conforme já 
divulgado no site do IDCAP, até a presente data, o Edital nº 001/2019 sofreu duas alterações: a 1ª RETIFICAÇÃO ocor-
reu em 12 de julho de 2019; a 2ª RETIFICAÇÃO em 5 de agosto de 2019; ambas regularmente publicadas no endereço 
eletrônico anteriormente citado.

Boa Esperança-ES, 8 de agosto de 2019.

Jocemar Xavier da Silva

PRESIDENTE

http://www.idcap.org.br/
http://www.idcap.org.br/
http://www.idcap.org.br/informacoes/20/
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Castelo

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO TP 08
Publicação Nº 218140

AVISO DE LICITAÇÃO

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

Tomada de Preços Nº 008/19

Objeto: contratação de empresa especializada na área de engenharia para execução dos serviços contidos no Projeto de 
Conclusão da Unidade da Saúde da Família do bairro Volta Redonda de Castelo

Data de abertura: 27/08/19

Horário: 08:00

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

Castelo-ES, 08/08/19

Felipe Siqueira Pires

Presidente da CPL

CONTRATO 1.09342/2019
Publicação Nº 218156

CONTRATO No 1.09342/2019

Referente Processo Administrativo nº 009342/2019

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

CONTRATADO: SERRALHERIA VILA ISABEL LTDA - ME

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para atender as necessidades da 
escola de ensino fundamental EMEIF Felinto Martins no serviço de conserto do telhado galvanizado e estrutura de perfil, 
tudo de acordo com o processo administrativo nº 009342/2019 oriundo da Secretaria Municipal de Educação.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do Orçamento da Prefei-
tura:

Dotação Orçamentária Elemento de Despesa Ficha Fonte

0070011236100301.213 33903000000 0296 SEME – 21240000000 – Outras Transf. De Recursos do FNDE

VALOR: O valor global do presente CONTRATO é de R$ 10.512,00 (Dez Mil e Quinhentos e Doze Reais).

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 6 (Seis) meses com início com a sua publicação.

Castelo-ES, 08 de Agosto de 2019.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal

PORTARIA 4.397
Publicação Nº 218077

PORTARIA Nº 4.397, DE 08 DE AGOSTO DE 2019.

Convoca a IX conferência municipal De ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CASTELO – ES.

http://www.castelo.es.gov.br/
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O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, em conjunto com a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Luciene 
da Costa, no uso de suas atribuições e, considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação 
da Política de Assistência Social no Município, e considerando o que consta no processo nº 011042/2019;

RESOLVE:

Art. 1º Fica convocada a IX Conferência de Assistência Social, a ser realizada no dia 29 de agosto de 2019, em Castelo, ES, 
das 7:30h às 16:30h, no Centro Comunitário da Paróquia Nossa Senhora da Penha, tendo como tema central: “Assistência 
Social: Direito do Povo, com Financiamento Público e Participação Social”.

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão por conta da dotação própria do orçamento do órgão 
gestor municipal de Assistência Social.

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

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Castelo, ES, 08 de agosto de 2019.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito

PORTARIA 4.399
Publicação Nº 218187

PORTARIA Nº 4.399, DE 08 DE AGOSTO DE 2019.

Nomeia Comissão de Sindicância.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no Estado do Espírito Santo, no uso da sua atribuição que lhe confere o art. 53, 
inc. XXVI da Lei Orgânica do Município de Castelo, combinado com o art. 203 da Lei nº 1.440/92, Lei nº 2.874, de 20 de 
dezembro de 2009 com modificações introduzidas pela Lei nº 3.101, de 19 de outubro de 2011, e, considerando o que 
consta nos processos nº 008764, 8789 e 6670/2019;

RESOLVE:

Art. 1º Ficam nomeados servidores para compor a Comissão de Sindicância, sob a presidência do primeiro, para, apurar 
irregularidades constantes nos processos nº 008764, 8789 e 6670/2019:

I – Presidente:

a) Ulysses Andreão Callegário

III – Membros Titulares:

a) Luís Léo Cruz

b) Eduardo Puppin Pereira

c) Leandro Louvem Fernandes

IV – Membros Suplentes:

a) Maria Cristina Destefani Paquini Peres

b) Bruno Michel Pereira

c) Nésio Ataújo

Art. 2º A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos da Sindicância, que deverá se iniciar em 
05 (cinco) dias, contados da data da publicação desta Portaria.
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Art. 3° Caso necessário, desde já, fica autorizada a prorrogação dos trabalhos da Sindicância, conforme art. 205, em seu 
parágrafo único, da Lei 1.440 de 20 de outubro de 1992.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, 08 de agosto de 2019.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito

PORTARIA 4.400
Publicação Nº 218188

PORTARIA Nº 4.400, DE 08 DE AGOSTO DE 2019.

Nomeia Comissão de Sindicância.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no Estado do Espírito Santo, no uso da sua atribuição que lhe confere o art. 53, 
inc. XXVI da Lei Orgânica do Município de Castelo, combinado com o art. 203 da Lei nº 1.440/92, Lei nº 2.874, de 20 de 
dezembro de 2009 com modificações introduzidas pela Lei nº 3.101, de 19 de outubro de 2011, e, considerando o que 
consta no processo nº 001465/2019;

RESOLVE:

Art. 1º Ficam nomeados servidores para compor a Comissão de Sindicância, sob a presidência do primeiro, para, apurar 
irregularidades constantes no processo nº 001465/2019:

I – Presidente:

a) Ulysses Andreão Callegário

III – Membros Titulares:

a) Rachelle Schaiany Pianna Piovezan

b) Giovanni Avance Soares

IV – Membros Suplentes:

a) Luciene Bruneli

b) Carla Vanessa da Silva

Art. 2º A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos da Sindicância, que deverá se iniciar em 
05 (cinco) dias, contados da data da publicação desta Portaria.

Art. 3° Caso necessário, desde já, fica autorizada a prorrogação dos trabalhos da Sindicância, conforme art. 205, em seu 
parágrafo único, da Lei 1.440 de 20 de outubro de 1992.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, 08 de agosto de 2019.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito
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PORTARIA 4.401
Publicação Nº 218186

PORTARIA Nº 4.401, DE 08 DE AGOSTO DE 2019.

Concede Licença Maternidade a Servidora Poliana Lorenzon Ferreira.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no Estado do Espírito Santo, no uso da atribuição que lhe confere o Inciso XXVI do 
Artigo 53 da Lei Orgânica do Município de Castelo, e considerando o que consta no processo nº 010846, de 29 de julho 
de 2019;

R E S O L V E:

Art.1º Fica concedida Licença Maternidade à Servidora Pública Municipal, Sra. Poliana Lorenzon Ferreira, por um período 
180 (cento e oitenta) dias, a contar de 29 de julho de 2019, de acordo com o artigo 105 da Lei n° 1.440 de 20 de outubro 
de 1992, com as modificações introduzidas pela Lei n° 2.385 de 24 de maio de 2006, sendo 120 (cento e vinte) dias de 
acordo com o Art. 7° Inciso XVIII da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 29 de julho de 2019.

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

Castelo, ES, 08 de agosto de 2019.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito

PORTARIA 4.402
Publicação Nº 218185

PORTARIA Nº 4.402, DE 08 DE AGOSTO DE 2019.

Interdita ruas em decorrência ao Evento Kart Castelo 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 
53, inciso IV e XXVI, da Lei Orgânica do Município de Castelo, e considerando o que consta no processo n° 011086 de 01 
de agosto de 2019;

RESOLVE:

Art. 1° Fica interditada, as ruas abaixo relacionadas, no dia 18 de agosto de 2019, em decorrência ao Evento Kart Castelo 
2019.

I – Das 05h ás 18h

a) Rua Aristeu Borges (Banco do Brasil e Caixa Econômica)

b) Rua Antônio Bento (rua do Táxis)

c) Rua Antônio Bento (entrada em frente a papelaria do Rubinho)

d) Contorno do Castelinho em frente aos Correios e a rua de acesso à igreja Matriz

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Castelo, ES, 08 de agosto de 2019.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito
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PORTARIA Nº 030/2019 - CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO 005/2018
Publicação Nº 218115

PORTARIA SEME N° 030, DE 08 DE AGOSTO DE 2019.

Convoca candidatos classificados e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe foi conferida pela Lei Municipal Nº 1.805/98, mo-
dificado pela Lei Nº 1.833/98, combinado com o inciso XI do artigo 60 e seguintes da Lei Orgânica do Município de Castelo, 
Decreto Nº 15.505/2017 e conforme Lei 3.536, de 12 de janeiro de 2015, Resolve:

Art. 1º. Convocar os candidatos: MARIA HELENA FALSONE CAMPOREZ E MARIA ELENA RODRIGUES DIAS ROCHA a com-
parecerem munidos da documentação exigida no Edital nº 005/2018, na Sede da Secretaria Municipal de Educação, lo-
calizada à Rua Vereador Elias Mussi, nº 747, São Miguel, Castelo-ES, a fim de realizar, escolha de vaga para o Cargo de 
Assistente de Serviços de Educação para executar atividades de CUIDADOR de aluno público-alvo da Educação Especial, 
para exercício do ano letivo 2019.
Parágrafo Único. Não comparecendo o candidato no prazo de 24 horas, a contar da publicação do presente ato, ou ocor-
rendo a desistência no mesmo prazo, será(ão) convocado(s) o(s) candidato(s) seguinte(s) de acordo com a classificação.

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

Castelo-ES, 08 de agosto de 2019.

MARIA TEREZA BARBIERO GAZOLLA

Secretária Municipal de Educação

RESUMO CONTRATO 1.10556/2019
Publicação Nº 218152

CONTRATO No 1.10556/2019

Referente ao Pregão Presencial No 179/20188

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 Fundo Municipal de Saúde, de acordo com as especificações e quantitativos relacionados, tudo de acordo com o processo 
administrativo nº 010556/2019 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:

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;

Serv 45 96,00 4.320,00

Total 4.320,00

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 – 20010000000 – Recursos Ordinários

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente CONTRATO será até 31 de dezembro de 2019 contado a partir da sua publi-
cação.

Castelo-ES, 08 de Agosto de 2019.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal
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TERMO DE PERMISSÃO DE USO N º 1.08650/2019
Publicação Nº 218114

TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 1.08650/2019

Ref. Anexo único Portaria nº 4.389/2019.

Ref. Processo Administrativo nº 008650/2019.

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, n°. 103, Centro, Castelo – ES, inscrito no CNPJ 
sob o n° 27.165.638/0001-39, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o 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, aqui denominado simplesmente PERMITENTE 
e de outro lado a e de outro lado a ENTIDADE ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE 
DE PATI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 11.340.729/0001-23, estabelecida na localidade de 
Pati, s/n, Zona Rural, Município de Castelo-ES, representada pelo Sr. ISAC ANAEL SOARES, brasileiro, residente na Estrada 
de Pati, Zona Rural do Município de Castelo-ES, portador do CPF nº 042.061.497-47, doravante denominada PERMISSIO-
NÁRIO, 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° 008650/2019, 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 utili-
zação de um equipamento BENEFICIADOR DE CAFÉ da marca Pinhalense, modelo 800@-CON-8B-MONOFÁSICOS, Série 
5192, 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.
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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;

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, 07 de agosto de 2019.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito



09/08/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1323

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 69

Colatina

Prefeitura

ANEXO AO DECRETO 23.221/2019
Publicação Nº 218088

INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH/SANEAR Nº 01/2019

“Dispõe sobre os procedimentos para realização de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar no âmbito do Serviço 
Colatinense de Saneamento Ambiental.”

Versão: 01

Data da aprovação: 31 de julho de 2019

Ato de Aprovação: Decreto nº. 23.221, de 31 de julho de 2019

Unidade Responsável: Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental.

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1º. Esta Instrução Normativa tem por finalidade dispor sobre procedimentos a serem adotados quando da realização 
de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar no âmbito Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental – SANEAR, 
iniciando-se com a expedição e publicação de Portaria pelo Diretor Geral e culminando com o relatório final da Comissão.

CAPÍTULO II

DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º. Esta Instrução Normativa abrange todos os setores da Autarquia.

CAPÍTULO III

DOS CONCEITOS

Art. 3º. Para fins desta Instrução Normativa considera-se:

Acareação – Confrontação entre duas ou mais pessoas, cujos depoimentos foram conflitantes, a fim de que, frente à au-
toridade competente, esclareçam as divergências apresentadas anteriormente, em busca da apuração da verdade real.

Acusado – termo utilizado para denominar aquele que efetivamente responde processo administrativo disciplinar.

Afastamento preventivo – Como medida cautelar e a fim de que o funcionário não venha a influir na apuração da irregu-
laridade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá ordenar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo 
prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração.

Ampla defesa – Garantia das partes utilizarem todos os meios permitidos em direito para que possam provar os fatos 
alegados, conforme previsão Constitucional, por disposição do artigo 5º, inciso LV: “aos litigantes, em processo judicial 
ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a 
ela inerentes”.

Cargo público – É o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor público e que tem como caracte-
rísticas essenciais a criação por lei, em número certo, com denominação própria, atribuições definidas e pagamento pelos 
cofres do Município.
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Citação – Ato processual escrito, no qual a parte é comunicada de que se lhe está sendo movido um processo, pelo qual 
se convoca, por ordem da autoridade competente, o sindicado ou denunciado para defender-se.

Denúncia – Ato pelo qual se leva a conhecimento público ou de autoridade competente determinado fato ilegal, possível 
de punição.

Denunciado/Acusado – Aquele a quem é imputada a prática de transgressão da disciplina, cujo processo apuratório se 
verifica por meio de sindicância e/ou processo administrativo disciplinar.

Diligência – Realização de algum ato de ofício, como coleta de prova, vistoria, citação, avaliação, entre outros, a fim de 
formar convicção acerca de determinado fato que não ficou cabalmente comprovado, ou para dirimir algumas dúvidas 
sobre algum ponto relevante do processo.

Impedimento – casos de presunção absoluta de parcialidade dos membros da comissão.

Indiciado - é o termo utilizado para o indivíduo que foi objeto de investigação.

Intimação – É uma medida cautelar com a qual é dada ciência ao requerido para que pratique ou deixe de praticar deter-
minado ato, sob pena de poder sofrer ônus previstos em lei.

Oitiva de testemunha – Ato de ouvir as testemunhas ou as partes que se encontram envolvidas no processo que está 
sendo julgado.

Perícia – Atividade concernente a exame realizado por profissional especialista, legalmente habilitado, destinada a veri-
ficar ou esclarecer determinado fato, apurar as causas motivadoras do mesmo, ou o estado, a alegação de direitos ou a 
estimação da coisa que é objeto de litígio ou processo.

Processo administrativo – É a forma de apurar por instrução a Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar – PAD, 
iniciado obrigatoriamente pela autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público, de forma imediata, asse-
gurada ao acusado ampla defesa.

Rito – Sucessão de atos coordenados a partir da iniciativa da parte e direcionada a um provimento. É o modo como os 
atos processuais, adotados pela Comissão de Sindicância ou PAD, se manifestam e desenvolvem para dar andamento e 
conclusão ao processo.

Sindicância – Instrumento administrativo para apuração de fatos que aparentam irregularidade. Na Administração Pública 
é o meio sumário de elucidação de irregularidade no serviço público para a subsequente instauração de inquérito adminis-
trativo que visa à punição, em caso de culpa.

Suspeição – casos de presunção relativa de parcialidade dos membros da comissão.

CAPÍTULO IV

BASE LEGAL

Art. 4º. A presente Instrução Normativa tem como base legal:

• Constituição Federal de 1988;

• Lei nº 3547/1990 (Lei Orgânica do Município de Colatina);

• Lei Complementar Municipal n° 035/2005 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Colatina);

• Lei n° 5275/2007 que dispõe sobre o Plano de Cargos por Habilidades e Competências dos servidores públicos do Serviço 
Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento – Sanear;
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• Lei n° 6375/2016 que “Dispõe sobre a reestruturação do Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental 
– SANEAR e dá outras providências”;

• Lei Federal nº 9.784/1999 que “Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal”;

• Lei Federal n° 8.112/1991 (Estatuto dos Servidores Federais);

• Manual Prático de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância - Corregedoria-Geral da Advocacia da União (http://
www.agu.gov.br/unidade/cgau) e demais normas regulamentares sobre a matéria.

CAPÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5º. Do Diretor Geral da Autarquia:

I. determinar por portaria a abertura do Processo Administrativo Disciplinar e/ou Sindicância;

II. receber o processo com o relatório final;

III. providenciar por meio de portaria a decisão proferida;

IV. encaminhar para o setor de Recursos Humanos portaria para incluir registro na ficha funcional do servidor;

V. aplicar as penalidades disciplinares;

VI. encaminhar cópia dos autos ao Ministério Público na hipótese do relatório da Sindicância concluir que a infração capi-
tulada como ilícito penal.

Art. 6º. Do Setor de Recursos Humanos do SANEAR:

I. promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a Controladoria, para definir as rotinas de trabalho e 
identificar os pontos de controle e respectivos procedimentos de controle;

II. promover divulgação e implementação desta Instrução Normativa;

III. manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da Instrução Normativa;

IV. solicitar Portaria de nomeação da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar/Sindicância.

V. receber o processo com a decisão final;

VI. providenciar a publicação do ato;

VII. fazer os registros no documento que identifica a vida funcional e folha de pagamento.

Art. 7º. Da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar/Sindicância:

I. receber o processo e iniciar os trabalhos de apuração;

II. dar cumprimento a todos os procedimentos do processo até a sua conclusão;

III. elaborar relatório conclusivo e encaminhar para o Diretor Geral para decisão final.

http://www.agu.gov.br/unidade/cgau
http://www.agu.gov.br/unidade/cgau
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Art. 8º. Das demais unidades da estrutura organizacional:

I. levar ao conhecimento da autoridade as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ou função;

II. solicitar abertura de processo administrativo com a narrativa dos fatos na forma do art. 159 da Lei Complementar nº 
35/2005;

III. observar todos os procedimentos legais na formalização do processo administrativo;

IV. expor os fatos conforme a verdade;

V. prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos.

CAPÍTULO VI

DOS PROCEDIMENTOS

SEÇÃO I

DOS PROCEDIMENTOS GERAIS

Art. 9º. O servidor ou autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigado a comunicá-la formal 
e imediatamente à Procuradoria da Autarquia para a apuração imediata mediante sindicância ou processo administrativo 
disciplinar, assegurado ao acusado ampla defesa.

Parágrafo Único. O processo administrativo disciplinar em sentido amplo compreende a sindicância e o processo adminis-
trativo disciplinar.

Art. 10. Qualquer pessoa é parte legítima para informar qualquer irregularidade no serviço público, por meio de Protocolo 
ou através da Ouvidoria Municipal.

Art. 11. O processo Administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido de interessado e deverá conter:

I - requerimento formulado por escrito com os seguintes dados:

a) autoridade administrativa a que se dirige;

b) formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos;

c) data e assinatura do requerente.

II - a autuação, também chamada formação de processo, deve ser feita no Protocolo Geral.

III - o processo deverá ser numerado e rubricado.

Art. 12. Compete à Procuradoria analisar a denúncia e verificar indícios de materialidade e suposta autoria e elaborar pa-
recer jurídico e encaminhar ao Diretor Geral para ato de instauração de processo administrativo disciplinar, ou Sindicância, 
conforme o caso.

Art. 13. Quando o fato narrado não configurar infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada por carência 
de objeto.

Art. 14. Como medida cautelar, e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade 
instauradora do processo administrativo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo 
de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo do vencimento básico do seu cargo.
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Parágrafo Único. O afastamento poderá ser prorrogado igual período, findo os quais cessarão os seus efeitos, ainda que 
não concluído o processo.

SEÇÃO II

DAS COMISSÕES

Art. 15. Da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar/Sindicância:

I. a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, será constituída de forma permanente (ANEXO I);

II. será composta por 03 (três) servidores efetivos e estáveis designados pelo Diretor Geral por meio de Portaria, sendo 
um de seus membros, designado para presidir os trabalhos;

III. os membros da comissão terão suplentes, designados pelo Diretor Geral da Autarquia, incumbidos de substituir os 
membros titulares nos impedimentos e afastamentos;

IV. não poderá participar da comissão de processo, cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha 
reta ou colateral, até o 3º (terceiro) grau do servidor processado, ou a quem possua, com este, relação de subordinação 
hierárquica, de amizade ou inimizade;

V. a comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação 
do fato ou exigido pelo interesse da administração;

VI. as reuniões da comissão serão registradas em atas que deverão detalhar o ocorrido e as deliberações adotadas;

VII. o presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de ne-
nhum interesse para os esclarecimentos dos fatos;

VIII. sempre que necessário, a Comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos;

IX. a Comissão poderá utilizar o Manual Prático de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância - Corregedoria-Geral 
da Advocacia da União, para subsidiar os seus trabalhos;

X. as reuniões, oitivas e depoimentos deverão ser realizadas em local reservado.

SEÇÃO III

DA SINDICÂNCIA

Art. 16. São competentes para instaurar sindicância, o Diretor da Autarquia e chefes do setor a fim de apurar o cometi-
mento de infração mediante procedimento sumário.

Art. 17. A sindicância será iniciada pela autoridade competente com a expedição de portaria que indique:

I. a determinação de apuração pela Comissão de Sindicância;

II. o nome do servidor sindicado;

III. o fato;

IV. a tipificação;

Art. 18. Da Sindicância poderá resultar:
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I. arquivamento dos autos;

II. aplicação de penalidade de advertência ou suspensão, sendo obrigatório ouvir o servidor público denunciado.

III. instauração de processo administrativo disciplinar.

Parágrafo Único. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 
30 (trinta) dias, demissão, cassação de disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instaura-
ção de processo administrativo disciplinar.

Art. 19. Na hipótese do relatório da sindicância concluir que a infração capitulada como ilícito penal, a autoridade compe-
tente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independente de imediata instrução do processo administrativo 
disciplinar.

Parágrafo Único. Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade competente 
para a aplicação da pena mais grave.

SEÇÃO IV

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Art. 20. A instauração do Processo Administrativo Disciplinar é de competência do Diretor Geral da Autarquia, podendo ser 
precedido ou não de Sindicância.

Art. 21. O Processo Administrativo Disciplinar será iniciado pela autoridade competente com a expedição de portaria que 
indique:

I. a determinação de apuração pela Comissão Processante;

II. o nome do servidor acusado;

III. o fato;

IV. a tipificação;

V. a determinação de prazo para apuração, que não poderá exceder a 60 (sessenta) dias, admitida a sua prorrogação por 
até 60 (sessenta) dias, quando as circunstâncias o exigirem ou, ainda, por prazo superior, em razão da ocorrência de fatos 
que independem de ato da Comissão Processante ou decorram de omissão da Administração.

Art. 22. O processo administrativo precederá a aplicação de penas de suspensão por mais de 30 (trinta) dias, demissão, 
cassação de disponibilidade e destituição de cargo em comissão.

Art. 23. O acusado deverá indicar seu advogado, se assim desejar.

Art. 24. O Processo Administrativo Disciplinar desenvolve-se nas seguintes fases:

I. instauração – com a expedição de ato que determina a apuração pela Comissão Disciplinar;

II. inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório;

III. julgamento.

Art. 25. No caso de acumulação ilegal de cargos públicos, abandono de cargo ou a inassiduidade habitual, a autoridade 
competente determinará a apuração da conduta, sob o rito sumário, no prazo de 30 (trinta) dias, admitida a prorrogação 
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por até 30 (trinta) dias quando as circunstancias o exigirem, conforme disposições contidas nos artigos 133 e 140 da Lei 
Federal nº 8.112/90.

Art. 26. O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório assegurado ampla defesa, com a utilização dos 
meios e recursos admitidos em direito.

Art. 27. Do Inquérito Administrativo:

1. recebido pela Comissão o ato de instauração do Processo Administrativo Disciplinar, o servidor acusado será citado, por 
mandado expedido pelo Presidente da Comissão (ANEXO VII), acompanhado de cópia do termo inicial, no qual conste sua 
faculdade de apresentar defesa prévia e rol de testemunhas, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da citação, 
sendo-lhe assegurado vista do processo na repartição.

I. havendo 02 (dois) ou mais indiciados, o prazo será comum e de 05 (cinco) dias.

II. o prazo de defesa prévia poderá ser prorrogado pelo dobro para diligências reputadas indispensáveis, a critério da 
Comissão.

III. no caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da citação, o prazo para defesa contar-se-á da data declarada 
em termo próprio pelo membro da comissão que fez a citação.

IV. o indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à Comissão o lugar onde poderá ser encontrado. Neste 
caso o indiciado será comunicado via postal, em carta registrada, juntando-se ao processo o comprovante do registro e 
aviso do recebimento.

V. achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, publicado 02 (duas) vezes, com intervalo 
de 08 (oito) dias, em órgão de imprensa oficial ou em periódico de circulação no município, para apresentar defesa. Neste 
caso o prazo para defesa será de 15 (quinze) dias a partir da última publicação do edital.

VI. a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta 
de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir completa elucidação dos fatos.

VII. os autos da sindicância, se esta tiver ocorrido, integrarão o processo administrativo disciplinar, como peça informativa 
da instrução.

Art. 28. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo, pessoalmente ou por intermédio de procurador 
(ANEXO VI), arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial.

Parágrafo Único. Será indeferido o pedido de prova pericial quando a comprovação do fato independer de conhecimento 
especial de perito.

Art. 29. Das testemunhas:

I. as testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo Presidente da Comissão (ANEXO IV), deven-
do a segunda via, com o ciente do interessando, ou o Aviso de Recebimento Postal – AR, ser anexada aos autos.

II. se a testemunha for servidor público municipal, a expedição do mandado será imediatamente comunicada ao chefe da 
repartição onde serve, enquanto os servidores públicos federais, distritais e estaduais serão notificados por intermédio das 
repartições ou unidades a que pertencem.

III. as testemunhas serão inquiridas separadamente, de modo a evitar que uma ouça o depoimento da outra.

Art. 30. O acusado e seu procurador poderão assistir à inquirição das testemunhas, sendo-lhes vedado interferir nas per-
guntas e respostas, facultando-se-lhes, porém, reinquiri-las, por intermédio do Presidente da Comissão.
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Parágrafo Único. Caso a Comissão perceba a necessidade, poderá solicitar que o acusado se retire durante a oitiva da 
testemunha, podendo permanecer seu Procurador ou quem o represente.

Art. 31. Quando houver depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á a acareação entre os depoentes, 
quando necessária para o esclarecimento dos fatos.

Art. 32. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo (ANEXO V).

Art. 33. Após a inquirição das testemunhas, a Comissão promoverá o interrogatório do acusado (ANEXO III).

Art. 34. No caso de haver mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente e, se houver divergência em 
suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, poderá ser promovida acareação entre eles.

Art. 35. O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório.

Art. 36. Havendo dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a Comissão proporá à autoridade competente que ele seja 
submetido a exame, por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra.

Parágrafo Único. O incidente de sanidade mental será processado em auto apenso ao processo principal, após a expedição 
do laudo pericial.

Art. 37. Após a conclusão da instrução a Comissão decidirá sobre a indiciação ou não do acusado. Não ocorrendo indicia-
ção, será elaborado relatório opinando pela absolvição do acusado e arquivamento dos autos.

Art. 38. Uma vez indiciado, o acusado será intimado para apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias (ANEXO 
VIII).

Art. 39. Será considerado revel o indiciado que, regularmente intimado, não apresentar defesa no prazo legal. A revelia 
será declarada por termo nos autos do processo e devolverá o prazo para defesa.

Parágrafo Único. Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo designará defensor dativo, deven-
do a escolha recair em servidor público de igual nível e grau do indiciado, ou superior.

Art. 40. Apreciada a defesa e concluída a instrução, a Comissão elaborará relatório minucioso (ANEXO X), onde resumirá 
as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção.

Art. 41. O relatório será conclusivo quanto à inocência ou responsabilidade do servidor.

Parágrafo Único. Reconhecida a responsabilidade do servidor, a Comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar 
transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Art. 42. O processo administrativo disciplinar, com o relatório da Comissão será remetido à autoridade que determinou 
sua instauração, para julgamento.

Art. 43. Do julgamento:

I. no prazo de 20 (vinte) dias, prorrogáveis por até 20 (vinte) dias, contados do recebimento do processo a autoridade 
julgadora proferirá a sua decisão.

II. a autoridade julgadora decidirá à vista dos fatos apurados pela Comissão, não ficando vinculada às conclusões do re-
latório, podendo motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade.

III. proferida a decisão ou extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do proces-
so nos assentamentos individuais do servidor.
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IV. verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade que determinou a instauração do processo declarará a sua 
nulidade, total ou parcial, e ordenará no mesmo ato a constituição de outra Comissão para instauração de novo processo. 
Neste caso os autos serão enviados à nova Comissão para cumprimento das diligências expressamente determinadas e 
consideradas indispensáveis à decisão da autoridade julgadora, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

V. o prazo de julgamento será contado da data do novo recebimento do processo.

VI. o julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo.

Art. 44. A ação disciplinar prescreverá em:

I. 05 (cinco) anos, no caso de infrações puníveis com demissão, cassação de disponibilidade e destituição de cargo em 
comissão;

II. 02 (dois) anos, quando a infração é punível com penalidade de suspensão;

III. 180 (cento e oitenta) dias quando a infração é punível com penalidade de advertência.

§ 1º. Sendo a prescrição de ordem pública e não podendo ser relevada pela Administração se, no momento da instauração 
do procedimento disciplinar, for constatado pela Comissão que o evento punível está prescrito, este fato será declarado 
pela Comissão e o processo encaminhado à autoridade competente para conhecimento e arquivamento dos autos.

§ 2º. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido pela autoridade competente para 
aplicação da pena.

§ 3º. Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas como crime.

§4º. A abertura de sindicância ou a instauração de processo administrativo disciplinar interrompe a prescrição.

Art. 45. A autoridade que tiver ciência da irregularidade no serviço público e der causa à prescrição de que trata o artigo 
anterior será responsabilizada na forma da lei.

Art. 46. Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo administrativo disciplinar será remetido ao Ministério 
Público, para eventual instauração de Ação Penal.

Art. 47. O servidor, que responde a processo administrativo disciplinar, somente poderá ser exonerado, a pedido, após a 
conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, acaso aplicada.

Art. 48. O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não excederá a 60 (sessenta) dias, contados da 
publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por até 60 (sessenta) dias, quando as circunstân-
cias o exigirem, ou por prazo superior em razão da ocorrência de fatos que independam de ato da Comissão Processante 
ou decorram de omissão da Administração.

Art. 49. Da revisão do processo:

I. o processo administrativo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem 
fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificarem a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada.

II. em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família poderá requerer a re-
visão do processo.

III. em caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo curador.

IV. a simples alegação da injustiça da penalidade não constitui fundamentos para a revisão, que requer elementos novos 
ainda não apreciados no processo originário.
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V. o requerimento da revisão do processo será encaminhado ao Diretor Geral da Autarquia.

VI. recebida a petição, o Diretor Geral da Autarquia encaminhará à Comissão.

VII. a revisão correrá em apenso ao processo originário.

VIII. na petição inicial, o requerente pedirá dia e hora para a produção de provas e a inquirição das testemunhas que 
arrolar.

IX. a comissão terá até 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos, prorrogável por igual prazo, quando as circuns-
tâncias o exigirem.

X. aplicam-se aos trabalhos da Comissão de Revisão, no que couber, as normas e procedimentos próprios da Comissão do 
processo administrativo disciplinar.

XI. o julgamento caberá à autoridade que aplicou a penalidade.

Parágrafo Único. No processo revisional, o ônus da prova incumbe ao requerente.

CAPÍTULO VII

DAS PENALIDADES

Art. 50. São penalidades disciplinares:

I – advertência;

II – suspensão;

III – demissão;

IV - cassação de disponibilidade;

V- destituição de Função de Confiança ou Cargo em Comissão;

Art. 51. As penalidades serão aplicadas conforme o disposto nos artigos 165 a 178 - Lei Complementar nº 35/2005 - Es-
tatuto dos Servidores Municipais do Município de Colatina.

Art. 52. Na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que 
dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como os antecedentes funcionais 
do servidor.

Art. 53. As penalidades disciplinares serão aplicadas:

I - pelo Diretor Geral da Autarquia, nos casos de suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou 
destituição de cargo em comissão ou de função de confiança;

II – pelo Chefe do Setor ou Diretor Geral da Autarquia, nos casos de advertência.

CAPÍTULO VIII

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 54. A inobservância das tramitações e procedimentos de rotina estabelecidos nesta Instrução Normativa, sem preju-
ízo das orientações e exigências dos órgãos de controle e fiscalização relativas ao assunto, sujeitará os responsáveis às 
sanções legais cabíveis.
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Art. 55. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos assim o 
exigirem a fim de verificar a sua adequação aos requisitos da Instrução Normativa SCI nº. 01/2013, bem como manter o 
processo de melhoria contínua dos serviços públicos municipais.

Art. 56. Esta Instrução Normativa entrará em vigor 30 (trinta) dias após a data de sua publicação.

Colatina-ES, em 18 de Junho de 2019.

Bianca Simonassi e Franco
Auditora Pública Interna

Jonathan Bruno Blunck Gervasio
Auditor Público Interno

Scheila Cassia Garcia Rodrigues
Assessor Jurídico

Amália Alvina Jarjura
Dirigente do Serviço

Raiane Rodrigues Machado
Prof. Suporte IV

Daniel Hernandez Dalla Favarato
Diretor Geral

ANEXO I

ATA DE INSTALAÇÃO DE COMISSÃO PROCESSANTE COM VISTAS À APURAÇÃO DOS FATOS NARRADOS NOS AUTOS DO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXX/XXX.

Aos XXX (XXX) dias do mês de XXX do ano de XXX, na Sala de Reuniões do SANEAR, situada na Rua Benjamin Costa, 105 
– Bairro Marista, Colatina – ES, com a presença do Sr. XXX Sr. XXX e Sr. XXX, respectivamente, presidente e membros da 
Comissão Processante designada pela Portaria nº XXX, de XXX de XXX de XXX, do Sr. Diretor Geral, publicada em XXX de 
XXX de XXX, procedeu-se à instalação da Comissão Processante e tiveram início os trabalhos relacionados com a apuração 
dos fatos contidos nos autos do Processo Administrativo nº XXX/XXX. Deliberou-se preliminarmente: a) designar como 
Secretária da Comissão Sr(a) XXXXX; b) Informar ao Sr. Diretor Geral sobre a instauração do procedimento; c) Solicitar 
ao setor de Recursos Humanos que encaminhe no prazo máximo de 05 (cinco) dias as fichas e antecedentes funcionais 
dos servidores de todo o período laboral, bem como, indicar os números dos Decretos de Nomeação dos servidores, caso 
existam, e informação se estes pertencem ao quadro de servidores da Autarquia; d) Notificar o Superior Hierárquico do(s) 
servidor(es); e) CITAR O SERVIDOR(ES): XXXXXXXXX a fim de tomar(em) conhecimento quanto aos fatos relatados nos 
autos do Processo supracitado. Nada mais havendo a tratar, eu, XXXXX, na qualidade de Secretário da Comissão, lavrei a 
presente ata, que vai por mim assinada e pelos demais membros da Comissão Processante.

Presidente

Membro

Membro

ANEXO II

MANDADO DE INTIMAÇÃO

Na qualidade de Presidente da Comissão Processante, constituída por força da Portaria nº XXX/XXX, do Senhor Diretor 
Geral, que determinou a apuração dos fatos narrados nos autos do Processo Administrativo nº XXX/XXX, no uso de suas 
atribuições legais, INTIMA o(a) senhor(a) XXX, a comparecer perante a Comissão Processante, na Sala de Reuniões, no 
SANEAR, situada na Rua Benjamin Costa, 105 – Bairro Marista, no dia XX de XXX de XXX, às XX (XXX), a fim de prestar 
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esclarecimentos na condição de acusado(a), sendo-lhe facultado se fazer acompanhar por advogado regularmente inscrito 
na OAB/ES.

Colatina - ES, XX de XXX de XXX.

Presidente

Ciente em: _____/____/______.

Assinatura do servidor

ANEXO III

TERMO DE INTERROGATÓRIO

Aos XXX (XXX) dias do mês de XXX do ano de XXX, na XXXX, às XX horas, estando presentes o Sr. XXX, o Sr. XXX e o Sr. 
XXX, respectivamente, Presidente e membros da Comissão Processante, instituída por meio da Portaria nº XXX/XXX do 
Excelentíssimo Senhor Diretor Geral, compareceu o Sr. XXXX, inscrito no CPF sob o nº XXXX, R.G. XXXX, profissão, no 
exercício do cargo de XXXX registro no XXXX (CREA/OAB etc.), residente e domiciliado em XXXXXXXXXX, telefone (XX) 
XXX-XXX, a fim de ser interrogada sobre os atos e fatos que lhes são atribuídos nos autos do Processo Administrativo de 
nº XXX/XXX. Inicialmente, ressaltou-se novamente a faculdade da acusada de se fazer representar e/ou acompanhar por 
advogado. Perguntada sobre os fatos, respondeu que XXXX. Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Lido e achado con-
forme, será devidamente assinado pelo acusado, pelo Presidente e demais membros da Comissão Processante presentes 
no interrogatório.

Acusado(a)

Presidente

Membro

Membro

ANEXO IV

MANDADO DE INTIMAÇÃO

Na qualidade de Presidente da Comissão Processante, constituída por força da Portaria nº XXX/XXX, do Excelentíssimo 
Senhor Diretor Geral, que determinou a apuração dos fatos narrados nos autos do Processo Administrativo nº XXX/XXX, 
referentes ao servidor(a), no uso de suas atribuições legais, INTIMA o senhor(a) XXXXXXX, a comparecer perante a Co-
missão Processante, na Sala de Reuniões do SANEAR, situada na Rua Benjamin Costa, 105, Bairro Marista no dia XXX 
de XXX de XXX, às XXX (XX horas e XXX minutos), a fim de prestar informações na condição de testemunha, sendo-lhe 
facultado se fazer acompanhar por advogado regularmente inscrito na OAB/ES.

Saliento que a presente intimação encontra-se acompanhada de cópia do requerimento inicial do Processo nº XXX/XXX e 
da Portaria nº XXX/XXX.

Colatina - ES, XXX de XXX de XXX.

Presidente

Ciente em: _____/____/______.

(Assinatura da Testemunha)
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ANEXO V

TERMO DE DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA

Aos XXX (XXX) dias do mês de XXX do ano de XX, na XXXX, às XX horas, estando presentes o Sr. XXX, Sr. XXX e o Sr. 
XXX, respectivamente, Presidente e membros da Comissão Processante instituída por meio da Portaria nº XXX/XXX do 
Excelentíssimo Senhor Diretor Geral, compareceu o Sr. XXX, portador do CPF nº XXX e do RG nº XXX, profissão, residente 
e domiciliado na XXX, nº XXX, Bairro XXX, Cidade/Estado, CEP XXX, tel: (XX) XXX-XXX, a fim de ser ouvido na condição 
de testemunha sobre os atos e fatos narrados nos autos do Processo Administrativo nº XXX/XX. Inicialmente, o depoente 
informou seu endereço de e-mail XXX, e disse concordar em receber as notificações e comunicações necessárias por essa 
via. Também autorizou receber comunicações por whatsapp, no número de celular acima informado. Em seguida, foi nova-
mente cientificado pela Presidente acerca da faculdade de se fazer acompanhar por advogado. A Presidente perguntou ao 
depoente se ele havia tomado conhecimento do teor das acusações formuladas contra o acusado, constantes no processo 
administrativo supramencionado; respondeu que XX, quando recebeu seu mandado de intimação. Após, passou a Presi-
dente aos questionamentos. Questionado sobre os fatos respondeu: que Perguntado se gostaria de acrescentar algo, o 
depoente disse: que(...). Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Lido e achado conforme, será devidamente assinado 
por mim, XXXX, Secretário desta Comissão, pelo depoente, pela Presidente e demais membros da Comissão Processante 
presentes no depoimento.

Depoente

Presidente

Membro

Membro

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE VISTA

Declaro que, nesta data, obtive vista dos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº XXX/XXX, instaurado pela Porta-
ria nº XXX de XXX de XXX de XXX, do Sr. Diretor Geral, com acesso a todas as suas peças, tendo inclusive extraído cópia 
de todo o seu teor.

Colatina/ES, XXX de XXX de XXX.

Acusado/Procurador

ANEXO VII

Ao

Sr. XXXXXX

CITAÇÃO

Na qualidade de Presidente da Comissão Processante, constituída por força da Portaria nº XXX, de XX de XXX de XXX, e 
devidamente instalada na Sala de Reuniões do SANEAR, aos XXX (XXX) dias do mês de XXX do ano de XXXX, venho CITAR 
Vossa Senhoria da instauração de Processo Administrativo Disciplinar em seu desfavor, a fim de apurar os fatos narrados 
nos autos nº XXX/XXX, que envolvem (…), oriundos do Setor XXXX.

Nesta oportunidade, fica Vossa Senhoria cientificada do teor das denúncias formuladas nos processos supramencionados 
(cópias em anexo), nos quais figura como acusado, sendo-lhe facultado acompanhar todos os atos e diligências a serem 
praticados por esta Comissão, por si ou por procurador legalmente constituído, nos termos do inciso LV do artigo 5º da 
Constituição Federal.

Poderá Vossa Senhoria, ainda, juntar as provas que julgar pertinentes, indicar elementos probatórios de que dispuser e 
apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, o rol de testemunhas que deseja arrolar, com qualificação, endereço e telefone, a 
fim de prestarem esclarecimentos quanto aos fatos objeto de apuração.
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Colatina/ES XXX de XXX de XXX.

Presidente

Ciente em ___/___/______.

Assinatura do Servidor Acusado

ANEXO VIII

TERMO DE INDICIAÇÃO

Processo Administrativo Disciplinar nº XXX/XXX

Acusado(a): XXXXXXXX

A Comissão Processante, constituída por força da Portaria nº XXX, de XXX de XXX de XXX, do Excelentíssimo Sr. Dire-
tor Geral, publicada em XXX de XXX de XXX, para apuração dos fatos contidos nos autos do Processo Administrativo nº 
XXX/XXX, tendo em vista a deliberação pelo encerramento da instrução processual, em que foram realizadas oitiva de 
testemunhas, além da juntada de documentos e do interrogatório da acusada, decide, nos termos do art. 192 da Lei 
Complementar nº 35, de 2005, indiciar o(a) servidor(a) XXXX, pela infringência ao art. XXXXXXXX, da mesma Lei, falta 
esta considerada passível de aplicação de penalidades administrativas, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

Pelo (transcrever a conduta praticada) ...

Dos depoimentos colhidos pela Comissão, em especial os constantes às fls. XXX, pôde-se extrair que o(a) indiciado(a) era 
a responsável por… . Foi possível concluir também, através dos depoimentos, ...

A responsabilidade administrativa resulta de ato ou omissão, ocorrido no desempenho do cargo ou função. Diante das 
provas colhidas nos autos, em especial os depoimentos das testemunhas e o interrogatório do(a) indiciado(a), denota-se 
a prática de …, conduta proibida ao servidor público municipal.

Tendo sido colhidos, assim, dados suficientes para a formação da convicção desta Comissão, nesta fase processual, sobre 
os fatos em apuração, delibera-se pela notificação do(a) indiciado(a), para apresentação de defesa escrita, no prazo de 
10 (dez) dias, sendo-lhe assegurada vista do processo na repartição, nos termos do disposto no artigo 194 da Lei Com-
plementar nº 035/2005.

Colatina, XXX de XXX de XXXX.

Presidente

Membro

Membro

ANEXO IX

ATA DE ENCERRAMENTO DE INSTRUÇÃO (INDICIAÇÃO)

Aos xxxx dias do mês de xxx do ano de xxx às xxx horas, Sala de Reuniões do SANEAR, reuniram-se os(as) servidores(as) 
xxxxxxxxx, Sr.(a) xxxxxxxxxx e da Sr.(a) XXXXXX, respectivamente Presidente e membros Comissão Processante, consti-
tuída por força da Portaria nº XXX, de XX de XXX de XXX, do Diretor Geral da Autarquia, publicada em XXX de XXX de XXX, 
que apura os fatos referidos nos autos do Processo Administrativo nº XXX/XXX. Iniciados os trabalhos, foram deliberadas 
as seguintes providências:

a) encerrar a instrução processual;

b) promover a INDICIAÇÃO do(a) servidor(a) XXXXXXX, pelas razões de fato e de direito expostas no Termo de Indiciação 
a ser elaborado, e efetuar sua citação para apresentarem defesa escrita.
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Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata que vai assinada pelo Presidente e pelos demais membros da 
Comissão Processante.

Colatina/ES XXX de XXX de XXXX.

Presidente

Membro

Membro

ANEXO X

RELATÓRIO FINAL

Ao Diretor Geral

A Comissão Processante, constituída por força da Portaria nº XXX, de XXX de XXX de XXX, publicada em XXX de XXX de 
XXX, para apuração dos fatos contidos nos autos do Processo Administrativo nº XXX/XXX, após a oitiva de testemunhas, 
a realização de diligências e a apreciação da defesa da indiciada, vem, com fulcro no art. 198 da Lei Complementar nº 
035/2005, apresentar o Relatório Conclusivo dos seus trabalhos.

1 – DOS FATOS

Vieram os fatos ao conhecimento do Ilmo. Diretor Geral Sr. xxxxxxxxxxxx, Diretor, através do Decreto nº XXX/XXX, enca-
minhado pelo Servidor. XXX (cargo) referentes a ...

O Servidor (cargo) informou que ...

Foi realizada Sindicância Investigativa que concluiu por haverem indícios de ... contra o(s) servidor(es) … .

Aos XXX (XXX) dias do mês de XXX de XXX, dá-se início aos trabalhos com a INSTALAÇÃO na sala de Reuniões do SANE-
AR da Comissão designada por meio da Portaria nº XXX/XX. Na mesma data foi solicitado pela Presidente da Comissão a

(Exposição dos fatos)

2 – DOS TERMOS DE INTERROGATÓRIO DOS ACUSADOS

a – Fls. xxx - xxx – XXX: “… Perguntada sobre os fatos, respondeu: Que (...).

Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Lido e achado conforme, (…).”

b – Fls. xxx - xxx – XXX: “... Perguntado sobre os fatos, respondeu: Que

3 – DO TERMO DE DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA

3.1 – Fls. xxx-xxx – XXXX: “… Perguntada sobre os fatos, respondeu: Que

Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Lido e achado conforme, (…).”

4 – DO TERMO DE INTERROGATÓRIO DA INDICIADA

4.1 – XXX: “… Perguntada sobre os fatos, respondeu: que…

Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Lido e achado conforme (…).”

5 – DO CONTRADITÓRIO

Esta Comissão Processante, sempre atenta ao princípio do contraditório e da ampla defesa, oportunizou aos acusados o 
direito de se fazer presente em todos os depoimentos testemunhais colhidos, o direito de comparecer perante a Comissão 
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para expor suas razões e se defender dos fatos a ela imputados e, por fim, o direito de apresentar sua defesa também 
pela via escrita, após o indiciamento.

Sendo assim, a Comissão Processante oportunizou à acusada o acesso ao contraditório e a ampla defesa em atendimento 
à LC nº 035/2005.

6 – DA DEFESA DA INDICIADA

Das defesas apresentadas pelos indiciados, por intermédio de sua Procuradora regularmente constituída, acostada aos 
autos às fls. XXX – XXX, cumpre tecer os seguintes comentários:

a – Preliminarmente … ;

b – Alega em sua defesa que … ;

c – Afirma que … ;

d – Argumenta que … ;

e – Aponta que … ;

f – Destaca que … ;

7 – DAS CONCLUSÕES DA COMISSÃO

Diante dos depoimentos colhidos e das provas produzidas nos autos foi possível a esta Comissão inferir o seguinte:

a – De início cumpre ressaltar que a Comissão Processante …;

b – A Secretaria Municipal de XXX, por sua vez, …;

c – Diante da impossibilidade de …;

d – Quanto a defesa apresentada pela processada ...;

e – Em que pese os argumentos apresentados pela processada, …;

f – Não é razoável a alegação de que ...;

g – Importante ressaltar ...;

h – Dos depoimentos colhidos pela Comissão, em especial os transcritos acima, pôde-se extrair que ...;

8 – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme se extrai do Artigo XXX, da Lei Complementar nº035/2005, … .

Dito isso, consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público 
e os antecedentes funcionais, e concluindo haver sido mínima a cooperação da servidora pública no cometimento da in-
fração; além de restarem demonstrados através dos depoimentos colhidos, que as ações estevam revestidas do princípio 
de justiça e de boa-fé, após análise circunstanciada dos elementos inseridos no Processo Administrativo nº xxxxxxxxxxx, 
considerando as atenuantes legais, além de contar com a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade a 
Comissão Processante, constituída por força da Portaria nº XXX/XXX, CONCLUI (...) pelos fatos a ele atribuídos nos autos 
do processo administrativo nº XXX/XXX.

Tendo em vista o disposto nos arts. 178, inciso I, 199 e 200, todos da LC 035/2005, encaminhem-se os presentes autos 
ao Exmo. Sr. Diretor Geral para proferir decisão final.

Em caso de ratificação do presente relatório pelo Exmo Sr. Diretor Geral, os autos devem ser encaminhados à Procurado-
ria da Autarquia a fim de cientificar o(s) servidor(es) XXXXX do entendimento desta comissão e da decisão exarada pelo 
Exmo. Sr. Diretor Geral.

Colatina - ES, XXX de XXX de XXX.

Presidente

Membro

Membro
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ANEXO AO DECRETO 23.222/2019
Publicação Nº 218090

INSTRUÇÃO NORMATIVA SFI/SANEAR Nº 01/2019

“Dispõe sobre as normas e procedimentos para concessão, controle e prestação de contas de diárias no âmbito do Serviço 
Colatinense de Saneamento Ambiental.”

Versão: 01.

Aprovação em: 31 de julho de 2019

Ato de aprovação: Decreto nº 23.222, de 31 de julho de 2019

Unidade Responsável: Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental.

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1º. A presente Instrução Normativa regulamenta no âmbito do Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental – SA-
NEAR, a concessão, controle e prestação de contas de diárias para cobertura de despesas com alimentação, pernoite e 
transporte urbano de servidores que, em caráter eventual ou transitório, afastem-se do município a serviço deste.

CAPÍTULO II

DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º. A presente Instrução Normativa abrange todas as unidades da estrutura organizacional do SANEAR.

CAPÍTULO III

DOS CONCEITOS

Art. 3º. Para fins desta Instrução Normativa, considera – se:

I – Administração Direta: abrange todos os órgãos ligados diretamente à estrutura administrativa do Poder Executivo Mu-
nicipal: Secretarias Municipais, suas Superintendências, Coordenadorias e Gerências;

II – Administração Indireta: compreende as autarquias, consórcios públicos com personalidade jurídica de direito público, 
empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas existentes ou que venham a existir e suas estru-
turas administrativas definidas nas suas leis de criação;

III – Agente Público: é todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, 
designação, contratação ou qualquer forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função pública;

IV – Autoridade Solicitante: diretores responsáveis pelos setores e funções equiparadas;

V – Beneficiário: agente público que receberá diárias. Deve ser diferente da autoridade solicitante, com ressalva nos casos 
da Diretoria;

VI – Deslocamento: entende-se por deslocamento todos os percursos necessários dentro do período de afastamento;

VII – Período de Afastamento: período compreendido entre a saída do agente público da sede de trabalho para o local de 
destino e o retorno à sede.

VIII – Diária: Repasse que faz jus o agente público que se deslocar, temporariamente, a serviço ou para participar de 
evento de interesse da administração pública, prévia e formalmente autorizada pelo ordenador de despesas, para cobrir 
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as despesas com alimentação, hospedagem (pernoite) e locomoção (transporte urbano). Será paga antecipadamente ou 
após a realização da viagem, neste caso, em caráter de emergência, desde que devidamente justificado e autorizado pelo 
ordenador de despesas;

IX – Diária Completa: aquela que reúne em um único valor os elementos para almoço, jantar, pernoite e transporte urbano;

X – Elementos de Diária: cada um dos constitutivos da diária completa, a saber: almoço, jantar, pernoite e transporte 
urbano, os quais podem ser concedidos isoladamente;

XI – Pernoite: permanência do agente público no local de destino da viagem até as 04 horas (quatro horas) do dia seguin-
te, bem como a permanência em local intermediário e necessário à conclusão do percurso da viagem;

XII – Estrito desempenho de atribuições: comparecimento a seminários, congressos, cursos de aperfeiçoamento, treina-
mento, reuniões, agendas com chefe de outras esferas governamentais e outros eventos, todos condicionalmente ineren-
tes ao cargo ou função que ocupa o agente público, na representação dos interesses do Município de Colatina;

XIII – Instrução Normativa – IN: documento que estabelece os procedimentos a serem adotados, objetivando a padroni-
zação na execução de atividades e rotinas de trabalho;

XVI – Prestação de Contas: procedimentos posteriores à ocorrência dos eventos que justificaram a concessão de diárias, 
os quais visam demonstrar o cumprimento das finalidades da concessão;

CAPÍTULO IV

DA BASE LEGAL

Art. 4º. A presente Instrução Normativa tem como base legal:

• Lei nº 4.320/1964 que “Estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços 
da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal”

• Lei nº 8.112/1990 que “institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias, inclusive as em 
regime especial, e das fundações públicas federais”

• Lei Orgânica Municipal;

• Lei 5275/2007 que dispõe sobre o Plano de Cargos por Habilidades e Competências dos servidores públicos do Serviço 
Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento – Sanear;

• Lei Municipal 6375/2016 que “Dispõe sobre a reestruturação do Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento 
Ambiental – SANEAR e dá outras providências”;

• Lei Municipal 5.158/2005 que “Fixa valores em real para concessão de diárias”.

CAPÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5º.Todos servidores da Autarquia possuem responsabilidade de cumprir fielmente as determinações contidas nesta 
Instrução Normativa, respeitando as tramitações e procedimentos de rotina estabelecidos nela, cabendo ao Setor Finan-
ceiro adotá-la como diretriz em seu ambiente de trabalho e forma de realizar suas atividades de forma eficiente e eficaz 
das rotinas de um atendimento efetivo do interesse público.

Art. 6º. Compete ao Diretor Geral da Autarquia:

I - autorizar as despesas com diárias solicitadas pelos servidores da Autarquia;
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III – solicitar abertura de procedimento administrativo disciplinar (PAD) para apurar a inobservância das tramitações e 
procedimentos de rotina estabelecidos nesta Instrução Normativa;

IV - adotar medidas administrativas cabíveis para o ressarcimento ao erário de prejuízos ocasionados por atos em desa-
cordo desta Instrução Normativa;

V – solicitar apoio técnico da Secretaria Municipal de Controle Interno, quando entender necessário.

Art. 7º. Compete aos demais Diretores:

I – aprovar o afastamento do beneficiário nos termos da solicitação;

II - assinar a solicitação de diária;

III – justificar solicitação de diárias em prazos inferiores aos estabelecidos nesta instrução normativa;

IV – responder subsidiariamente pela falta de prestação de contas dos seus subordinados.

V - disponibilizar os meios materiais para a execução dos serviços, a fim de que cumpra as determinações previstas nesta 
Instrução Normativa;

Art. 8º. Compete ao Chefe de Contabilidade:

I - informar a Dotação Orçamentária e disponibilidade de recurso;

II - providenciar o empenho.

Art. 9º. Compete ao Setor de Compras:

I – conferir os documentos e somente formalizar o processo se apresentados todos os documentos;

II - receber a solicitação de diárias e autuar o processo de diárias;

III – arquivar processos de solicitação de diárias.

Art. 10. Compete ao setor Financeiro:

I – manter a instrução normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, velando pelo cumprimento da mesma;

II – promover discussões técnicas com as unidades executoras para definir as rotinas de trabalho e os respectivos proce-
dimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão;

III – promover a divulgação e implementação desta instrução normativa, mantendo-a atualizada, orientando as unidades 
executoras e supervisionando sua aplicação;

IV – cumprir fielmente as determinações da instrução normativa, em especial quanto aos procedimentos de padronização 
na geração de documentos, dados e informações;

V – manter o controle de liberação e prestação de contas das diárias.

VI – analisar processos de solicitação de diárias e notificar em casos de pendências;

VII – realizar o pagamento da diária;
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VIII – receber e analisar da Prestação de Contas;

Art. 11. Compete à Procuradoria da Autarquia emitir parecer quando solicitado.

Art. 12. Compete ao setor de Dívida Ativa providenciar inscrição e cobrança da Dívida Ativa.

Art. 13. O servidor hierarquicamente superior deverá avocar as responsabilidades de seus servidores subordinados quando 
da ausência ou vacância do cargo.

CAPÍTULO VI

DOS PROCEDIMENTOS

SEÇÃO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 14. A diária completa será concedida por dia de afastamento da sede do município, sempre que houver pernoite.

Art. 15. Será concedida na forma de elementos de diária nos seguintes casos:

I – quando não houver pernoite e o afastamento do agente público ocorrer por um período superior a 05 (cinco) horas;

II – quando o Poder Público custear, por meio diverso, parte das despesas cobertas por diárias;

III – quando a entidade pública ou privada que patrocinar o evento não arcar com hospedagem, alimentação ou transporte 
urbano;

IV – quando o evento patrocinado por entidade pública ou privada necessitar de taxa de inscrição que contemple hospe-
dagem, alimentação ou transporte público.

Art. 16. Não serão devidos elementos de diária específicos:

I – quando o afastamento do agente público for inferior a 05 (cinco) horas, salvo quando compreender os horários de 
almoço e jantar. O elemento de diária referente ao jantar só será devido ao beneficiário quando seu retorno ao Município 
ultrapassar o horário das 19 horas;

II – quando o transporte urbano no local do evento utilizar veículo disponibilizado pelo Poder Público ou da organização 
do evento.

Art. 17. Os valores das diárias completas e seus elementos são os constantes da tabela do Decreto nº 17.146 de 24 de 
fevereiro de 2014.

Art. 18. Quando um beneficiário viajar junto a uma hierarquia superior para o mesmo destino e com o mesmo objetivo de 
trabalho, aquele perceberá o percentual das diárias igual ao devido a este.

Art. 19. Em deslocamentos para fora do Estado do Espírito Santo, o meio de transporte terrestre ou aéreo será providen-
ciado pelo SANEAR em processo à parte.

Art. 20. As solicitações de diárias completas e/ou seus elementos deverão ser realizadas pelos agentes públicos com a 
antecedência necessária para a realização da viagem e que cumpram prazos de pagamento de taxas de inscrições, se 
houverem.

§ 1°. Fica estabelecido o prazo mínimo de 02 (dois) dias úteis para início do processo de solicitação de diárias.
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§ 2°. Solicitações em prazo inferior serão objeto de justificativas fundamentadas por parte da autoridade solicitante e 
submetidas à autorização do Diretor Geral.

Art. 21. Em atenção às peculiaridades do desempenho das atividades do beneficiário, poderá ser protocolada solicitação 
de pagamento de diárias completas e/ou elementos de diária, devidamente justificada pela autoridade solicitante, tidos 
como suficientes para o cumprimento de suas atribuições, liberados e pagos de acordo com a autorização total ou parcial 
oriunda do Diretor Geral.

Art. 22. Não poderão ser formalizados pedidos sem a devida cobertura orçamentária, devendo o Setor de Contabilidade 
devolver ao solicitante os processos que não atenderem a essa vedação.

Art. 23. Não será permitida nova concessão de diárias completas e/ou elementos de diária na existência de 01 (um) pro-
cesso anterior sem a devida apresentação da prestação de contas.

Art. 24. Os processos de solicitação de diárias completas e/ou elementos de diária serão solicitados de forma individual 
pelos agentes públicos, não sendo permitida a solicitação coletiva.

Art. 25. Não fará jus à concessão de diárias completas e/ou elementos de diária, agentes públicos inscritos na dívida ativa 
do Município de Colatina ou respondendo a mais de um processo de notificação por parte do Setor Financeiro.

Art. 26. É proibida a concessão de diárias completas e/ou elementos de diária com objetivo de remunerar serviços ou 
encargos diferentes do objeto da concessão.

Art. 27. Os pedidos para os afastamentos que se iniciem em sextas-feiras, bem como os que incluam sábados, domingos 
e feriados, deverão estar expressamente justificados, detalhando-se a necessidade da participação do agente público.

Seção II

DA SOLICITAÇÃO E PAGAMENTO DE DIÁRIA

Art. 28. O agente público que fizer jus à concessão de diárias e/ou elementos de diárias, solicitará diretamente ao Diretor 
Geral com o preenchimento obrigatório de todos os campos do modelo constante no Anexo I – Solicitação de Diárias.

§ 1º. A solicitação de diária deverá ser assinada pela autoridade solicitante;

§ 2º. O campo “Autorização da Autoridade Solicitante” constante no Anexo I – Solicitação de Diárias, não deverá ser pre-
enchido nas solicitações de diárias destinadas ao Ordenador de Despesa.

Art. 29. Constará no pedido de solicitação cópia de documentos, solicitações, convites, folders, atendimentos a agendas 
de representação ou outras publicações que embasaram o pedido de diárias completas e/ou elementos de diárias.

Art. 30. Após aprovação do Diretor responsável do setor, a solicitação deverá ser encaminhada ao setor de Compras para 
formalização do processo administrativo, e encaminhar ao Setor Financeiro.

Art. 31. O Setor Financeiro verificará as pendências ou não de prestação de contas de pedidos anteriores de responsabi-
lidade do beneficiário.

§. 1º. Não existindo pendências de prestação de contas em nome do beneficiário, o Setor Financeiro encaminhará o pro-
cesso para o Diretor Geral.

§. 2º. Na existência de pendências de prestação de contas anterior, o Setor Financeiro enviará o processo de solicitação 
para o solicitante, o qual providenciará a solução das pendências apresentadas no despacho próprio.

§. 3º. Solucionada a pendência de prestação de contas, o processo de solicitação será devolvido ao Setor Financeiro, que 
procederá seu encaminhamento ao Diretor Geral para autorização.
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Art. 32. Autorizada a solicitação de diária pelo Diretor Geral, o processo deverá ser encaminhado ao Setor Contábil, que 
providenciará o empenho e enviará o processo de solicitação para o Setor Financeiro.

Parágrafo Único. Não havendo a autorização do Diretor Geral, o processo será devolvido ao Setor Financeiro para os devi-
dos registros e encaminhado à autoridade solicitante para conhecimento e arquivamento final do processo.

Art. 33. O Setor Financeiro providenciará o pagamento, obrigatoriamente por transferência bancária, diretamente à conta 
indicada na solicitação de diária.

Art. 34. Após os procedimentos de pagamento, o Setor Financeiro aguardará a prestação de contas da referida diária.

Seção III

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA

Art. 35. O agente público prestará contas das diárias completas e/ou elementos recebidos, no prazo máximo de até 02 
(dois) dias úteis, a contar do retorno do afastamento.

Art. 36. O processo de prestação de contas conterá:

I – Ofício ao Diretor Geral, preenchido nos moldes do Anexo III – Ofício de Encaminhamento de Prestação de Contas;

II – Boletim de Diárias completas e/ou elementos de diária, preenchido conforme Anexo IV – Demonstrativo de Desloca-
mento;

III – Documento que confirme a participação do servidor no evento, como fotos, diplomas, certificado de participação, 
crachás, ata de reunião, listagens de presença;

IV – Outros documentos considerados necessários pela equipe técnica responsável pela análise;

V – Comprovante de restituição de recursos não utilizados aos cofres públicos, caso necessário, e devida justificativa acer-
ca de sua devolução.

§ 1º. Os valores deverão ser restituídos por meio de depósito bancário na conta-corrente de origem do recurso repassado.

§ 2º. Não existindo a emissão dos documentos preconizados neste artigo para a comprovação de participação, poderá ser 
apresentada a declaração de participação assinada e carimbada por representante da organização do evento, emitido nos 
moldes do Anexo II – Comprovação de Participação em Eventos.

§ 3°. A prestação de contas de motorista deverá conter, por percurso feito, assinatura identificada de, pelo menos, (01) 
um dos transportados, no modelo do Anexo V – Comprovação de Uso de Veículo Oficial.

Seção IV

DA ANÁLISE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 37. Todos os documentos mencionados no Capítulo VI, seção II, serão organizados e anexados ao processo de solici-
tação de Diária, o qual será encaminhado primeiramente ao Setor Financeiro.

Art. 38. O Setor Financeiro ao receber o processo de prestação de contas de diária, deverá incluir o mesmo na sua pro-
gramação de análise, que obedecerá a data de apresentação.

Art. 39. A verificação de não atendimento do disposto nesta Instrução Normativa para solicitação e utilização de diárias, 
bem como da respectiva prestação de contas, será objeto de notificação ao responsável pela prestação de contas, neste 
caso, o beneficiário.
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§. 1º. No caso de recusa ou inércia do beneficiário em atender a notificação, a autoridade solicitante responderá subsi-
diariamente.

§ 2º. O prazo para correção de irregularidades apontadas no instrumento de notificação será de 2 (dois) dias úteis a partir 
do seu recebimento.

§ 3º. A devolução de recursos deverá ser encaminhada ao Setor Financeiro, contendo o comprovante do depósito bancário 
na conta-corrente de origem do recurso repassado, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis contados a partir do recebimento 
da referida notificação.

Art. 40. Não havendo atendimento integral da notificação, nas datas máximas definidas nesta Instrução Normativa, o 
Setor Financeiro encaminhará o processo à apreciação da Procuradoria, que em seu parecer indicará a viabilidade de ho-
mologação da prestação de contas e possível inscrição em Dívida Ativa dos valores glosados, o qual deverá ser ratificado 
pelo Ordenador de Despesa.

Art. 41. Posteriormente à ratificação do parecer da Procuradoria e autorização de inscrição em Dívida Ativa pelo Ordenador 
de Despesa, o processo deverá ser encaminhado ao Setor de Dívida Ativa para providências.

§ 1º. O setor responsável receberá os processos e providenciará a inscrição na Dívida Ativa Municipal.

§ 2º. Após inscrição em Dívida Ativa Municipal e cumprimento de todas as exigências legais, inclusive de sua quitação, o 
processo deverá ser enviado ao Setor de Compras para arquivamento.

CAPÍTULO VII

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 42. A inobservância das tramitações e procedimentos de rotina estabelecidos nesta Instrução Normativa, sem preju-
ízo das orientações e exigências dos órgãos de controle e fiscalização relativas ao assunto, sujeitará os responsáveis às 
sanções legais cabíveis.

Art. 43. Será promovida a responsabilidade administrativa e, se for o caso, penal, do agente político e servidor público que 
autorizar o pagamento de diárias ou que as receber com violação desta Instrução Normativa, bem como deixar de prestar 
contas ou restituir valores recebidos em excesso ou fora dos prazos estabelecidos em Lei e nesta Instrução.

Art. 44. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos assim o 
exigirem a fim de verificar a sua adequação aos requisitos da Instrução Normativa SCI nº. 01/2013, bem como manter o 
processo de melhoria contínua dos serviços públicos municipais.

Art. 45. Esta Instrução Normativa entrará em vigor 30 (trinta) dias após a data de sua publicação.

Colatina/ES, 18 de Junho de 2019.

Bianca Simonassi e Franco

Auditora Pública Interna

Jonathan Bruno Blunck Gervasio

Auditor Público Interno

Valter dos Passos Caldeira

Auxiliar Administrativo

Lorraina Oliveira Brumatti

Dirigente do Serviço

Daniel Hernandez Dalla Favarato

Diretor Geral
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ANEXO I

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

Beneficiário:
CPF: Doc. de Identidade:
Nº da Matrícula: Cargo/Função:
Setor:
Banco: Nº Agência: Nº Conta:
Endereço:
e-mail: Telefone de Contato:
Objeto da Diária:

NATUREZA DA DIÁRIA
Diária/Elementos de Diária – Dentro do Estado
( )sem pernoite;
( )com pernoite.

Diária/Elementos de Diária – Fora do Estado
( )sem pernoite;
( )com pernoite.

Meio de Locomoção:
( ) Veículo do Poder Público ( ) Veículo Próprio ( ) Ônibus intermunicipal/estadual ( ) Aérea
Discriminação dos valores solicitados:
Diárias, sendo:
Diárias Completas: Quantidade: ................. Valor Unitário: R$ ........................ …..Valor Total: R$………………..

Elementos de Diárias:
-Alimentação diurna: Quantidade: ............... Valor Unitário: R$ ..................………Valor Total: R$……………….
-Alimentação noturna: Quantidade: ............. Valor Unitário: R$ .................……….Valor Total: R$……………….
-Transp. Urbano: Quantidade: ......... ……….Valor Unitário: R$ ..............……..….Valor Total: R$……………….
-Pernoite: Quantidade: .......... ……………….Valor Unitário: R$ .....................…...Valor Total: R$……………….
TOTAL R$ ...........................
(inutilizar com traço os campos não usados).
Trajetos:
Data da Saída: ___/_____/_____
Destino 1: Destino 2: Destino 3:
Data do Retorno a Sede do Município: ___/_____/_____

Justificativa para a utilização de dias não úteis:

TERMO DE COMPROMISSO:

Comprometo-me a apresentar o Relatório de Viagem/Prestação de Contas acompanhado de comprovantes de participação em cursos 
e demais documentos que comprovem a realização da viagem, devidamente atestados, no prazo de 02 (dois) dias a contar da data 
de retorno da viagem ao Município de origem, sob pena de sofrer as sanções cabíveis.

Declaro que não respondo por valores inscritos em dívida ativa do Município ou notificações relativas à prestação de contas de diárias 
e outros suprimentos recebidos.

Colatina (ES), ............ de ............................................. de ..................

-----------------------------------------------------------------------------
Assinatura do Beneficiário

AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE SOLICITANTE

( ) Não autorizo o afastamento do requerente nos termos desta solicitação.

( ) Autorizo o afastamento do requerente para atender ao objeto da concessão aqui solicitada, despesas empenhadas na seguinte 
dotação orçamentária:
Ficha nº: .......................….…… Fonte de Recursos: .................................................…

Colatina(ES) ....................... de ....................................... de .............

-----------------------------------------------------------------------------
Assinatura da Autoridade Solicitante
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SETOR FINANCEIRO:

( ) Não há pendências de Prestação de Contas anteriores.
( ) Há pendências de prestação de contas.

Observações: ...................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................…

Em ____/____/______.

Assinatura: ____________________________________________
(Carimbo e Assinatura)

PROCESSO DE SOLICITAÇÃO ENVIADO:
( ) Diretoria
( ) Setor Solicitante

Em ____/____/______.

Assinatura: ____________________________________________
(Carimbo e Assinatura)

DIRETORIA:
( ) Autorizo, na forma da Lei, a presente solicitação.
( ) Não autorizo a presente solicitação.

Em ____/____/______.

Assinatura : ____________________________________________
(Carimbo e Assinatura)

PROCESSO DE SOLICITAÇÃO ENVIADO:
( ) Setor Contábil para empenho.
( ) Devolvido ao Setor Solicitante, motivo:

Em ____/____/______.

Assinatura: ____________________________________________
(Carimbo e Assinatura)

SETOR CONTÁBIL
( ) Realizado o empenho.
( ) Não há reserva orçamentária suficiente.

ANEXO II

COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

Beneficiário:
Nº da Matrícula: Cargo/Função:
Setor:
Objeto da Participação, localidade e período de participação:

Processo de Concessão de Diárias Nº:
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DECLARAÇÃO

DECLARAMOS que o servidor acima indicado, participou dos eventos descritos no campo “Objeto da Participação”.

(Local, Estado) .........…………………………..de .................................... de .........................…

Representante da Organização do Evento:

Nome: ______________________________________________________

Função:______________________________________________________

Assinatura do Representante da Organização do Evento

ANEXO III

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Colatina(ES),……..de ............................ de ..........

Sr. Diretor Geral,

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas de Diárias.

Processo de Concessão: ............................../ .......................

Período de Utilização dos Recursos: ......................... a. ............................

Valor Liberado: R$ ..............................................................

Referimo-nos ao processo acima identificado para apresentar a V. Exª. a prestação de contas relativa à utilização de diá-
rias, composto pelos documentos anexos, o qual pedimos a sua homologação.

Assinatura da Autoridade Solicitante

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DE DESLOCAMENTOS

Processo de Concessão de Diárias: Beneficiário:
Objeto da Concessão:
Atividades desenvolvidas no período de uso de diárias:

Origem Destino Elementos de Diárias Utilizadas

Diárias 
Comple-
tas Utili-
zadas

Dia Mês Hora Cidade Dia Mês Hora Cidade Almoço Jantar
Transp. 
Urbano

Per-
noite

Colatina(ES), ........ de ................... de ............…

Beneficiário Autoridade Solicitante
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ANEXO V

COMPROVAÇÃO DE USO DE VEÍCULO OFICIAL

Origem Destino Identificação/Assinatura Transportado
Dia Mês Cidade Cidade Nome Tel. Contato Assinatura

Colatina(ES), ........ de ................... de ...............

Nome do Motorista 

Assinatura do Motorista

ANEXO AO DECRETO 23.223/2019
Publicação Nº 218095

INSTRUÇÃO NORMATIVA SJU/SANEAR Nº 01/2019

“Dispõe sobre orientações e procedimentos a serem adotados na autuação, organização, manuseio, tramitação e arquiva-
mento dos processos administrativos no âmbito do Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental.”

Versão: 01.

Aprovação em: 31 de julho de 2019

Ato de aprovação: Decreto nº 23.223, de 31 de julho de 2019

Unidade Responsável: Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental.

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1º. A presente Instrução Normativa tem por finalidade orientar e disciplinar os procedimentos relacionados ao trâmite 
de processos administrativos no âmbito do Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental – SANEAR de Colatina/ES.

CAPÍTULO II

DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º. A presente Instrução Normativa abrange a atuação de todos os setores do SANEAR nos processos administrativos.

CAPÍTULO III

DOS CONCEITOS
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Art. 3º. Para fins desta Instrução Normativa considera-se:

Anexação – trata-se da juntada definitiva de um processo a outro, passando ambos a constituírem um só documento;

Apensação – trata-se da juntada provisória de um processo a outro;

Autuação do processo – ato de registro de documentação no processo de todas as formalidades exigidas como capa, nú-
mero de registro, nome, página, rubrica entre outras exigências.

Desentranhamento de documentos - consiste no ato de retirar, extrair dos autos do processo qualquer documento, seja 
petição, solicitação, requerimento, provas ou documentos.

Desmembramento - separação/divisão de parte da documentação de um ou mais processos para a formação de novo 
processo.

Distribuição dos Processos – ato de encaminhar os processos aos diversos órgãos concorrentes em matéria de competên-
cia ou atribuições.

Parecer – Manifestações de órgãos técnicos sobre assuntos submetidos à sua consideração;

Processo – Caminho idôneo que permite o exercício efetivo do direito de ação e, no âmbito do juiz, o julgamento da lide;

Processo Judicial – Instrumento necessário para a efetiva prestação da tutela jurisdicional;

Processo Administrativo - Instrumento pelo qual a Administração Pública utiliza para preservar os direitos dos administra-
dos por meio de protocolos que devem ser seguidos. Outrossim, manifestar sua vontade.

CAPÍTULO IV

DA BASE LEGAL

Art. 4º. A presente Instrução Normativa tem como base legal os dispositivos contidos:

• Constituição Federal de 1988;

• Lei 9784/1999 que “Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal”;

• Lei 3547/1990 que trata da “Lei Orgânica do Município de Colatina”;

• Lei Complementar Municipal 035/2005 que “Institui o Regime Jurídico Dos Servidores Públicos Do Município De Colatina”;

• Lei 6375/2016 que “Dispõe sobre A Reestruturação Do Serviço Colatinense De Meio Ambiente E Saneamento Ambiental 
– Sanear E Dá Outras Providências”;

• Lei 5275/2007 que dispõe sobre o Plano de Cargos por habilidades e competências dos servidores públicos do Serviço 
Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento – Sanear.

CAPÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5°. Todos servidores possuem responsabilidade de cumprir fielmente as determinações contidas nesta Instrução Nor-
mativa, respeitando as tramitações e procedimentos de rotina estabelecidos nela e deverão adotá-la como diretriz em seu 
ambiente de trabalho como forma de realizar um trabalho eficiente, eficaz e econômico nas rotinas de um atendimento 
efetivo do interesse público.
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Art. 6º. Do Diretor Geral da Autarquia:

I - disponibilizar os meios materiais para as unidades executoras, a fim de que essas possam cumprir as determinações 
previstas nesta Instrução Normativa;

II – solicitar abertura de procedimento administrativo disciplinar (PAD) para apurar a inobservância das tramitações e 
procedimentos de rotina estabelecidos nesta Instrução Normativa;

III - adotar medidas administrativas cabíveis para o ressarcimento ao erário de prejuízos ocasionados por atos em desa-
cordo com esta Instrução Normativa;

IV - aplicar sanções administrativas cabíveis previstas na legislação vigente, quando constatadas irregularidades;

V - comunicar ao Chefe do Poder Executivo as irregularidades que não possam ser sanadas e sobre as quais às devidas 
providências para adequação não foram atendidas;

Art. 7°. Da Procuradoria do SANEAR:

I - representar o SANEAR, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe as atividades de consultoria e assessoramento jurí-
dico de todos os setores da autarquia;

II - elaborar minutas de Projetos de Leis em assuntos pertinentes à autarquia;

III - proceder análise de minutas de contratos, convênios e demais acordos em que o SANEAR seja parte;

IV - organizar a documentação jurídica da autarquia;

V - remeter os processos judiciais ao setor Contábil e Financeiro concernentes às indenizações, precatórios, requisições de 
pequeno valor nos termos do art. 100 da Constituição Federal;

VI - acompanhar os processos administrativos externos, como os realizados pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
Santo, Tribunal de Contas da União, Ministério Público do Estado do Espírito Santo e Ministério Público Federal, cuja parte 
autora ou ré seja o SANEAR;

VII – acompanhar e auxiliar as comissões de Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares;

VIII - atender as provocações formuladas emitindo pareceres;

IX - promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável pelo Controle Interno, para 
definir as rotinas de trabalho, identificar os pontos de controle e respectivos procedimentos de controle, objetos de Ins-
trução Normativa a ser elaborada;

X - manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação da Instrução Normativa.

Art. 8°. Das demais unidades executoras:

I - cumprir fielmente as determinações desta Instrução Normativa;

II - manter esta Instrução Normativa à disposição de todos os servidores da unidade, velando pelo seu fiel cumprimento.

CAPÍTULO VI

DOS PROCEDIMENTOS
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SEÇÃO I

DA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Art. 9º. A abertura do processo administrativo, iniciar-se-á de ofício ou a pedido de qualquer interessado no setor de Pro-
tocolo do SANEAR.

Art. 10. A instauração do processo administrativo deverá ser formulada por escrito e conterá:

a) o nome do órgão ou da autoridade administrativa a que se destina;

b) nome do interessado ou de quem o represente;

c) horário do atendimento;

d) endereço, contato telefônico e e-mail para fins de comunicação dos atos processuais;

e) fatos e pedido;

f) data e assinatura do requerente.

Parágrafo Único – Caberá ao servidor do protocolo verificar o atendimento das informações contidas neste artigo, cabendo 
ainda atualizar o cadastro do interessado no caso de precisar reduzir a termo o pedido.

Art. 11. É vedado ao SANEAR a recusa sem fundamentação de abertura de processo, devendo o Protocolo orientar ao 
interessado quanto ao suprimento de eventual falha, podendo solicitar apoio da Procuradoria da Autarquia caso entenda 
necessário.

Art. 12. Processos com mais de um interessado e que tenham o mesmo intuito poderão ser realizados em um único pro-
cesso, caso o conteúdo e o fundamento jurídico sejam idênticos.

Art. 13. As consultas formuladas ao SANEAR deverão ser instruídas adequadamente com todos os documentos e certidões 
necessárias para o deslinde processual.

Art. 14. É facultativa a participação do advogado no âmbito dos processos administrativos.

SEÇÃO II

DA AUTUAÇÃO DO PROCESSO

Art. 15 A autuação dos processos administrativos será efetuada pelo setor de Protocolo mediante sistema eletrônico de 
protocolo e controle de processos.

Art. 16. Os processos administrativos terão capa na cor verde, para o(s) processo(s) principal(is), e na cor branca, para 
o(s) processo(s) de Compras e Licitação.

Art. 17. Na capa, deverão constar os seguintes dados:

I - número do processo/protocolo e ano;

II - número do volume, a partir do segundo;

III - data da autuação;

IV - nome da pessoa, física ou jurídica, ou unidade interessada, quando houver;
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V - resumo do assunto de forma clara e concisa.

SEÇÃO III

DA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO

Art. 18. O processo será organizado com a seguinte disposição:

I - capa;

II - documento que dá origem ao processo; e demais documentos relacionados ao processo.

§ 1º. Os atos processuais deverão identificar o nome completo e o cargo ou função do servidor e indicar as unidades de 
origem e de destino.

§ 2º. É vedada a inclusão de impressos, tais como, convites, comunicações de posse, folhetos, guias de recados, quando 
não configurarem prova processual.

Art. 19. Os processos autuados para desenvolvimento de atividades desempenhadas por comissões, permanentes ou tem-
porárias, deverão ser iniciados pela cópia da portaria de constituição da comissão.

Art. 20. As folhas dos autos serão numeradas manual ou eletronicamente, em ordem crescente, mediante carimbo, aposto 
no canto superior direito da folha, preservando a integridade do texto, iniciando-se a contagem a partir da capa do primei-
ro volume, sem, contudo, numerá-la.

§ 1º. O carimbo citado no caput conterá o número da folha e a rubrica do servidor que o grafou.

§ 2º. As capas a partir do segundo volume e as contracapas não serão contadas nem numeradas.

§ 3º. É vedada a repetição de número de página, ainda que se utilize o recurso de número e letra.

§ 4º. Quando no documento houver informações em seu verso, este deverá conter o carimbo com a mesma numeração 
do anverso.

§ 5º. A abertura de novo volume e o encerramento de quaisquer volumes serão certificados em folhas suplementares não 
numeradas e não contadas.

Art. 21. A inclusão de documentos no processo deverá observar a ordem cronológica dos atos e fatos ocorridos.

§ 1º. É vedada a retirada ou a substituição de documentos sem despacho fundamentado de servidor competente.

§ 2º. É vedado subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, qualquer documento que 
já tenha sido juntado ao processo.

§ 3º. O desentranhamento se presta para a retirada definitiva de documentos ou para a sua substituição por cópias au-
tenticadas.

§ 4º. Em se constatando haver equívoco de informações em documentos juntados aos autos, o servidor competente, 
deverá confeccionar certidão de retificação, que será juntada na ordem cronológica do processo, sem a subtração ou al-
teração do documento que se retifica.

Art. 22. Considerar-se-á como dimensão padrão, para os documentos processuais, o tamanho de uma folha de papel A4.

Parágrafo Único. O documento de tamanho inferior ao mencionado no caput deverá ser colado a uma folha com aquela 
dimensão, de modo que não impossibilite a leitura do conteúdo do documento e a aposição do carimbo de numeração de 
folha, com a finalidade de facilitar sua inclusão e manuseio.
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Art. 23. Fica vedada a inclusão no processo de:

I – documentos que não tenham relação com o assunto tratado;

II – originais ou cópias de documentos já constantes do processo;

III – cópias de documentos sem a devida autenticação;

IV – documentos com rasuras que dificultem a identificação do autor ou a compreensão do conteúdo.

SEÇÃO IV

DA DISTRIBUIÇÃO DOS PROCESSOS

Art. 24. A competência dar-se-á conforme a natureza do ato administrativo a ser praticado nos autos, cabendo a distri-
buição ao setor de Protocolo.

Art. 25. Os processos deverão ser encaminhados à Procuradoria quando couber a esta:

I - desenvolver, organizar, controlar e/ou executar as atividades de assessoramento jurídico do SANEAR, emitindo parece-
res, opiniões e outros pertinentes;

II - representar e defender o SANEAR, ativa e passivamente, perante qualquer instância, juízo, tribunal judiciário ou ad-
ministrativo, em todo feito ou procedimento em que a instituição esteja envolvida, bem como junto a qualquer repartição 
pública federal, estadual, municipal, autarquias, entidades paraestatais ou sociedades de economia mista ou privada;

III - promover diagnósticos, estudos, pesquisas e levantamentos que forneçam subsídios à formulação de políticas, dire-
trizes e planos a implantação, manutenção e funcionamento de programas relacionados à área jurídica;

IV - promover ações judiciais diversas, defendendo e representando os interesses do SANEAR;

V - administrar e acompanhar os processos judiciais e administrativos, interpondo recursos, defesas, negociando, parti-
cipando de audiências, observando os prazos, tomando as medidas necessárias para a continuidade da tramitação dos 
processos;

VI - acompanhar e executar cobranças extrajudiciais e judiciais;

VII - examinar e pronunciar-se sobre atos de negociação, rescisão e celebração de convênios, contratos, ajustes, acordos, 
processos licitatórios e outros;

VIII - realizar estudos, pesquisas e levantamentos sobre a evolução e aplicação da legislação e da jurisprudência;

IX - fazer cumprir as soluções definidas para o desenvolvimento das atividades da área jurídica do SANEAR;

X - definir e solucionar problemas jurídicos, oferecer alternativas para a não judicialização de potenciais litígios e se ma-
nifestar sobre a probabilidade de êxito das ações judiciais ajuizadas;

XI - organizar e implantar processos, métodos, rotinas e procedimentos necessários à operacionalização da área jurídica 
do SANEAR, buscando a otimização dos serviços realizados;

XII - desempenhar outras atribuições que na forma da lei que regulamenta a profissão se incluam na sua esfera de com-
petência;

XIII - propor e justificar, à Diretoria Geral do SANEAR, eventual aquisição de bem ou serviço por meio de dispensa ou 
inexigibilidade de licitação, interagindo com as áreas responsáveis para a obtenção das justificativas técnicas que possam 
embasar esse tipo de contratação;
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XIV - se manifestar sobre eventuais omissões e contradições do Regimento Interno ou suas propostas de alteração com 
a legislação pertinente;

XV - dirigir à procuradoria-geral do SANEAR, superintender e coordenar suas atividades e orientar-lhe a atuação;

XVI - despachar com o Presidente da Autarquia;

XVII - defender, nas ações diretas de inconstitucionalidade, a norma legal ou ato normativo, objeto de impugnação;

XVIII - assistir o Diretor Geral no controle interno da legalidade dos atos da Autarquia;

XIX - sugerir ao Diretor Geral medidas de caráter jurídico, reclamadas pelo interesse público;

XX - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e demais atos normativos, a ser uniformemente seguida 
pelos órgãos da Autarquia;

XXI - promover a lotação e a distribuição dos membros e servidores, no âmbito da Procuradoria-Geral do SANEAR;

XXII - promover a cobrança da dívida ativa do SANEAR;

XXIII - receber as citações iniciais e notificações referentes a quaisquer ações ou processos ajuizados contra o SANEAR, 
nos quais for este chamado a intervir, bem como as notificações de mandado de segurança dirigidas ao Diretor Geral.

Art. 26. A autuação e o arquivamento ocorrerão mediante solicitação por escrito ao setor de Protocolo.

Art. 27. A anexação, apensação e desapensação de processos, assim como o desentranhamento de documentos serão 
executados mediante determinação e sob supervisão do chefe do setor.

SEÇÃO V

DA TRAMITAÇÃO

Art. 28. A tramitação dos processos deverá ocorrer exclusivamente por meio do sistema eletrônico de protocolo e controle 
de processos.

§ 1º. Ao encaminhar o processo, a unidade de origem deverá registrar a movimentação no sistema eletrônico de proto-
colo e controle de processos e emitir a respectiva Guia de Deslocamento, que acompanhará o Processo Administrativo ao 
destino.

§ 2°. Ao tramitar, o usuário deve encaminhar imediatamente o documento/processo físico para a unidade de destino.

§ 3º. Ao receber o processo, a unidade deverá confirmar imediatamente o recebimento da Guia de Deslocamento no sis-
tema eletrônico de protocolo e fisicamente.

§ 4º. Os recebimentos da carga de movimentação de processos deverão ser firmados com nome por extenso e completo 
do servidor e, quando por rubrica, que seja complementado por carimbo funcional, facilitando a identificação.

§ 5º. O processo somente poderá ser movimentado com as folhas regularmente numeradas e rubricadas.

§ 6º. Ocorrendo movimentação sem a devida regularidade prevista no § 3º, o processo deverá ser devolvido à unidade 
em que se deu o fato para as providências cabíveis.

Art. 29. O recebimento e a saída de processos e documentos no Setor de Protocolo dar-se-á da seguinte forma:
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I - Dos processos devidamente autuados e numerados:

a) Serão recebidos através da Guia de Recebimento do sistema de Protocolos impressa e devidamente anexada ao pro-
cesso pelo órgão que promoveu o envio e, em seguida, o servidor responsável pelo recebimento fará o registro de entrada 
do processo no sistema informatizado de controle.

b) O encaminhamento do processo será registrado no sistema informatizado de protocolo e enviado para o setor compe-
tente, que assinará o recebimento na Guia de Recebimento.

c) O chefe do setor poderá promover a avaliação prévia do processo encaminhado, verificando se sua apresentação obede-
ce aos requisitos de forma e instrução necessários, avaliando sua pretensão e encaminhando conforme o interesse público 
a ser satisfeito e a natureza da matéria em avaliação.

d) Havendo ausência de algum requisito necessário à adequada avaliação do setor, ou verificando que não se trata de atu-
ação prevista dentro das competências do setor ou que já houve atuação satisfatória em outra ocasião, o chefe do setor 
promoverá o retorno do processo ao setor de origem, com a devida fundamentação.

e) Feita a análise pelo servidor competente o mesmo promoverá a saída do processo registrando o destino no controle 
eletrônico e na Guia de Recebimento.

SEÇÃO VI

DO DESENTRANHAMENTO E DA SUBSTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS

Art. 30. O desentranhamento de documentos do processo, será executado mediante despacho fundamentado no qual 
deverá indicar as folhas a serem desentranhadas.

§ 1º. O desentranhamento somente poderá ser determinado pelo servidor que juntou aos autos o respectivo documento 
ou por servidor hierarquicamente superior.

§ 2º. O despacho que determinar o desentranhamento deverá informar se será caso apenas de desentranhamento ou de 
desentranhamento mediante substituição de documentos por cópias autenticadas (ANEXO II e ANEXO III).

§ 3º. Não serão renumeradas as folhas dos autos quando peças forem desentranhadas, bastando certificar-se o ato, 
substituindo-se as folhas retiradas pela certidão, da qual deverá constar a descrição das páginas substituídas.(ANEXO I)

§ 4º. No caso de documentos substituídos por cópias autenticadas, o respectivo termo deverá seguir a ordem cronológica 
do processo.

SEÇÃO VII

DO DESMEMBRAMENTO

Art. 31. O processo administrativo deverá ser formado por volumes de, no máximo, 250 (duzentas e cinquenta) folhas.

§ 1º. O número de folhas de que trata o caput deste artigo poderá ser excedido apenas para evitar a inconveniência de 
cisão do ato ou quando o encerramento da tramitação dos autos for facilmente previsível com menos de 50 (cinquenta) 
folhas, além do limite previsto no caput.

§ 2º. Atingido o limite previsto no caput deste artigo, o processo será encerrado pela unidade que estiver de posse dos 
autos, com abertura de um novo volume, mediante termo próprio, datado e assinado pelo servidor responsável pelos atos 
(ANEXO IV e ANEXO V).

§ 3º. A respectiva unidade registrará no sistema informatizado o novo volume e procederá à confecção da capa respectiva.

§ 4º. A numeração das folhas do novo volume do processo deverá seguir a sequência da última folha do volume anterior.
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SEÇÃO VIII

DA JUNTADA DE PROCESSOS

Art. 32. A juntada de processos poderá ocorrer por anexação ou apensação.

Art. 33. Anexação é juntada definitiva de um ou mais processos a outro, constituindo um só feito.

§ 1º. O processo mais novo será incorporado ao mais antigo.

§ 2º. É vedado o registro de andamentos referentes ao processo anexado no sistema eletrônico de protocolo e controle 
de processos.

Art. 34. Apensação é a juntada provisória de um ou mais processos a outro.

§ 1º. A unidade interessada na apensação definirá o processo que passará a ser o principal, em razão da natureza de sua 
matéria, ou que exigir a juntada dos demais para completar-se.

§ 2º. Cada processo permanecerá com o seu respectivo número.

Art. 35. A juntada, bem como a desapensação de processos, será executada pela unidade interessada, que deverá:

I - incluir, conforme o caso, após a última folha do processo principal, observada a ordem cronológica dos fatos:

a) Termo de Juntada por Anexação (ANEXO VI); ou

b) Termo de Juntada por Apensação (ANEXO VII); ou

c) Termo de Desapensação (ANEXO VIII).

II - incluir, após a última folha do processo a ser apensado ou desapensado, o termo respectivo, observada a ordem cro-
nológica dos fatos;

III - substituir a capa original do processo anexado por cópia reprográfica;

IV - proceder a transferência dos documentos do(s) processo(s) anexado(s) para o processo principal;

V - renumerar as folhas do(s) processo(s) anexado(s), inclusive a cópia da capa, a partir do número da última folha do 
processo principal;

VI - registrar o vínculo dos processos envolvidos no sistema informatizado; e

VII - ligar, com o auxílio de grampos, os processos apensados mantendo suas respectivas capas.

Parágrafo Único. A unidade que executar a desapensação deverá trasladar para o (s) processo(s) que for(em) separado(s) 
os atos comuns praticados no processo ao qual estava(m) apensado(s).

SEÇÃO IX

DO ARQUIVAMENTO

Art. 36. Dar-se-á o arquivamento de um processo administrativo:

I - por indeferimento do pleito;
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II - pelo atendimento da solicitação e cumprimento dos compromissos arbitrados ou dela decorrentes;

III - pela perda do objeto;

IV - por desistência ou renúncia do(s) interessado(s), mediante manifestação escrita; e

V – quando seu desenvolvimento for interrompido injustificadamente por período superior a um ano.

Parágrafo Único. O caso previsto no inciso IV deste artigo não prejudicará o prosseguimento do processo, na hipótese de 
restar(em) interessado(s).

Art. 37. O servidor que verificar o fim da utilidade do processo administrativo deverá, mediante despacho, expor à respec-
tiva chefia as razões do encerramento e sugerir arquivamento.

Art. 38. O processo administrativo encerrado deverá ser encaminhado ao Setor de Arquivo, para a guarda definitiva, me-
diante inclusão do Termo de Arquivamento, observada a ordem cronológica dos fatos.

Parágrafo Único. No Termo de Arquivamento (ANEXO IX), deverá ser informada a quantidade de páginas, de volumes e 
de apensos do processo.

SEÇÃO X

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 39. Os dados inseridos no sistema eletrônico de protocolo e controle de processos, após a confirmação do comando, 
serão definitivos e suas retificações efetuadas mediante novos registros.

Art. 40. Os processos arquivados poderão ser solicitados à Seção de Arquivo, para consulta, empréstimo à unidade do 
SANEAR ou desarquivamento.

§ 1º. A consulta aos processos arquivados será realizada nas dependências da Seção de Arquivo.

§ 2º. O processo solicitado por empréstimo por unidade do SANEAR deverá ser devolvido à Seção de Arquivo mediante 
despacho de devolução.

§ 3º. No caso de desarquivamento, a Seção de Arquivo deverá juntar ao processo o respectivo Termo (ANEXO X).

§ 4º. O processo desarquivado, após seu novo encerramento, deverá ser encaminhado à Seção de Arquivo mediante novo 
Termo de Arquivamento.

CAPÍTULO VII

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 41. A inobservância das tramitações e procedimentos de rotina estabelecidos nesta Instrução Normativa, sem preju-
ízo das orientações e exigências dos órgãos de controle e fiscalização relativas ao assunto, sujeitará os responsáveis às 
sanções legais cabíveis.

Art. 42. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos assim o 
exigirem a fim de verificar a sua adequação aos requisitos da Instrução Normativa SCI nº. 01/2013, bem como manter o 
processo de melhoria contínua dos serviços públicos municipais.

Art. 43. Esta Instrução Normativa entrará em vigor 30 (trinta) dias após a data de sua publicação.

Colatina/ES, 18 de Junho de 2019.
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Bianca Simonassi e Franco

Auditora Pública Interna

Jonathan Bruno Blunck Gervasio

Auditor Público Interno

Tiago Cremasco Valim

Profissional De Nível Superior I

Amália Alvina Jarjura

Dirigente do Serviço

Daniel Hernandez Dalla Favarato

Diretor Geral

ANEXO I

TERMO DE RENUMERAÇÃO DE FOLHAS

Aos ____ dias do mês de _________________ do ano de _____ foram renumeradas as fls. ______ a ______ deste pro-
cesso, que passam a ter os números ______ a ______, em decorrência de ____________________________________
_________.

(carimbo e assinatura)

ANEXO II

Proc. nº ____________

Folhas nº _____ a ____

Servidor ____________

TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Aos ______ dias do mês de __________________ do ano de_____, foi(ram) desentranhada(s) a(s) peça(s) processu-
al(is) de fl.(s) nº ______ a ______, deste Processo Administrativo, para ______________________________________
_____.

(carimbo e assinatura)

ANEXO III

TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Aos ______ dias do mês de _________________ do ano de ______ , foi(ram) desentranhada(s) a(s) peça(s) processu-
al(is) de fl.(s) nº ______ a ______, deste Processo Administrativo, a(s) qual(is) foi(ram) substituída(s) por cópia(s), para 
___________________________________________________________________.

(carimbo e assinatura)



09/08/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1323

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 106

ANEXO IV

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos ______ dias do mês de _____________________ do ano de ______, na ___________________________________
___, procede-se ao encerramento deste volume nº ____ do Processo Administrativo nº _________________, com folhas 
numeradas de ______ a ______, abrindo-se em seguida o volume nº ____ Para constar, eu ______________________
____________________________________, subscrevo.

(carimbo e assinatura)

ANEXO V

TERMO DE ABERTURA

Aos ______ dias do mês de _____________________ do ano de ______, na __________________________________
______, procede-se à abertura deste volume nº ____ do Processo Administrativo nº _____________ que se inicia com a 
folha nº _____. Para constar, eu, ________________________________subscrevo.

(carimbo e assinatura)

ANEXO VI

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO

Aos _____ dias do mês de ___________________ do ano de _______, por determinação do(a) Sr(a). _______________
______________________________, foi juntado por anexação Processo Administrativo nº ______________, com folhas 
numeradas de ______ a ______.

(carimbo e assinatura)

ANEXO VII

TERMO DE JUNTADA POR APENSAÇÃO

Aos ______ dias do mês de _____________________ do ano de _______, por determinação do(a) Sr(a) ________
______________________________________, foi apensado o Processo Administrativo nº______________ ao de nº 
____________.

(carimbo e assinatura)

ANEXO VIII

TERMO DE DESAPENSAÇÃO

Aos ______ dias do mês de ___________________ do ano de ______, por determinação do(a) Sr(a) __________
____________________________________, foi desapensado o Processo Administrativo nº___________ do de nº 
____________.

(carimbo e assinatura)
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ANEXO IX

TERMO DE ARQUIVAMENTO

Aos ..... dias do mês de .................................. do ano de ......, faço remessa à Seção de Arquivo dos autos do Processo 
Administrativo nº ..........., com folhas numeradas de ........... a ..........., composto de ........... volume(s) e ...........

apenso(s), para arquivamento.

(carimbo e assinatura)

ANEXO X

TERMO DE DESARQUIVAMENTO

Aos ______ dias do mês de ______________________ do ano de _______, por solicitação do(a) servidor(a) _______
_____________________________________, lotado(a) no(a) ______________________________, faço o desarqui-
vamento dos autos do Processo Administrativo nº __________________, com folhas numeradas de ______ a ______, 
composto de _____ volume(s) e _____ apenso(s).

(carimbo e assinatura)

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2019
Publicação Nº 218193

PREGÃO PRESENCIAL

N.º 101/2019

O Município de Colatina/ES torna público que às 14h do dia 26 de agosto de 2019, realizará a abertura do Pregão Presen-
cial nº 101/2019, cujo objeto é a aquisição de cabine sanitária química, individual e portátil e reboque para transporte de 
banheiro químico.

Edital disponível no site:

“http://www.colatina.es.gov.br”.

VINICIUS DA SILVA NETTO

Pregoeiro Municipal

AVISO DE PESQUISA DE PREÇOS
Publicação Nº 218068

AVISO DE PESQUISA DE PREÇOS

O Município de Colatina-ES torna público a solicitação de pesquisa de preços, cujo objeto é a aquisição de sacos plásticos.

O Termo de Referência e demais esclarecimentos poderão ser solicitados através do e-mail "pmc.comprascolatina@gmail.
com" ou pelo telefone (27) 3177-7071.

O prazo para envio das pesquisas de preços dar-se-á até o dia 15 de agosto de 2019.

SARAH MARTINELLE

Coordenadoria de Pesquisa de Preços

http://www.colatina.es.gov.br
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AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 100/2019
Publicação Nº 218136

PREGÃO PRESENCIAL

N.º 100/2019

O Município de Colatina/ES torna público que às 09h do dia 26 de agosto de 2019, realizará a abertura do Pregão Pre-
sencial nº 100/2019, cujo o objeto é a formalização de registro de preços para contratação de empresa para locação de 
infraestrutura e banheiros químicos.

Edital disponível no site:

“http://www.colatina.es.gov.br”.

LAÍS DE ALMEIDA RODRIGUES VERBENO

Pregoeira Municipal

DECRETO 23.197/2019
Publicação Nº 218086

DECRETO Nº 23.197, DE 17 DE JULHO DE 2019 .

Abre crédito suplementar :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições e especialmente das que são con-
feridas pelo disposto na Lei nº 6.568, de 27 de dezembro de 2018 e tendo em vista o que consta no OF. CONTABILIDADE/
SANEAR Nº 033/2019, Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto o crédito suplementar da ordem de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) em favor do Serviço Co-
latinense de Saneamento Ambiental-SANEAR, para reforço das dotações orçamentárias, a saber:

200.001.17.512.0024.2.226 - Operação e Manutenção do Sistema de Água

3.3.90.39.00000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Ficha 80 - 10010000001 - Recursos Ordinário - Tesouro 
não Vinculado)..……………………………R$ 400.000,00

200.001.17.512.0025.2.225 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto

3.3.90.39.00000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Ficha 100 - 10010000001 - Recursos Ordinário - Tesouro 
não Vinculado) .....  ……….R$ 300.000,00

TOTAL …………………………………………………………………………. R$ 700.000,00

Artigo 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito aberto no artigo primeiro, correrão por conta das anulações nas 
dotações orçamentárias, a seguir discriminadas:

200.001.17.512.0024.2.226 - Operação e Manutenção do Sistema de Água

3.3.90.30.00000 - Material de Consumo (Ficha 76 - 10010000001 - Recursos Ordinário - Tesouro não Vinculado) ..... 
…………………………..……………………... R$ 400.000,00

200.001.17.512.0025.2.225 - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto

3.3.90.34.00000 - Outras Despesas de Pessoal decorrente de Contrato (Ficha 139 - 12010000001 - Recursos Ordinário - 
Tesouro não Vinculado)………... R$ 300.000,00

TOTAL …………………………………………………...………...…………. R$ 700.000,00

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 04 de julho de 2019.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 04 de julho de 2019.

Secretário Municipal de Gabinete.

http://www.colatina.es.gov.br
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DECRETO 23.221/2019
Publicação Nº 218087

DECRETO Nº 23.221, DE 31 DE JULHO DE 2019 .

Aprova a Instrução Normativa SRH/SANEAR Nº 01/2019 :

O Prefeito Municipal de Colatina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso IV, artigo 99 da Lei Or-
gânica do Município e, de acordo com a Lei Complementar nº. 073, de 12 de agosto de 2013, que dispõe sobre o Sistema 
de Controle Interno do Município de Colatina-ES, no âmbito da Prefeitura Municipal de Colatina, abrangendo as Adminis-
trações Direta e Indireta e atendendo solicitação contida no processo protocolado sob nº 11.664/2019, D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica aprovada a Instrução Normativa SRH/SANEAR Nº 01/2019, de responsabilidade do Serviço Colatinense de 
Saneamento Ambiental - SANEAR, que “dispõe sobre os procedimentos para realização de Sindicância e Processo Adminis-
trativo Disciplinar no âmbito do Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental”, fazendo parte integrante deste Decreto.

Artigo 2º - Caberá à unidade responsável a divulgação da Instrução Normativa ora aprovada.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor 30 (trinta) dias após a data de sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 31 de julho de 2019.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 31 de julho de 2019.

Secretário Municipal de Gabinete

DECRETO 23.222/2019
Publicação Nº 218089

DECRETO Nº 23.222, DE 31 DE JULHO DE 2019 .

Aprova a Instrução Normativa SFI/SANEAR Nº 01/2019 :

O Prefeito Municipal de Colatina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso IV, artigo 99 da Lei Or-
gânica do Município e, de acordo com a Lei Complementar nº. 073, de 12 de agosto de 2013, que dispõe sobre o Sistema 
de Controle Interno do Município de Colatina-ES, no âmbito da Prefeitura Municipal de Colatina, abrangendo as Adminis-
trações Direta e Indireta e atendendo solicitação contida no processo protocolado sob nº 13.932/2019, D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica aprovada a Instrução Normativa SFI/SANEAR Nº 01/2019, de responsabilidade do Serviço Colatinense de 
Saneamento Ambiental - SANEAR, que “dispõe sobre as normas e procedimentos para concessão, controle e prestação de 
contas de diárias no âmbito do Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental”, fazendo parte integrante deste Decreto.

Artigo 2º - Caberá à unidade responsável a divulgação da Instrução Normativa ora aprovada.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor 30 (trinta) dias após a data de sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 31 de julho de 2019.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 31 de julho de 2019.

Secretário Municipal de Gabinete
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DECRETO 23.223/2019
Publicação Nº 218092

DECRETO Nº 23.223, DE 31 DE JULHO DE 2019 .

Aprova a Instrução Normativa SJU/SANEAR Nº 01/2019:

O Prefeito Municipal de Colatina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso IV, artigo 99 da Lei Orgâ-
nica do Município e, de acordo com a Lei Complementar nº. 073, de 12 de agosto de 2013, que dispõe sobre o Sistema de 
Controle Interno do Município de Colatina-ES, no âmbito da Prefeitura Municipal de Colatina, abrangendo as Administra-
ções Direta e Indireta e atendendo solicitação contida no processo protocolado sob nº 9.459/2019, D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica aprovada a Instrução Normativa SJU/SANEAR Nº 01/2019, de responsabilidade do Serviço Colatinense 
de Saneamento Ambiental - SANEAR, que “dispõe sobre orientações e procedimentos a serem adotados na autuação, 
organização, manuseio, tramitação e arquivamento dos processos administrativos no âmbito do Serviço Colatinense de 
Saneamento Ambiental”, fazendo parte integrante deste Decreto.

Artigo 2º - Caberá à unidade responsável a divulgação da Instrução Normativa ora aprovada.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor 30 (trinta) dias após a data de sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 31 de julho de 2019.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 31 de julho de 2019.

Secretário Municipal de Gabinete

DECRETO 23.225/2019
Publicação Nº 218250

 DECRETO Nº 23.225, DE 01 DE AGOSTO DE 2019 .

Designa membros para compor a Junta Administrativa de Recursos e Infrações - JARI, órgão vinculado à Secretaria Muni-
cipal de Transportes, Trânsito e Segurança Pública e convalida atos administrativos praticados :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o 
que dispõe os artigos 4º e 5º da Lei nº 5.181, de 10 de abril de 2006,

CONSIDERANDO, que no Direito Administrativo Brasileiro, o instituto da convalidação está expressamente previsto no art. 
55 da Lei nº 9.784/99 (lei que regula o Processo Administrativo Federal), admitindo-se, portanto, que a Administração 
aproveite os atos administrativos com vícios superáveis, confirmando-os integralmente ou parcialmente.

CONSIDERANDO, que são passíveis de convalidação os atos que contêm vícios quanto à competência, quanto à formalida-
de, entendida como a forma própria prevista em lei para a validade do ato, e quanto ao procedimento adotado.

CONSIDERANDO, que o princípio da legalidade visa a que a ordem jurídica seja restaurada, mas não estabelece que a 
ordem jurídica deva ser restaurada pela extinção do ato inválido.

CONSIDERANDO, que o instituto da convalidação está em perfeita consonância com a lei, considerando que a maior parte 
da doutrina brasileira entende que o procedimento de convalidar os atos que apresentem vícios sanáveis é um dever da 
Administração Pública.
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CONSIDERANDO, que o princípio da segurança jurídica atua em favor da preservação dos efeitos dos atos administrativos, 
quando, por este meio, conferir-se mais estabilidade às relações jurídicas estabelecidas pelo Estado – pessoa jurídica que, 
dente outras prerrogativas, carrega a presunção de legitimidade de seus atos.

CONSIDERANDO, que o Decreto nº 19.805/2017 designou os membros da JARI - Junta Administrativa de Recursos e In-
frações, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Segurança Pública, para o exercício de mandato 
por um período de 02 (dois) anos, tendo o prazo expirado no dia 14 de fevereiro de 2019;

CONSIDERANDO que o mandato dos membros designados para compor a Junta Administrativa de Recursos e Infrações - 
JARI, tem duração de 02 (dois) anos, sendo permitida suas reconduções por igual período, conforme estabelecido no artigo 
1º e parágrafo único do Decreto nº 19.805, de 15 de fevereiro de 2017.

CONSIDERANDO a ausência de ato de recondução do mandato dos membros da JARI - Junta Administrativa de Recursos 
e Infrações, conforme previsto no parágrafo único da Lei 5.181/2006 e do no artigo 1º e parágrafo, DECRETO Nº 19.805, 
DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, DECRETA:

Artigo 1º - Ficam reconduzidos os membros da JARI - Junta Administrativa de Recursos e Infrações, para o exercício de 
mandato por mais 02 (dois) anos, contados a partir do dia 15 de fevereiro de 2019, na forma do parágrafo único do artigo 
1º do Decreto nº 19.805 de 15 de fevereiro de 2017.

Artigo 2º - Ficam CONVALIDADOS os atos praticados pelos membros da JARI - Junta Administrativa de Recursos e Infra-
ções, preservando todos os seus efeitos legais.

Artigo 3º - O presente decreto, revestido juridicamente da forma de ato de convalidação, entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 01 de agosto de 2019.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 01 de agosto de 2019.

Secretário Municipal de Gabinete.

DECRETO 23.231/2019
Publicação Nº 218151

DECRETO Nº 23.231, DE 02 DE AGOSTO DE 2019 .

Dispõe sobre modificação na composição do “Conselho Municipal de Desenvolvimento Colatinense de Economia Solidária- 
CCDES” :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e atendendo solicitação 
contida no processo protocolado sob nº 20.000/2019, Decreta:

Artigo 1º - Fica modificada a composição do “Conselho Municipal de Desenvolvimento Colatinense de Economia Solidária- 
CCDES”, de que trata o Decreto nº 22.842, de 05 de abril de 2019, conforme se especifica:

Titular: Tiago Bonessi – Cáritas Diocesana

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.
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Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 02 de agosto de 2019.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 02 de agosto de 2019.

Secretário Municipal de Gabinete

DECRETO 23.232/2019
Publicação Nº 218154

DECRETO Nº 23.232, DE 02 DE AGOSTO DE 2019 .

Nomeia membro para compor o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Colatina :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e atendendo solicitação 
contida no processo nº 19.780/2019,

RESOLVE nomear para ocupar a função de Conselheiro Tutelar Central, junto ao Conselho Tutelar da Criança e do Adoles-
cente de Colatina, a Conselheira Carla Gomes dos Santos, enquanto durar o afastamento do Conselheiro Tutelar Daiana 
Rosa Rossi, motivado por gozo de férias regulares.

Este ato entra em vigor na presente data, com efeitos no período de 05 de agosto a 03 de setembro de 2019.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 02 de agosto de 2019.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 02 de agosto de 2019.

Secretário Municipal de Gabinete

DECRETO 23.236/2019
Publicação Nº 218098

DECRETO Nº 23.236, DE 02 DE AGOSTO DE 2019 .

Dispõe sobre a vedação de transferência e movimentação de bens móveis durante o lançamento de dados dos procedi-
mentos de reavaliação no sistema de controle patrimonial e dá outras providências :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, e

Considerando a necessidade de reavaliação dos bens móveis do Município a fim de cumprir os prazos da Instrução Nor-
mativa TC nº 036/2016 alterada pela IN TC nº 048/2018 editada pelo Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo – 
TCEES, DECRETA:

Artigo 1º - Fica vedada a transferência e a movimentação de bens móveis, no âmbito de toda a Administração Pública 
Municipal, durante o lançamento de todos os dados do acervo patrimonial de bens móveis do Município no sistema de 
controle patrimonial.
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Artigo 2º - A vedação de transferência e movimentação dos bens móveis ocorrerá no período de 01 de agosto à 31 de 
dezembro de 2019.

Artigo 3º - O descumprimento deste Decreto por parte de quaisquer servidores implicará na responsabilização destes de 
acordo com a legislação vigente.

Artigo 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de agosto de 2019.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 02 de agosto de 2019.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal
de Colatina, em 02 de agosto de 2019.

Secretário Municipal de Gabinete

DECRETO 23.239/2019
Publicação Nº 218099

DECRETO Nº 23.239, DE 05 DE AGOSTO DE 2019 .

Dispõe sobre a delegação de competências à autoridade para emissão de anuência e autorização para funcionamento de 
atividades potencialmente poluidoras no âmbito do Município de Colatina (ES) :

O Prefeito Municipal do Município de Colatina do Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
nos termos do artigo 99 incisos IV e VI da Lei Orgânica do Município de Colatina, Lei nº 3.547/90;

Considerando que a validade dos atos administrativos esta condicionada, entre outros aspectos, à sua prática por agente 
competente, não podendo nenhum ato administrativo ser editado validamente sem que o agente disponha de poder legal 
para tanto;

Considerando as competências da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SEDUMA estabele-
cidas no artigo 2º, incisos I a XIX da Lei Complementar nº 084/2016;

Considerando, por fim, que conforme disposto no artigo 6º, inciso IV da Lei Complementar nº 084/2016, é atribuição do 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente emitir autorizações e/ou anuências para viabilidade de 
localização de atividades, dentre outros, DECRETA:

Artigo 1º - Fica designado o Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente como autoridade adminis-
trativa responsável pela emissão de autorizações e anuências para viabilidade de localização e funcionamento de ativida-
des, no âmbito de sua competência.

Artigo 2º - Emitida a licença ou anuência nos termos do artigo anterior, deverá o respectivo processo administrativo ser 
encaminhado ao Prefeito Municipal para ciência.

Artigo 3º- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 05 de agosto de 2019.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 05 de agosto de 2019.

Secretário Municipal de Gabinete
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Câmara Municipal

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2019
Publicação Nº 218291

Câmara Municipal de Colatina

Estado do Espírito Santo

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2019

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Colatina

CONTRATADA: MAP ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI- ME

OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração de um projeto para reforma da fachada da Câmara 
Municipal de Colatina, incluindo a pintura da frente, das laterais, das duas entradas da garagem, do interior das cinco 
sacadas, das janelas e das portas das sacadas; além da envernização da porta principal e da pintura dos dois portões de 
ferro (entrada e saída), bem como a realização de uma planilha de custos com todos os materiais e mão de obra a serem 
empregados, tanto para a realização da reforma quanto para a remoção de entulhos, com emissão da ART.

VALOR TOTAL: R$ 300,00 (trezentos reais).

DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiro - PJ

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, II C/C 23, I, “A”, Lei 8.666/93 e parecer jurídico

AUTORIDADE: Presidente Eliesio Braz Bolzani

DATA DISPENSA LICITAÇÃO: 06 de Agosto de 2019.

RESUMO CONTRATO Nº 021/2019
Publicação Nº 218293

Câmara Municipal de Colatina

RESUMO DO CONTRATO Nº 021/2019

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Colatina

CONTRATADA: MAP ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI- ME

OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração de um projeto para reforma da fachada da Câmara 
Municipal de Colatina, incluindo a pintura da frente, das laterais, das duas entradas da garagem, do interior das cinco 
sacadas, das janelas e das portas das sacadas; além da envernização da porta principal e da pintura dos dois portões de 
ferro (entrada e saída), bem como a realização de uma planilha de custos com todos os materiais e mão de obra a serem 
empregados, tanto para a realização da reforma quanto para a remoção de entulhos, com emissão da ART.

VIGÊNCIA: de 06 de agosto de 2019 a 15 de agosto de 2019.

VALOR TOTAL: R$ 300,00 (trezentos reais)

Colatina-ES, 06 de agosto de 2019.

Eliesio Braz Bolzani

Presidente da Câmara Municipal de Colatina
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.632/2019
Publicação Nº 218139

 

 

 

1 

DECRETO LEGISLATIVO N.º 1.632/2019 
 

 
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO COLATINENSE 
AO SENHOR ARTHUR PAIOM................................ 
 

 
   A Câmara Municipal de Colatina, Estado do Espírito Santo, 
usando de suas atribuições legais, APROVA: 

 

 Artigo 1.º - Fica concedido Título de Cidadão Colatinense ao Senhor ARTHUR 
PAIOM, pelos relevantes serviços prestados à sociedade Colatinense. 

 
Artigo 2.º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando as disposições em contrário. 

  

   Registre-se e Publique-se. 

 

 Câmara Municipal de Colatina-ES, 05 de agosto de 2019. 

 

 

                        PRESIDENTE 
 

Registrada e Publicada na Secretaria nesta data. 

 

 

                        SECRETÁRIO 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.633/2019
Publicação Nº 218142

 

 

 

1 

DECRETO LEGISLATIVO N.º 1.633/2019 
 

 
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO COLATINENSE AO 
SENHOR LEONARDO GUAITOLINI BECALI............... 

 
 

   A Câmara Municipal de Colatina, Estado do Espírito Santo, 
usando de suas atribuições legais, APROVA: 

 

 Artigo 1.º - Fica concedido Título de Cidadão Colatinense ao Senhor LEONARDO 
GUAITOLINE BECALI, pelos relevantes serviços prestados à sociedade 

Colatinense. 

 
Artigo 2.º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando as disposições em contrário. 

  

   Registre-se e Publique-se. 

 

 Câmara Municipal de Colatina-ES, 05 de agosto de 2019. 

 

 

                        PRESIDENTE 
 

Registrada e Publicada na Secretaria nesta data. 

 

 

                        SECRETÁRIO 
 



09/08/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1323

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 117

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.634/2019
Publicação Nº 218143

 

 

 

1 

DECRETO LEGISLATIVO N.º 1.634/2019 
 

 
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO COLATINENSE AO 
SENHOR DEVAIR ROBERTO MERLO........................... 

 
 

   A Câmara Municipal de Colatina, Estado do Espírito Santo, 
usando de suas atribuições legais, APROVA: 

 

 Artigo 1.º - Fica concedido Título de Cidadão Colatinense ao Senhor DEVAIR 
ROBERTO MERLO, pelos relevantes serviços prestados à sociedade Colatinense. 

 
Artigo 2.º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando as disposições em contrário. 

  

   Registre-se e Publique-se. 

 

 Câmara Municipal de Colatina-ES, 05 de agosto de 2019. 

 

 

                        PRESIDENTE 
 

Registrada e Publicada na Secretaria nesta data. 

 

 

                        SECRETÁRIO 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.635/2019
Publicação Nº 218144

 

 

 

1 

DECRETO LEGISLATIVO N.º 1.635/2019 
 

 
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO COLATINENSE AO 
SENHOR FRANCISCO GUILHERME DA 
SILVA............................................................................... 

 
 

   A Câmara Municipal de Colatina, Estado do Espírito Santo, 
usando de suas atribuições legais, APROVA: 

 

 Artigo 1.º - Fica concedido Título de Cidadão Colatinense ao Senhor FRANCISCO 
GUILHERME DA SILVA, pelos relevantes serviços prestados à sociedade 

Colatinense. 

 
Artigo 2.º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando as disposições em contrário. 

  

   Registre-se e Publique-se. 

 

 Câmara Municipal de Colatina-ES, 05 de agosto de 2019. 

 

 

                        PRESIDENTE 
 

Registrada e Publicada na Secretaria nesta data. 

 

 

                        SECRETÁRIO 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.636/2019
Publicação Nº 218145

 

 

 

1 

DECRETO LEGISLATIVO N.º 1.636/2019 
 

 
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO COLATINENSE AO 
PE. JOSÉ VALDECY ROMÃO......................................... 

 
 

   A Câmara Municipal de Colatina, Estado do Espírito Santo, 
usando de suas atribuições legais, APROVA: 

 

 Artigo 1.º - Fica concedido Título de Cidadão Colatinense ao PE. JOSÉ 
VALDECY ROMÃO, pelos relevantes serviços prestados à sociedade Colatinense. 

 
Artigo 2.º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando as disposições em contrário. 

  

   Registre-se e Publique-se. 

 

 Câmara Municipal de Colatina-ES, 05 de agosto de 2019. 

 

 

                        PRESIDENTE 
 

Registrada e Publicada na Secretaria nesta data. 

 

 

                        SECRETÁRIO 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.637/2019
Publicação Nº 218146

 

 

 

1 

DECRETO LEGISLATIVO N.º 1.637/2019 
 

 
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO COLATINENSE AO 
SENHOR CARLOS HENRIQUE DOMINGUES 
MARTINS SILVA.............................................................. 

 
 

   A Câmara Municipal de Colatina, Estado do Espírito Santo, 
usando de suas atribuições legais, APROVA: 

 

 Artigo 1.º - Fica concedido Título de Cidadão Colatinense ao Senhor CARLOS 
HENRIQUE DOMINGUES MARTINS SILVA, pelos relevantes serviços prestados à 

sociedade Colatinense. 

 
Artigo 2.º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando as disposições em contrário. 

  

   Registre-se e Publique-se. 

 

 Câmara Municipal de Colatina-ES, 05 de agosto de 2019. 

 

 

                        PRESIDENTE 
 

Registrada e Publicada na Secretaria nesta data. 

 

 

                        SECRETÁRIO 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.638/2019
Publicação Nº 218147

 

 

 

1 

DECRETO LEGISLATIVO N.º 1.638/2019 
 

 
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO COLATINENSE AO 
SENHOR JOÃO EVANGELISTA DE SOUZA 
NETO................................................................................ 

 
 

   A Câmara Municipal de Colatina, Estado do Espírito Santo, 
usando de suas atribuições legais, APROVA: 

 

 Artigo 1.º - Fica concedido Título de Cidadão Colatinense ao Senhor JOÃO 
EVANGELISTA DE SOUZA NETO, pelos relevantes serviços prestados à 

sociedade Colatinense. 

 
Artigo 2.º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando as disposições em contrário. 

  

   Registre-se e Publique-se. 

 

 Câmara Municipal de Colatina-ES, 05 de agosto de 2019. 

 

 

                        PRESIDENTE 
 

Registrada e Publicada na Secretaria nesta data. 

 

 

                        SECRETÁRIO 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.640/2019
Publicação Nº 218148

 

 

 

1 

DECRETO LEGISLATIVO N.º 1.640/2019 
 

 
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO COLATINENSE AO 
SENHOR DALTON HESPANHOL DO 
AMARAL.......................................................................... 

 
 

   A Câmara Municipal de Colatina, Estado do Espírito Santo, 
usando de suas atribuições legais, APROVA: 

 

 Artigo 1.º - Fica concedido Título de Cidadão Colatinense ao Senhor DALTON 
HESPANHOL DO AMARAL, pelos relevantes serviços prestados à sociedade 

Colatinense. 

 
Artigo 2.º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando as disposições em contrário. 

  

   Registre-se e Publique-se. 

 

 Câmara Municipal de Colatina-ES, 05 de agosto de 2019. 

 

 

                        PRESIDENTE 
 

Registrada e Publicada na Secretaria nesta data. 

 

 

                        SECRETÁRIO 
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Domingos Martins

Prefeitura

0808 CONTRATO
Publicação Nº 218223

01/08/2019 - CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 011/2019-FMS.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS E A EMPRESA D & P 
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME.

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de óleos lubrificantes, hidráulicos, de transmissão, de motor 
e aditivos de primeira linha certificado pela ANP utilizados nos veículos de motor a diesel e gasolina para o atendimento 
da Secretaria Municipal de Saúde de Domingos Martins pelo período de 12 (doze) meses, conforme proposta contida no 
Pregão nº 00019/2019 FMS.

PRAZO: 12(doze) meses.

VALOR: R$ 12.392,00 (doze mil, trezentos e noventa e dois reais)

FUNDAMENTAÇÃO: Processo n° 002534/2019, Pregão Nº 019/2019-FMS.

01/08/2019 - CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 012/2019-FMS.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS E A EMPRESA G S SO-
LUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME.

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de óleos lubrificantes, hidráulicos, de transmissão, de motor 
e aditivos de primeira linha certificado pela ANP utilizados nos veículos de motor a diesel e gasolina para o atendimento 
da Secretaria Municipal de Saúde de Domingos Martins pelo período de 12 (doze) meses, conforme proposta contida no 
Pregão nº 00019/2019 FMS.

PRAZO: 12(doze) meses.

VALOR: R$ 6.991,00 (seis mil, novecentos e noventa e um reais).

FUNDAMENTAÇÃO: Processo n° 002534/2019, Pregão Nº 019/2019-FMS.

02/08/2019 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 085/2019

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS E A EMPRESA HG CONSTRUÇÕES LTDA – EPP.

OBJETO: Constitui objeto do presente a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra de 
muro, passeio e estrutura para jardineiras, no terreno situado na Rua Antônio Endlich, Vila da Paz, Sede - Domingos Mar-
tins - ES, para construção de parque infantil e academia popular, com fornecimento de materiais, mão de obra e ferramen-
tas conforme planilha orçamentária, e cronograma físico-financeiro.

PRAZO EXECUÇÃO: 300(trezentos) dias.

PRAZO CONTRATUAL: 18 (dezoito) meses, a partir da data da assinatura do contrato.

VALOR: R$ 29.451,01 (vinte nove mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e um centavo)

FUNDAMENTAÇÃO: Pesquisa de Preços nº 000130/2019, Processo Administrativo n° 2793/2019.

Domingos Martins – ES, 08 de agosto de 2019.

Wanzete Krüger

Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 052/2019
Publicação Nº 218158

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
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AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Domingos Martins torna público que fará realizar licitação, especificada a seguir:

PREGÃO Nº 052/2019

Objeto: Registro de Preços para possível contratação de empresa de engenharia, para execução de mão de obra para pa-
vimentação com bloco de concreto tipo PAVIs, ou similar, assentamento de meio-fio pré moldado e confecção de bueiros, 
com utilização de ferramentas e equipamentos em diversas localidades deste Município, conforme planilha orçamentária.

Data de abertura: 22 de Agosto de 2019 – 09:00 horas

Informações e cópia do editaL: Comissão Permanente de Licitação - Rua Bernardino Monteiro, 85, Centro, Domingos Mar-
tins – ES; Tel.(27) 3268-3214, no horário de 08:00 às 11:00 e de 13:00 às 16:00 horas; site: www.domingosmartins.
es.gov.br.

Domingos Martins – ES, 08 de Agosto de 2019.

Rogério Aldemir da Penha

Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 053/2019
Publicação Nº 218159

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Domingos Martins torna público que fará realizar licitação, especificada a seguir:

PREGÃO Nº 053/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de transporte escolar dos alunos que frequentam as escolas 
da rede municipal de ensino do município de Domingos Martins

Data de abertura: 22 de Agosto de 2019 – 14:00 horas

Informações e cópia do editaL: Comissão Permanente de Licitação - Rua Bernardino Monteiro, 85, Centro, Domingos Mar-
tins – ES; Tel.(27) 3268-3214, no horário de 08:00 às 11:00 e de 13:00 às 16:00 horas; site: www.domingosmartins.
es.gov.br.

Domingos Martins – ES, 08 de Agosto de 2019.

Rogério Aldemir da Penha

Pregoeiro Municipal

DECRETO DE PESSOAL N° 453/2019
Publicação Nº 218161

DECRETO DE PESSOAL N° 453/2019

DESIGNA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CACS - FUNDEB.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando os termos da CI/PMDM/SECEDU n.º 627/2019;

- considerando o disposto na Emenda Constitucional nº 53/2006, Medida Provisória 339/2006;

- considerando a Lei Municipal 1.865/2007 que cria o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do 

http://WWW.domingos/
http://WWW.domingos/
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Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação CACS – FUNDEB, alterada pela Lei 
Municipal 2.147/2008.

D E C R E T A :

Art. 1º Ficam designados para compor o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação CACS – FUNDEB, os seguintes membros, titulares e 
suplentes:

Representantes do Poder Executivo Municipal

Titular: Lorena Loss Müller Neitzel
Suplente: Nadia Amélia Uliana Rosa

Titular: Diana de Souza Messias
Suplente: Leonisio Erli Klippel

Representantes dos Professores da Educação Básica Pública

Titular: Valkiria Bullerjahn Rodrigues
Suplente: Leonardo Kuhn

Representantes dos Diretores das Escolas Básicas Públicas

Titular: Argelia Maria Ribet Wandekoquem
Suplente: Rendrick Augusto Nascimento Schwambach

Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos das Escolas Básicas Públicas

Titular: Carmelucia de Souza dos Santos
Suplente: Maria Paulino Vailante Thomas

Representantes dos Pais de Alunos da Educação Básica Pública

Titular: Renata Irias Fernandes
Suplente: Valdiceia Marilha Dittrich Littig

Titular: Érika Paula Merscher Valke
Suplente: Fernanda Velten Koehler

Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública

Titular: Sara Velten
Suplente: Carlos André de Souza Machado

Titular: Renato Marques
Suplente: Alex Sandro de Souza

Representantes do Conselho Municipal de Educação

Titular: Eliana de Deus Sobrinho
Suplente: Fernanda Rodrigues Neves Reinholtz

Representantes do Conselho Tutelar Municipal

Titular: Ziane Jeniffer dos Santos Bremenkamp
Suplente: Sonia Maria Schwanz

Art. 2º O Presidente e Vice-Presidente do Conselho Municipal do FUNDEB serão escolhidos pelos conselheiros entre os 
representantes titulares, conforme dispõe o artigo 6º da Lei Municipal 1.865/2007.
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Art. 3º O mandato de conselheiro titular e suplente do Conselho Municipal do FUNDEB é de 02 (dois) anos, permitida por 
única recondução, contados da data da posse.

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

Domingos Martins – ES, 08 de agosto de 2019.

WANZETE KRUGER

Prefeito

EXTRATO DE ORDEM DE COMPRA Nº 527/2019
Publicação Nº 218194

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXTRATO DE ORDEM DE COMPRA Nº 527/2019

Fornecedor: Valence Máquinas e Equipamentos Ltda - Valor: R$ 197.500,00 (cento e noventa e sete mil e quinhentos re-
ais) – Objeto: Aquisição de 01 (uma) Retroescavadeira conforme CONTRATO DE REPASSE N° 852128/2017/MAPA/CAIXA 
e OPERAÇÃO N° 1044850-06/2017/MAPA/CAIXA. A aquisição será feita através da Adesão a Ata de Registro de Preços 
n° 53/2018, oriunda do Pregão n° 38/2018, para aquisição de retroescavadeira - Governo do Estado do Espírito Santo/
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca – SEAG.

EXTRATO DE ORDEM DE COMPRA Nº 529/2019
Publicação Nº 218198

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXTRATO DE ORDEM DE COMPRA Nº 529/2019

Fornecedor: DNM – Distribuidora Nacional de Máquina EIRELI – EPP – Valor: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) – Ob-
jeto: Aquisição de 01 (um) Microtrator e implementos, conforme CONTRATO DE REPASSE N° 852128/2017/MAPA/CAIXA 
e OPERAÇÃO N° 1044850-06/2017/MAPA/CAIXA. A aquisição será feita através da Adesão a Ata de Registro de Preços n° 
13/2019, oriunda do Pregão n° 02/2019, para aquisição de microtrator agrícola - Governo do Estado do Espírito Santo/
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca – SEAG.

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 - FMS
Publicação Nº 218237

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, HOMOLOGA.

Pregão Presencial nº 015/2019 – FMS

Objeto: Aquisição de equipamentos médicos hospitalares para adequação do novo espaço da Unidade de Saúde de Ponto 
Alto, Domingos Martins – ES.

VENCEDORAS: EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI, HOLY MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, 
HOSPSAUDE ZANELATO EIRELI – ME, ODONTOPLUS LTDA-ME e REDALMUS COMERCIAL LTDA.

* Os lotes nº. 09 foi declarado FRACASSADO.

Domingos Martins - ES, 08 de agosto de 2019.

WANZETE KRUGER

Prefeito
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HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019 - FMS
Publicação Nº 218230

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, HOMOLOGA.

Pregão Presencial nº 017/2019 – FMS

Objeto: Aquisição de materiais de expediente e papelaria necessários para realização dos processos de trabalho desen-
volvidos nos diversos setores e programas ofertados por meio desta secretaria e demais unidades de saúde do interior.

VENCEDORA: AGNES COMERCIAL LTDA-ME, CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, N. NUNES COMÉRCIO DISTRIBUI-
DOR LTDA-EPP e PLASTIFIK LTDA.

* Os lotes nºs. 02, 37, 38, 39, 48, 49, 50, 63, 66, 81 e 88 foram declarados FRACASSADOS.

Domingos Martins - ES, 08 de agosto de 2019.

WANZETE KRUGER

Prefeito

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019 - FMS
Publicação Nº 218226

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, HOMOLOGA.

Pregão Presencial nº 020/2019 – FMS

Objeto: Aquisição de material permanente para ser utilizado no consultório odontológico da Unidade de Saúde de Pedra 
Azul, Domingos Martins – ES.

VENCEDORA: ODONTOPLUS LTDA – ME.

Domingos Martins - ES, 08 de agosto de 2019.

WANZETE KRUGER

Prefeito

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019 – FMS - DESERTO
Publicação Nº 218210

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, HOMOLOGA.

Pregão Presencial nº 023/2019 – FMS

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de produto de gênero alimentício com a finalidade de fornecer o lanche do 
desjejum aos usuários do Sistema Único de Saúde que se deslocam das localidades do Interior para consultas e exames 
de especialidades na Unidade de Saúde (SECSAU) e Unidade de Saúde Domingos Martins (US-3).

O CERTAME FOI DECLARADO DESERTO.

Domingos Martins - ES, 08 de agosto de 2019.

WANZETE KRUGER

Prefeito
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PUBLICAÇÃO DO ADITIVO E DECRÉSCIMO DE CONTRATO CHAMADA
Publicação Nº 218157

PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N° 001/2019

Data: 26/07/2019

Partes: CONSELHO ESCOLA DA EMEF ANTÔNIO FRANCISCO ERLACHER E COOPRAM – COOPERATIVA DE EMPREENDEDO-
RES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS.

Objeto: aquisição de gêneros alimentícios diversos e hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar, visando atender as neces-
sidades da alimentação escolar dos alunos matriculados na Educação Infantil e no Ensino Fundamental da Escola Munici-
pal de Ensino Fundamental Antônio Francisco Erlacher, especificados a seguir, conforme Processo Licitatório – Chamada 
Pública n.º 000005/2018.

Valor Total: R$ 14,04 (quatorze reais e quatro centavos)

Fundamentação Legal: Chamada Pública Nº 000005/2018.

Domingos Martins - ES, 8 de agosto de 2019.

Mirvane Maria Huwer

Presidente do Conselho Escola Comunidade

PRIMEIRO TERMO DE DECRÉSCIMO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N° 001/2019

Data: 26/07/2019

Partes: CONSELHO ESCOLA DA EMEF ANTÔNIO FRANCISCO ERLACHER E COOPRAM – COOPERATIVA DE EMPREENDEDO-
RES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS.

Objeto: aquisição de gêneros alimentícios diversos e hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar, visando atender as neces-
sidades da alimentação escolar dos alunos matriculados na Educação Infantil e no Ensino Fundamental da Escola Munici-
pal de Ensino Fundamental Antônio Francisco Erlacher, especificados a seguir, conforme Processo Licitatório – Chamada 
Pública n.º 000005/2018.

Valor Total: R$ 36,82 (trinta e seis reais e oitenta e dois centavos)

Fundamentação Legal: Chamada Pública Nº 000005/2018.

Domingos Martins - ES, 8 de agosto de 2019.

Mirvane Maria Huwer

Presidente do Conselho Escola Comunidade

PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N° 001/2019

Data: 29/07/2019

Partes: ASSOCIAÇÃO ESCOLA COMUNIDADE DA EMEF GUSTAVO GUILHERME JOÃO PLASTER E COOPRAM – COOPERATIVA 
DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS.

Objeto: aquisição de gêneros alimentícios diversos e hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar, visando atender as neces-
sidades da alimentação escolar dos alunos matriculados na Educação Infantil e no Ensino Fundamental da Escola Municipal 
de Ensino Fundamental Gustavo Guilherme João Plaster, especificados a seguir, conforme Processo Licitatório – Chamada 
Pública n.º 000005/2018.

Valor Total: R$ 230,28 (duzentos e trinta reais e vinte e oito centavos)

Fundamentação Legal: Chamada Pública Nº 000005/2018.

Domingos Martins - ES, 08 de agosto de 2019.

Jereusa Dupke Silva

Presidente da Associação Escola Comunidade
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PRIMEIRO TERMO DE DECRÉSCIMO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA N° 001/2019

Data: 29/07/2019

Partes: ASSOCIAÇÃO ESCOLA COMUNIDADE DA EMEF GUSTAVO GUILHERME JOÃO PLASTER E COOPRAM – COOPERATIVA 
DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS.

Objeto: aquisição de gêneros alimentícios diversos e hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar, visando atender as neces-
sidades da alimentação escolar dos alunos matriculados na Educação Infantil e no Ensino Fundamental da Escola Municipal 
de Ensino Fundamental Gustavo Guilherme João Plaster, especificados a seguir, conforme Processo Licitatório – Chamada 
Pública n.º 000005/2018.

Valor Total: R$ 110,37 (cento e dez reais e trinta e sete centavos)

Fundamentação Legal: Chamada Pública Nº 000005/2018.

Domingos Martins - ES, 08 de agosto de 2019.

Jereusa Dupke Silva

Presidente da Associação Escola Comunidade

Câmara Municipal

RESOLUÇÃO Nº 152, DE 7 DE AGOSTO DE 2019
Publicação Nº 218106

RESOLUÇÃO Nº 152, DE 7 DE AGOSTO DE 2019

Regulamenta, no âmbito do Poder Legislativo de Domingos Martins, a Lei Federal nº 13.460/2017 e cria a Ouvidoria da 
Câmara Municipal de Domingos Martins.

Faço saber que a Câmara Municipal de Domingos Martins aprovou, e eu, DIOGO ENDLICH, Presidente, nos termos do inciso 
V, do art. 23 da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte resolução:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1° Esta norma regulamenta os procedimentos para a participação, a proteção e a defesa dos direitos dos usuários de 
serviços públicos da administração pública municipal, no âmbito do poder legislativo do município de Domingos Martins/
ES, de que trata a Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017, e institui a Ouvidoria da Câmara Municipal de Domingos 
Martins.

Art. 2º Para fins do disposto nesta Resolução considera-se:

I – ouvidoria: instância de participação e controle social responsável pelo tratamento das manifestações relativas as polí-
ticas e aos serviços públicos prestados sob qualquer forma e regime, com vistas a avaliação da efetividade e ao aprimo-
ramento da gestão publica;

II – manifestações: reclamações, denúncias, sugestões, elogios e demais pronunciamentos dos usuários que tenham como 
objetivo a prestação de serviços públicos e a conduta de agentes públicos na prestação e fiscalização de tais serviços;

III – reclamação: demonstração de insatisfação à prestação de serviços públicos e a conduta de agentes públicos na pres-
tação e na fiscalização desse serviço;

IV – denúncia: ato que indica prática de irregularidade ou de ilícito cuja solução dependa da atuação de órgãos apuratórios 
competentes;

V – elogio: demonstração, reconhecimento ou satisfação sobre a política ou o serviço público oferecido ou atendimento 
recebido;

VI – sugestão: proposição de ideia ou formulação de proposta de aprimoramento de políticas e serviços públicos;

VII – solicitação: requerimento de adoção de providência por parte da administração;
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VIII – identificação: qualquer elemento de informação que permita a individualização de pessoa física ou jurídica, respei-
tado o disposto na legislação sobre sigilo e proteção de dados e informações pessoais;

IX – decisão administrativa final: ato administrativo mediante o qual o órgão se posiciona sobre a manifestação, apresen-
tando solução ou comunicando a sua impossibilidade;

X – serviços públicos: atividade administrativa ou de prestação direta ou indireta de bens ou serviços à população, exer-
cida por órgão ou entidade da administração pública;

XI – usuário: pessoa física ou jurídica que se beneficia ou utiliza, efetiva ou potencialmente, de serviço público.

CAPÍTULO II

DA OUVIDORIA DA CÂMARA

Art. 3º Fica criada a Ouvidoria da Câmara Municipal de Domingos Martins, como meio de interlocução com a sociedade, 
constituindo-se em um canal aberto para o recebimento de denúncias, solicitações, informações, reclamações, sugestões, 
críticas, elogios e quaisquer outros encaminhamentos relacionados às suas atribuições e competências.

Paragrafo único. A unidade de Ouvidoria será diretamente vinculada à autoridade máxima da Câmara.

Art. 4º A ouvidoria da Câmara terá como finalidade:

I – garantir o controle social dos usuários sobre a prestação de serviços públicos;

II – garantir acesso do usuário de serviços públicos aos instrumentos de participação na gestão e defesa dos direitos; e

III – garantir a efetiva interlocução entre usuário de serviços públicos e a Câmara Municipal de Domingos Martins.

Art. 5° Compete a Ouvidoria da Câmara Municipal de Domingos Martins:

I – promover e atuar diretamente na defesa dos direitos dos usuários de serviços públicos nos termos da Lei Federal nº 
13.460/2017;

II – receber, analisar, encaminhar, responder e acompanhar as manifestações enviadas à Câmara por usuários ou outras 
ouvidorias;

III – receber, analisar e responder, denúncias e comunicações a que se refere à avaliação da prestação de serviços públicos 
bem como irregularidades na gestão, recebidas por qualquer canal de comunicação com o usuário de serviços públicos;

IV – processar informações obtidas por meio das manifestações recebidas e das pesquisas de satisfação realizadas com 
a finalidade de subsidiar a avaliação dos serviços prestados, em especial para o cumprimento dos compromissos e dos 
padrões de qualidade de atendimento da Carta de serviços ao usuário;

V – monitorar e avaliar periodicamente a Carta de Serviços ao Usuário da Câmara;

VI – exercer a articulação permanente com outras instâncias e mecanismos de participação e controle social;

VII – produzir e analisar dados e informações sobre as atividades de ouvidoria realizadas, bem como propor e monitorar 
a adoção de medidas para a correção e a prevenção de falhas e omissões na prestação de serviços públicos;

VIII – exercer ações de mediação e conciliação, bem como outras ações para a solução pacífica de conflitos entre usuários 
de serviços e a Câmara, com a finalidade de ampliar a resolutividade das manifestações recebidas e melhorar a efetividade 
na prestação de serviços públicos;

IX – organizar os canais de acesso do cidadão à Câmara Municipal, simplificando procedimentos;

X – orientar os cidadãos sobre os meios de formalização de manifestações dirigidas à Ouvidora da Câmara Municipal;

XI – responder aos cidadãos e às entidades quanto às providências adotadas pela Câmara Municipal sobre procedimentos 
legislativos e administrativos de interesse dos mesmos;

XII – manter sigilo, quando solicitado, sobre as informações pessoais do usuário;

XIII – definir formulários padrão a serem utilizados pela ouvidoria para recebimento das manifestações;

XIV – definir metodologias padrão para medição do nível de satisfação dos cidadãos usuários de serviços públicos;

XV – manter base de dados com todas as manifestações recebidas pela ouvidoria;

XVI – buscar junto à administração a manutenção de sistema informatizado de uso obrigatório que permita o recebimento, 
a análise e a resposta das manifestações enviadas para a ouvidoria;

XVII – sistematizar as informações disponibilizadas, consolidando e divulgando estatísticas, inclusive aquelas indicativas 
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do nível de satisfação com os serviços públicos prestados;

XVIII – acompanhar as reuniões com a sociedade civil organizada e demais atividades relacionadas ao serviço;

XIX – participar das Sessões da Câmara, das audiências públicas e demais reuniões públicas promovidas pela Câmara 
Municipal, de modo a estar com conhecimento para informar à população;

XX – manter atualizado o serviço de perguntas e respostas frequentes (FAQ) no Portal da Câmara Municipal;

XXI – executar as atividades pertinentes ao Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC), nos termos da Lei n° 12.527, de 
18 de novembro de 2011 e da Resolução n° 91, de 18 de junho de 2013;

XXII – executar outras atribuições que lhe forem delegadas ou cometidas pela Mesa Diretora.

Art. 6° A ouvidoria deverá encaminhar a Mesa Diretora da Câmara, anualmente, relatório de gestão contendo, ao menos, o 
número de manifestações recebidas, o tipo de manifestações, a análise dos pontos recorrentes e as providências adotadas 
pela administração pública na solução.

Art. 7º A função de ouvidoria será desempenhada por servidor efetivo da Câmara, que possua nível de escolaridade su-
perior e certificação em ouvidoria.

Paragrafo único. Ao servidor designado para desempenhar a função é vedado exercer atividades político-partidárias.

Art. 8º A ouvidoria encaminhará a decisão administrativa final ao usuário, observado o prazo de trinta dias, prorrogável 
de forma justificada uma única vez, por igual período.

Paragrafo único. Observado o prazo previsto no caput, a ouvidoria poderá solicitar informações e esclarecimentos direta-
mente a agentes públicos da Câmara, e as solicitações devem ser respondidas no prazo de vinte dias, prorrogável de forma 
justificada uma única vez, por igual período.

CAPÍTULO III

DO RECEBIMENTO, ANÁLISE E RESPOSTA DE MANIFESTAÇÕES

Seção I

Das regras gerais

Art. 9º As manifestações serão dirigidas a ouvidoria da Câmara e conterão a identificação do requerente.

§1º A identificação do requerente não conterá exigências que inviabilizem sua manifestação.

§2º A identificação do requerente é informação pessoal protegida com restrição de acesso nos termos da Lei Federal nº 
12.527, de 18 de novembro de 2011.

Art. 10 A ouvidoria deverá receber, analisar e responder as manifestações em linguagem simples, clara, concisa e objetiva.

Art. 11 Em nenhuma hipótese será recusado o recebimento de manifestações formuladas nos termos do disposto nesta 
Resolução, sob pena de responsabilidade do agente público.

Art. 12 Os procedimentos de que trata esta Resolução são gratuitos, vedada a cobrança de importâncias ao usuário de 
serviços públicos.

Art. 13 São vedadas as exigências relativas aos motivos que determinaram a apresentação de manifestações perante a 
Ouvidoria.

Art. 14 A solicitação de certificação de identidade do usuário somente poderá ser exigida, excepcionalmente, quando a 
resposta à manifestação implicar o acesso à informação pessoal própria ou de terceiros.

Art. 15 As manifestações serão apresentadas preferencialmente em meio eletrônico, por meio de sistema informatizado 
mantido pela Câmara.

§1º A ouvidoria assegurará que o acesso ao sistema de que trata o caput esteja disponível na página principal do sítio 
eletrônico da Câmara e em destaque.
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§2º Na hipótese de a manifestação ser recebida em meio físico, a ouvidoria promoverá a sua digitalização e a inserção 
imediata no sistema informatizado.

§3º Quando a manifestação recebida for sobre matéria alheia à competência da ouvidoria, essa encaminhará a unidade 
competente.

Art. 16 A Ouvidoria elaborará e apresentará resposta conclusiva às manifestações recebidas no prazo máximo de 30 (trin-
ta) dias, contado da data de seu recebimento, prorrogável por igual período mediante justificativa expressa, e notificarão 
o usuário de serviço público sobre a decisão administrativa final.

§1º Recebida a manifestação, a Ouvidoria procederá à análise prévia e, se necessário, a encaminhará às áreas responsá-
veis para providências necessárias.

§2º Sempre que as informações apresentadas pelos usuários de serviços públicos forem insuficientes para a análise da 
manifestação, a Ouvidoria solicitará ao usuário a complementação das informações, que deverá ser atendida no prazo de 
trinta dias a contar da data do seu recebimento.

§3º A solicitação de complementação de informação suspenderá o prazo previsto no caput, que será retomado a partir da 
data de resposta do usuário.

§4º Não serão admitidos pedidos de complementações sucessivas, exceto se referentes a situação surgida com a nova 
documentação ou com as informações apresentadas.

§5º A falta de complementação de informações prevista no §2º acarretará no arquivamento da manifestação, sem a pro-
dução de resposta conclusiva.

§6º A Ouvidoria poderá solicitar informações às áreas/unidades responsáveis pela tomada de providências, as quais deve-
rão responder dentro do prazo de vinte dias, contados do recebimento pela área/unidade, prorrogáveis por igual período 
mediante justificativa expressa.

Art. 17 A Ouvidoria assegurará a proteção da identidade e dos elementos que permitam a identificação do usuário de ser-
viços públicos ou do autor da manifestação, nos termos do disposto no art. 31 da Lei Federal nº 12.527/2011.

Paragrafo único. A inobservância ao disposto no caput sujeitará o agente público às penalidades legais pelo seu uso inde-
vido.

Art. 18 A Ouvidoria poderá coletar informações junto aos usuários de serviços públicos com a finalidade de avaliar a pres-
tação desses serviços e de auxiliar na detecção e na correção de irregularidades.

Art. 19 As informações quando não contiverem a identificação do usuário, não configurarão manifestações nos termos 
desta Resolução e não obrigarão resposta conclusiva.

Paragrafo único. As informações que constituírem comunicações de irregularidades, ainda que de origem anônima, serão 
enviadas a área/unidade competente para a sua apuração, observada a existência de indícios mínimos de:

a) relevância;

b) conter informações mínimas sobre as irregularidades;

c) autoria; e,

d) materialidade.

Seção II

Do elogio, da reclamação e da sugestão

Art. 20 O elogio recebido pela ouvidoria será encaminhado ao agente público que prestou o atendimento ou ao responsável 
pela prestação do serviço público e à sua chefia imediata.

Paragrafo único. A resposta conclusiva do elogio conterá a informação sobre o encaminhamento e cientificação ao agente 
público ou ao responsável pelo serviço público prestado e à sua chefia imediata.

Art. 21 A reclamação recebida será encaminhada à autoridade responsável pela prestação do atendimento ou do serviço 
público.

Paragrafo único. A resposta conclusiva da reclamação conterá informação objetiva acerca do fato apontado.
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Art. 22 A sugestão recebida será encaminhada à autoridade responsável pela prestação do atendimento ou do serviço 
público que deverá se manifestar acerca da adoção ou não da medida sugerida.

Paragrafo único. Caso a medida sugerida seja adotada, a decisão administrativa final informará acerca da forma e dos 
prazos de sua implantação, bem como dos mecanismos pelos quais o usuário poderá acompanhar a execução da adoção 
da medida.

Seção III

Das denúncias

Art. 23 A denúncia recebida será conhecida pela ouvidoria na hipótese de conter elementos mínimos descritivos de irre-
gularidades ou indícios que permitem a administração chegar a tais elementos.

§1º No caso de denúncia, entende-se por conclusiva a resposta que contenha informação sobre o seu encaminhamento 
a unidade apuratória competente, sobre os procedimentos que serão adotados e respectivo número que identifique a de-
núncia junto a unidade apuratória, ou sobre o seu arquivamento.

§2º A unidade apuratória administrativa interna encaminhará à ouvidoria o resultado final do procedimento de apuração 
da denúncia, a fim de dar conhecimento ao manifestante acerca dos desdobramentos de sua manifestação.

§3º A ouvidoria deverá informar a Mesa Diretora, quando existente, a ocorrência de denúncia por ato praticado por agente 
público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança.

CAPÍTULO IV

DA CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO

Art. 24 A Câmara Municipal de Domingos Martins divulgará, permanentemente, em seu sítio eletrônico a Carta de Serviços 
ao Usuário com o objetivo de informar o usuário sobre os serviços prestados pela Câmara, as formas de acesso a esses 
serviços e seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público.

Paragrafo único. A Carta de Serviços ao Usuário será objeto de avaliação e revisão periódica pela Administração da Câmara 
e pela Ouvidoria.

Art. 25 A Carta de Serviços ao Usuário da Câmara trará informações claras e precisas em relação a cada um dos serviços 
prestados, apresentando, no mínimo, informações referentes a:

I – os serviços oferecidos pela Câmara;

II – requisitos, documentos, formas e informações necessárias para acessar o serviço;

III – as principais etapas para o processamento do serviço;

IV – previsão do prazo máximo para a prestação do serviço;

V – forma de prestação do serviço; e,

VI – locais e formar para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação de serviço.

Art. 26 A Carta de Serviços ao Usuário será elaborada por uma equipe a ser designada pelo Presidente.

CAPÍTULO V

DA AVALIAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Art. 27 A Câmara Municipal de Domingos Martins deverá avaliar os serviços prestados, considerando os seguintes aspec-
tos:

I – satisfação do usuário com o serviço prestado;

II – qualidade do atendimento prestado ao usuário;

III – cumprimento dos compromissos e prazos definidos para a prestação de serviços;

IV – quantidade de manifestação de usuário; e,

V – medidas adotadas pela administração pública para melhoria e aperfeiçoamento da prestação de serviço.
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Art. 28 A avaliação será realizada por pesquisa de satisfação feita anualmente pela Câmara, por meio da Ouvidoria.

Paragrafo único. O resultado da avaliação será divulgado no sítio eletrônico da Câmara incluindo o ranking dos serviços 
com maior incidência de reclamação dos usuários no período referido no caput.

Art. 29 O resultado da avaliação auxiliará para reorientar e ajustar os serviços públicos, especialmente quanto ao cumpri-
mento dos compromissos e padrões de qualidade de atendimento, divulgados na Carta de Serviços ao Usuário.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 30 A Câmara poderá realizar adesão a Rede Nacional de Ouvidorias com o objetivo de utilizar o sistema gratuito in-
formatizado e integrado para recebimento de manifestações – o e-Ouv – e possuir direito a capacitação dos servidores em 
matéria de ouvidoria e simplificação de serviço.

Art. 31 A Mesa Diretora dará ampla divulgação da existência da Ouvidoria da Câmara Municipal e suas respectivas ativi-
dades por meio da Gerência de Comunicação.

Art. 32 A Mesa Diretora garantirá o acesso do cidadão à Ouvidoria da Câmara Municipal.

Art. 33 A Mesa Diretora poderá baixar atos complementares necessários ao desempenho das atividades da Ouvidoria da 
Câmara Municipal.

Art. 34 Fica revogada a Resolução nº 1, de 28 de março de 2003.

Art. 35 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Domingos Martins, 7 de agosto de 2019.

DIOGO ENDLICH

Vereador

RESOLUÇÃO Nº 153, DE 7 DE AGOSTO DE 2019
Publicação Nº 218107

RESOLUÇÃO Nº 153, DE 7 DE AGOSTO DE 2019

Institui a Instrução Normativa do Sistema de Arquivo Público SAP nº 002/2019, que dispõe sobre procedimentos para a 
eliminação de documentos no âmbito do Poder Legislativo Municipal.

Faço saber que a Câmara Municipal de Domingos Martins aprovou, e eu, DIOGO ENDLICH, Presidente, nos termos do inciso 
V, do art. 23 da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte resolução:

Art. 1º Fica instituída a Instrução Normativa do Sistema de Arquivo Público SAP nº 002/2019, que segue anexa como parte 
integrante da presente Resolução.

Parágrafo único. A Instrução Normativa a que se refere o caput dispõe sobre os procedimentos para a eliminação de do-
cumentos no âmbito do Poder Legislativo Municipal.

Art. 2º Esta Instrução Normativa, após sua aprovação e publicação deverá ser executada e aplicada, no que corresponde, 
por todas as unidades administrativas da Câmara Municipal de Domingos Martins.

Art. 3º Caberá a Diretoria Administrativa, Legislativa e de Cerimonial e a Diretoria de Controladoria, prestar os devidos 
esclarecimentos e orientações a respeito da aplicação dos dispositivos desta Resolução.
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Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Domingos Martins, 7 de agosto de 2019.

DIOGO ENDLICH

Vereador

INSTRUÇÃO NORMATIVA SAP – SISTEMA DE ARQUIVO PÚBLICO Nº 002/2019,

DE 7 DE AGOSTO DE 2019.

Versão: 01

Aprovação em: 6 de agosto de 2019

Ato de aprovação: Resolução nº 153, de 7 de agosto de 2019

Unidade Responsável: Diretoria Administrativa, Legislativa e de Cerimonial – Supervisão Administrativa, de Arquivo e de 
Cerimonial – Unidade de Arquivo.

Assunto: Procedimentos para a eliminação de documentos no âmbito do Poder Legislativo Municipal.

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1º Estabelecer os procedimentos para a eliminação de documentos no âmbito do Poder Legislativo do Município de 
Domingos Martins.

CAPÍTULO II

DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º Abrange todas as Unidades do Poder Legislativo Municipal do Município de Domingos Martins.

CAPÍTULO III

DOS CONCEITOS

Art. 3º Para os fins desta Instrução Normativa considera-se:

I – Eliminação: Destruição de documentos que, na avaliação, foram considerados sem valor permanente.

II – Documento: Unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte.

a) documento público do ponto de vista da acumulação: documento de arquivo público.

b) documento público do ponto de vista da propriedade: documento de propriedade do poder público.

c) documento público do ponto de vista da produção: documento emanado do poder público.

III – Instituição arquivística pública do município: Arquivo Público Municipal de Domingos Martins

CAPÍTULO IV

DA BASE LEGAL

Art. 4º A presente Instrução Normativa tem como base legal as seguintes legislações:

a) Artigo 9º da Lei Federal N° 8.159, de 08 de Janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos 
e privados e dá outras providências;

b) Resolução Nº 5, de 30 de setembro de 1996 do Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ, que dispõe sobre a publicação 
de editais para Eliminação de Documentos nos Diários Oficiais da União, Distrito Federal, Estados e Municípios;

c) Resolução Nº 40, de 9 de dezembro de 2014 do Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ, que dispõe sobre os procedi-
mentos para a eliminação de documentos no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos;
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d) Lei Municipal nº 2.893, de 12 de fevereiro de 2019;

e) Resolução n° 10, de 15 de dezembro de 2006;

f) Portaria n° 110, de 15 de junho de 2018;

g) Ato n° 35, de 26 de dezembro de 2018.

CAPÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5º São responsabilidades da Diretoria Administrativa, Legislativa e de Cerimonial como unidade responsável pela 
Instrução Normativa:

I - Promover a divulgação e implementação dessa Instrução Normativa, mantendo-a atualizada, orientando as unidades 
executoras e supervisionar sua aplicação;

II - Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável pela Diretoria de Controla-
doria, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, 
atualização ou expansão.

Art. 6º São responsabilidades da Unidade de Arquivo e da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos como Uni-
dades Executoras da Instrução Normativa:

I - Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao fornecimento de informações e a 
participação no processo de atualização;

II - Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os servidores da Unidade, velando pelo fiel cumprimento da mes-
ma;

III - Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos procedimentos de controle e 
quanto à padronização dos procedimentos na geração de documentos, dados e informações.

Art. 7º Das responsabilidades da Diretoria de Controladoria:

I - Prestar apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas atualizações, em especial no que 
tange a identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos de controle;

II - Por meio de atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle inerentes a cada sistema 
administrativo, propondo alteração na Instrução Normativa para aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação 
de novas Instruções Normativas;

III - Organizar e manter atualizado o manual de procedimentos, em meio documental e/ou em base de dados, de forma 
que contenha sempre a versão de cada Instrução Normativa.

CAPÍTULO VI

DOS PROCEDIMENTOS PARA ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS

Art. 8º A eliminação de documentos no Poder Legislativo Municipal ocorrerá após concluído o processo de avaliação con-
duzido pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos - CPAD, responsável pela elaboração de tabelas de tem-
poralidade, e será efetivada quando cumpridos os procedimentos estabelecidos nesta Instrução Normativa.

Parágrafo único. A eliminação de documentos será realizada pela Unidade de Arquivo e só poderá ser feita se houver 
Comissão Permanente de Avaliação de Documentos constituída e com autorização da instituição arquivística pública mu-
nicipal.

Art. 9º O registro dos documentos a serem eliminados deverá ser efetuado por meio da elaboração de Listagem de Elimi-
nação de Documentos que, após a aprovação pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos - CPAD deverá ser 
submetida à instituição arquivística pública do município para autorização da eliminação.

Parágrafo único. Deverá ser encaminhado, obrigatoriamente, por meio de correspondência oficial, duas cópias da Listagem 
de Eliminação de Documentos, assinadas e rubricadas a fim de obter a autorização.

Art. 10 A Listagem de Eliminação de Documentos tem por objetivo registrar informações pertinentes aos documentos a 
serem eliminados e se constituirá basicamente dos seguintes itens:
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I - cabeçalho contendo a identificação da unidade/setor responsável pela eliminação, o título e número da listagem e o 
número da folha;

II - quadro contendo os seguintes campos:

a) código do assunto/série, constante das tabelas de temporalidade ou, caso não tenha esta informação, o número de 
ordem dos itens documentais listados;

b) assunto/série, ou seja, o nome correspondente aos conjuntos documentais a serem eliminados;

c) datas-limite de cada conjunto documental citado na alínea anterior;

d) quantidade e especificação das unidades de arquivamento a serem eliminadas em cada conjunto documental;

e) observações complementares úteis ao esclarecimento das informações contidas nos demais campos ou justificativa; e,

III – rodapé contendo local e data, nome, cargo e assinatura do titular da Unidade responsável pela seleção, da Comissão 
Permanente de Avaliação de Documentos – CPAD e da Instituição Arquivística Pública (Arquivo Público Municipal).

Art. 11 Após obter a autorização para proceder à eliminação, deverá ser elaborado e publicado o Edital de Ciência de Elimi-
nação de Documento, em periódico oficial ou outro veículo de divulgação local, para dar publicidade ao fato de que serão 
eliminados os documentos relacionados na Listagem de Eliminação de Documentos.

Parágrafo único. Deverá ser encaminhado, obrigatoriamente, para a instituição arquivística pública do município, uma 
cópia da página do periódico oficial ou do veículo de divulgação local no qual o Edital de Ciência de Eliminação de Docu-
mentos foi publicado.

Art. 12 O Edital de Ciência de Eliminação de Documentos, que tem por objetivo dar publicidade, em periódicos oficiais, ao 
ato de eliminação dos acervos arquivísticos sob a sua guarda, devendo conter necessariamente as seguintes informações:

I - cabeçalho:

a) nome da entidade que efetuará a eliminação;

b) título, número e ano do edital;

II - desenvolvimento do assunto tratado contendo:

a) identificação da autoridade signatária do edital (Comissão Permanente de Avaliação de Documentos), número e data 
dos atos legais e do periódico oficial;

b) número e data dos atos legais e/ou do documento oficial que legitima a eliminação (indicar a Listagem de Eliminação 
de Documentos);

c) indicar o nome da Instituição Arquivística que autoriza o procedimento de eliminação, indicando o ato legal e publicação 
em periódico oficial;

d) prazo para efetivação da eliminação, que deverá situar-se entre 30 (trinta) e 45 (quarenta e cinco) dias subsequentes 
à publicação do edital, indicando o ato legal e publicação em periódico oficial;

e) indicar o nome da Unidade que efetuará a eliminação;

f) referência aos conjuntos documentais a serem eliminados, com as datas-limite correspondentes;

g) nome da Unidade produtora dos documentos a serem eliminados;

III - encerramento:

a) local e data do edital;

b) nome, cargo e assinatura dos membros da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos.

Art. 13 Após efetivar a eliminação, deverá ser elaborado o Termo de Eliminação de Documentos, que tem por objetivo 
registrar as informações relativas ao ato de eliminação, devendo ser dada publicidade no próprio portal ou sítio eletrônico, 
encaminhando uma cópia do Termo de Eliminação de Documentos para a instituição arquivística pública do município, para 
ciência de que a eliminação foi efetivada.

Art. 14 O Termo de Eliminação de Documentos tem por objetivo registrar as informações relativas ao ato de eliminação, 
devendo conter essencialmente:

I – data da eliminação;

II – nome da entidade responsável pela eliminação;
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III – indicação dos atos oficiais/legais que autorizam a eliminação (Tabelas de Temporalidade e informação relativa à pu-
blicação em periódico oficial);

IV – número e ano da Listagem de Eliminação e do Edital de Ciência de Eliminação;

V – nome da Instituição Arquivística que compete autorizar a eliminação, citando os atos legais e publicação em periódico 
oficial;

VI – quantificação/mensuração dos documentos eliminados;

VII – referência aos conjuntos documentais eliminados especificados na Listagem de Eliminação de Documentos, anexa 
ao Termo;

VIII – nome da Unidade produtora/acumuladora dos documentos eliminados;

IX – datas-limite dos documentos eliminados;

X – nome da unidade orgânica responsável pela eliminação;

XI - nome e assinatura do titular da unidade orgânica responsável pela eliminação;

XII – nome assinatura do servidor designado para acompanhar a eliminação.

Art. 15 A unidade de arquivo da Câmara será responsável pela elaboração da Listagem de Eliminação de Documentos e do 
Termo de Eliminação de Documentos, e a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos pela elaboração do Edital de 
Ciência de Eliminação de Documentos.

Art. 16 A eliminação de documentos públicos será efetuada por meio de fragmentação manual ou mecânica, e deverá 
ocorrer com a supervisão de servidor designado oficialmente para acompanhar o procedimento.

CAPÍTULO VII

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 17 Os procedimentos a serem observados quando da eliminação de documentos serão estabelecidos na forma dos 
seguintes anexos:

ANEXO I – listagem de eliminação de documentos;

ANEXO II – termo de eliminação de documentos;

ANEXO III – edital de ciência de eliminação de documentos

Art. 18 Os titulares das unidades integrantes da estrutura organizacional da Câmara Municipal de Domingos Martins se 
obrigam a cumprir e a zelar pelo fiel cumprimento dos procedimentos estabelecidos nesta Instrução Normativa.

Art. 19 Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamentados por esta Instrução Normativa, a legislação pertinente.

Art. 20 Esta instrução entra em vigor na data de sua publicação.

Domingos Martins – ES, xx de xxxx de 2019.

DIOGO ENDLICH

Presidente

DIANA EFFGEN WAIANDT

Diretor de Controladoria

ROSANA RUPF DA PENHA

Diretor Administrativo, Legislativo e de Cerimonial
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ANEXO I

LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS

LISTAGEM DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS

UNIDADE:

LISTAGEM Nº

FOLHA N°

CÓDIGO OU N° 
DO ITEM

ASSUNTO/
SÉRIE

DATAS-LIMITE
UNIDADE DE ARQUIVAMENTO OBSERVAÇÕES/

JUSTIFICATIVAQUANT. ESPECIFICAÇÃO

Local / data

Responsável pela seleção

Local / data

Comissão Permanente de 
Avaliação

Local / data

Autorizo.

Arquivo Público Municipal de Domingos Martins

ANEXO II

TERMO DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS

Aos ______ dias do mês de __________ do ano de _________, o (indicar o nome do órgão ou entidade responsável pela 
eliminação), de acordo com o que consta da (indicar a Tabela de Temporalidade de Documentos) homologada por intermé-
dio do Ato nº 35/2018 e publicada no DIO/ES de 28 de dezembro de 2018 e (indicar número e ano da Listagem de Elimina-
ção de Documentos e respectivo Edital de Ciência de Eliminação de Documentos), aprovados pelo Arquivo Público Municipal 
de Domingos Martins – APMDM, conforme determinação no Ato nº 35, de 26 de dezembro de 2018, Artigo 2°, publicado 
no DIO/ES em 28 de dezembro de 2018, procedeu à eliminação de (indicar a quantificação mensuração) caixas de arqui-
vo padrão, de documentos relativos a (referência aos conjuntos documentais eliminados), integrantes do acervo do(a) 
(indicar o nome da Unidade produtora/acumuladora), do período (indicar as datas-limite dos documentos eliminados).

(nome da unidade orgânica responsável pela eliminação, nome, cargo e assinatura do titular)

(nome, cargo e assinatura de servidor designado por acompanhar a eliminação)

ANEXO III

EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS N° _____/_____

A Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, designada pela Portaria nº 110, de 15 de junho de 2018, publicada 
no DIO/ES, de 21 de junho de 2018, de acordo com (indicar a Listagem de Eliminação de Documentos), aprovada pelo 
Arquivo Público Municipal de Domingos Martins – APMDM, conforme determinação no Ato nº 35, de 26 de dezembro de 
2018, Artigo 2°, publicado no DIO/ES em 28 de dezembro de 2018, faz saber a quem possa interessar que a partir do (30º 
a 45º) (escrever por extenso, entre parênteses, o número ordinal correspondente) dia subsequente a data de publicação 
deste Edital no (indicar o periódico oficial), se não houver oposição, o(a) (indicar a unidade orgânica responsável pela eli-
minação) eliminará os documentos relativos a (indicar os conjuntos documentais a serem eliminados), do período (indicar 
as datas-limite), do(a) (indicar o nome da Unidade produtora dos documentos a serem eliminados).
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Os interessados, no prazo citado, poderão requerer às suas expensas, o desentranhamento de documentos ou cópias de 
peças do processo, mediante petição, desde que tenha respectiva qualificação e demonstração de legitimidade do pedido, 
dirigida à Comissão Permanente de Avaliação da Câmara Municipal de Domingos Martins.

(Local e data)

(Nome e assinatura dos Membros da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos)
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Ecoporanga

Prefeitura

DECRETO N° 6.861
Publicação Nº 218043

DECRETO Nº 6.861, de 05 de Junho de 2019.

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgâ-
nica do Município de Ecoporanga/ES e a Lei Municipal nº 1.845, de 01 de Agosto de 2017, bem como, a Lei Complementar 
nº 001, de 17 de maio de 2002, a Lei Municipal nº 1.930, de 31 de maio de 2019 e,

CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 6.400, de 06 de Junho de 2018, que homologou o resultado final do Concurso 
Público, Edital nº 001/2018, para preenchimento de cargos no quadro efetivo de pessoal do Serviço Público do Município;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear os aprovados e classificados no Concurso Público, com base no Edital nº 001/2018 e nas disposições da 
Lei Complementar nº 001, de 17 de maio de 2002, conforme relação abaixo:

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DAIANNE DAL COL CORDEIRO 15º

DANIEL MOROZESKI GUIMARÃES 16º

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS

KENEDY MARCIANO DOS SANTOS 4º

CHRISTIAN DE PAULA CAMPOS 5º

FABIO PEREIRA DA SILVA 6º

WESLEY BERNARDES ERNESTO 7º

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

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito Santo, aos 05 (cinco) dias do mês de Junho (06) do ano 
de dois mil e dezenove (2019).

ELIAS DAL’ COL

Prefeito Municipal

DECRETO N° 6.873
Publicação Nº 218054

DECRETO Nº 6.873, de 18 de Junho de 2019.

FIXA PRAZOS PARA PAGAMENTO EM COTA ÚNICA E PARCELADA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TER-
RITORIAL URBANA – IPTU 2019.

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas 
pela Lei Orgânica do Município de Ecoporanga/ES e pela Lei Complementar nº 007, de 22 de dezembro de 2017,
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DECRETA:

Art. 1° Os prazos para recolhimento de IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU para 
o exercício de 2019 são os seguintes:

COTA ÚNICA - 27/09/2019

PRIMEIRA PARCELA - 27/09/2019

SEGUNDA PARCELA - 25/10/2019

TERCEIRA PARCELA – 29/11/2019

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

Art. 3° Revogam-se as disposições em sentido contrário, em especial o Decreto nº 6.831, de 30 de Abril de 2019.

Registre-se, Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito Santo, aos 18 (dezoito) dias do mês de Junho (06), do 
ano de dois mil e dezenove (2019).

ELIAS DAL’ COL

Prefeito Municipal

DECRETO N° 6.874
Publicação Nº 218055

DECRETO Nº. 6.874, de 19 de Junho de 2019.

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Or-
gânica do Município de Ecoporanga/ES.

Considerando o feriado municipal de Corpus Christi, no dia 20 de junho de 2019 - Lei Municipal n° 238 de 16 de junho de 
1981;

R E S O L V E:

Art. 1º. Fica Decretado ponto facultativo, nas repartições públicas municipais, o dia 21 de junho de 2019, sexta-feira, 
subsequente ao feriado nacional de 20 de junho, e pelo princípio da economicidade.

Parágrafo Único. O comparecimento ao trabalho no dia mencionado no caput deste artigo será facultativo, sem prejuízo 
dos serviços essenciais, que serão assegurados aos cidadãos.

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

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito Santo, aos 19 (dezenove) dias do mês de Junho (06), 
do ano de dois mil e dezenove (2019).

ELIAS DAL’ COL

Prefeito Municipal
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HOMOLOGAÇÃO PP 031/2019
Publicação Nº 218167

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº

031/2019

HOMOLOGO o resultado final do presente certame.

Objeto: Registro de preços para futuras contratações de serviços de sonorização (pequeno e médio porte), estrutura de 
palco e componentes, iluminação, trio elétrico.

EMPRESAS VENCEDORAS:

CONSTRUTORA CMS LTDA ME, CNPJ:13.329.042/0001-12; JM SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA, CNPJ:31.975.868/0001-
30; e METRATON EQUIP. DE SOM, EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ: 08.964.656/0001-36.

Valor Global: R$ 178.400,00

Processos: 2314/2019

Data homologação: 07/08/2019

ELIAS DAL COL

Prefeito
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DECRETO N° 6.853
Publicação Nº 218034

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE     
ESPIRITO SANTO 
14.798.479/0001-68
DECRETO  Nº 0006853/2019
Data 16/05/2019 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

745,00

Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

100002.1030100202.069

44905200000

0000056

1214000

1.746,00

Manutenção e Implantação das Ações de Vigilância Epidemiológica

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

100004.1030500222.077

44905200000

0000080

1211000

TOTAL: 2.491,00

Art. 2º . - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 2.491,00 (dois mil quatrocentos e noventa e um reais )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

2.491,00

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 121100044905200000

100001.1012200032.0590000015

TOTAL: 2.491,00

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

ECOPORANGA-ES,16 maio de 2019

ELIAS DAL COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTABIL

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001900/2018.

DECRETA

Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R$ 2.491,00   (dois mil quatrocentos e noventa e um
reais ), nas seguintes dotações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA
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DECRETO N° 6.854
Publicação Nº 218035

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA     
ESPIRITO SANTO 
27.167.311/0001-04
DECRETO  Nº 0006854/2019
Data 17/05/2019 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

4.000,00

Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro único – IGD PBF

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

110001.0824400302.185

44905200000

0000447

1311000

33.580,00

Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura

MATERIAL DE CONSUMO

130001.2012200032.120

33903000000

0000527

1001000

TOTAL: 37.580,00

Art. 2º . - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 37.580,00 (trinta e sete mil quinhentos e oitenta  reais )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

4.000,00

Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro único – IGD PBF

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 131100033903900000

110001.0824400302.1850000446

33.580,00

Manutenção dos Serviços Limpeza Pública

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 153000033903900000

120001.1545200322.1170000509

TOTAL: 37.580,00

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

ECOPORANGA-ES,17 maio de 2019

ELIAS DAL'COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTÁBIL

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001900/2018.

DECRETA

Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R$ 37.580,00   (trinta e sete mil quinhentos e oitenta
reais ), nas seguintes dotações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA
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DECRETO N° 6.855
Publicação Nº 218036

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA     
ESPIRITO SANTO 
27.167.311/0001-04
DECRETO  Nº 0006855/2019
Data 21/05/2019 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

8.221,17

Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade -  Manutenção das Atividades do CREAS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

110001.0824400282.181

31901100000

0000418

1001000

TOTAL: 8.221,17

Art. 2º . - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 8.221,17 (oito mil duzentos e vinte e um reais  e dezessete centavos )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

8.221,17

Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade -  Manutenção das Atividades do CREAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 139000133903900000

110001.0824400282.1810000424

TOTAL: 8.221,17

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

ECOPORANGA-ES,21 maio de 2019

ELIAS DAL'COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTÁBIL

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001900/2018.

DECRETA

Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R$ 8.221,17   (oito mil duzentos e vinte e um reais  e
dezessete centavos ), nas seguintes dotações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA
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DECRETO N° 6.856
Publicação Nº 218038

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA     
ESPIRITO SANTO 
27.167.311/0001-04
DECRETO  Nº 0006856/2019
Data 23/05/2019 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

9.500,00

Manutenção das atividades de realização de campeonatos e eventos esportivos

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

085001.2781200152.164

33903900000

0000167

1001000

22.000,00

Manutenção do Transporte Escolar Municipal

MATERIAL DE CONSUMO

090001.1236100102.033

33903000000

0000243

1111000

23.220,00

Manutenção das Atividades de Transporte de Acadêmicos

MATERIAL DE CONSUMO

090001.1236400142.042

33903000000

0000264

1001000

2.000,00

Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro único – IGD PBF

MATERIAL DE CONSUMO

110001.0824400302.185

33903000000

0000444

1311000

65.896,00

Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura

MATERIAL DE CONSUMO

130001.2012200032.120

33903000000

0000527

1001000

TOTAL: 122.616,00

Art. 2º . - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 122.616,00 ( cento e vinte e dois mil seiscentos e dezesseis reais )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

9.500,00

Manutenção, Promoção e Incentivo das Atividades do Desporto

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

085001.2781200152.0440000163

36.656,00

Reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental "Prof. Benedita Monteiro"

OBRAS E INSTALAÇÕES 153000044905100000

090001.1236100103.0620000257

8.564,00

Manutenção das Atividades de Transporte de Acadêmicos

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

090001.1236400142.0420000265

2.000,00

Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro único – IGD PBF

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 131100033903900000

110001.0824400302.1850000446

65.896,00

Manutenção dos Serviços Limpeza Pública

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 154000033903900000

120001.1545200322.1170000509

TOTAL: 122.616,00

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

ECOPORANGA-ES,23 maio de 2019

ELIAS DAL'COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTÁBIL

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001900/2018.

DECRETA

Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R$ 122.616,00   ( cento e vinte e dois mil seiscentos e
dezesseis reais ), nas seguintes dotações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
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DECRETO N° 6.857
Publicação Nº 218039

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE     
ESPIRITO SANTO 
14.798.479/0001-68
DECRETO  Nº 0006857/2019
Data 24/05/2019 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

85.000,00

Manutenção da Frota de Veículos da Saúde

MATERIAL DE CONSUMO

100001.1012200032.061

33903000000

0000016

1211000

496,00

Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica

MATERIAL DE CONSUMO

100002.1030100202.069

33903000000

0000053

1212000

16.810,00

Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

100002.1030100202.069

44905200000

0000056

1214000

TOTAL: 102.306,00

Art. 2º . - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 102.306,00 ( cento e dois mil trezentos e seis reais )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

85.000,00

Manutenção das Atividades da Estratégia da Saúde da Família - ESF

MATERIAL DE CONSUMO 121200033903000000

100002.1030100202.0650000037

17.306,00

Manutenção das Atividades das Unidades de Atenção Básica

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 121200033903900000

100002.1030100202.0690000055

TOTAL: 102.306,00

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

ECOPORANGA-ES,24 maio de 2019

ELIAS DAL COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTABIL

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001900/2018.

DECRETA

Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R$ 102.306,00   ( cento e dois mil trezentos e seis reais
), nas seguintes dotações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
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DECRETO N° 6.858
Publicação Nº 218040

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA     
ESPIRITO SANTO 
27.167.311/0001-04
DECRETO  Nº 0006858/2019
Data 24/05/2019 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

100.000,00

Manutenção das atividades de realização de campeonatos e eventos esportivos

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

085001.2781200152.164

33903900000

0000167

1001000

567,69

Manutenção do Transporte Escolar Municipal

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

090001.1236100102.033

33903900000

0000245

1111000

2.000,00

Serviços da Proteção Social Básica - Manutenção das Atividades do CRAS

MATERIAL DE CONSUMO

110001.0824400262.180

33903000000

0000391

1390001

TOTAL: 102.567,69

Art. 2º . - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 102.567,69 ( cento e dois mil quinhentos e sessenta e sete reais  e sessenta e nove centavos )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

567,69

Reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental "Prof. Benedita Monteiro"

OBRAS E INSTALAÇÕES 153000044905100000

090001.1236100103.0620000257

2.000,00

Serviços da Proteção Social Básica - Manutenção das Atividades do CRAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 139000133903900000

110001.0824400262.1800000393

34.592,80

Manutenção das atividades de tratamento e destinação final de resíduos sólidos

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

140001.1854100372.1340000586

65.407,20

Manutenção das atividades de tratamento e destinação final de resíduos sólidos

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 153000033903900000

140001.1854100372.1340000586

TOTAL: 102.567,69

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

ECOPORANGA-ES,24 maio de 2019

ELIAS DAL'COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTÁBIL

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001900/2018.

DECRETA

Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R$ 102.567,69   ( cento e dois mil quinhentos e
sessenta e sete reais  e sessenta e nove centavos ), nas seguintes dotações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
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DECRETO N° 6.859
Publicação Nº 218041

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA     
ESPIRITO SANTO 
27.167.311/0001-04
DECRETO  Nº 0006859/2019
Data 28/05/2019 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

5.000,00

Manutenção das atividades sa Secretaria de Esporte e Lazer

MATERIAL DE CONSUMO

085001.0412200152.171

33903000000

0000144

1001000

TOTAL: 5.000,00

Art. 2º . - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 5.000,00 (cinco mil  reais )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

5.000,00

Construção, Reforma e Manut. Campo de Futebol e Quadras Polisp. na Sede e Interior

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100100044906100000

085001.2781300153.0850000197

TOTAL: 5.000,00

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

ECOPORANGA-ES,28 maio de 2019

ELIAS DAL'COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTÁBIL

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001900/2018.

DECRETA

Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R$ 5.000,00   (cinco mil  reais ), nas seguintes
dotações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
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DECRETO N° 6.860
Publicação Nº 218042

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA         
ESPIRITO SANTO 
27.167.311/0001-04
DECRETO  Nº 0006860/2019
Data 31/05/2019 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

3.000,00

Manutenção dos Serviços Administrativos do Gabinete do Prefeito

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

020001.0412200032.003

33903600000

0000007

1001000

318.349,60

Construção, Reforma e Manut. Campo de Futebol e Quadras Polisp. na Sede e Interior

OBRAS E INSTALAÇÕES

085001.2781300153.085

44905100000

0000196

1001000

5.870,00

Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Educação

MATERIAL DE CONSUMO

090001.1212200032.027

33903000000

0000206

1111000

13.400,00

Manutenção da Merenda Escolar

MATERIAL DE CONSUMO

090001.1230600162.045

33903000000

0000219

1111000

3.500,00

Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro único – IGD PBF

MATERIAL DE CONSUMO

110001.0824400302.185

33903000000

0000444

1311000

3.000,00

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

120001.1512200032.112

33903900000

0000486

1001000

365,00

Manutenção e Reestruturação da Frota e Equipamentos

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

120001.1545200312.116

33903900000

0000506

1001000

TOTAL: 347.484,60

Art. 2º . - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 347.484,60 (trezentos e quarenta e sete mil quatrocentos e oitenta e quatro reais  e sessenta  centavos )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

3.000,00

Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica

MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

040001.0206100412.1490000042

8.000,00

Manutenção das atividades sa Secretaria de Esporte e Lazer

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100033903600000

085001.0412200152.1710000145

4.000,00

Aquisição de besn moveis e equipamentos em geral

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100100044905200000

085001.0412200153.0830000156

4.500,00

Manutenção, Promoção e Incentivo das Atividades do Desporto

MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

085001.2781200152.0440000160

2.500,00

Manutenção, Promoção e Incentivo das Atividades do Desporto

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

085001.2781200152.0440000163

4.000,00

Manutenção e Realização do Campeonato Municipal de Futebol Amador

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIENTÃ• FICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS 100100033903100000

085001.2781200152.1750000173

5.000,00

Manutenção, Reforma e Ampliação do Estadio Municipal

MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

085001.2781200152.1770000179

37.000,00

Construção, Ampliação e Manutenção de Espaços Esportivos

OBRAS E INSTALAÇÕES 100100044905100000

085001.2781200153.0160000184

349,60

Construção, Reforma e Manut. Campo de Futebol e Quadras Polisp. na Sede e Interior

MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

085001.2781300153.0850000194

3.000,00

Construção, Reforma e Manut. Campo de Futebol e Quadras Polisp. na Sede e Interior

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100100044906100000

085001.2781300153.0850000197

19.270,00

Expansão e Melhoria na Rede Física do Ensino Infantil

OBRAS E INSTALAÇÕES 112000044905100000

090001.1236500113.0120000300

3.500,00

Fortalecimento do Controle Social – IGD SUAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 131100033903600000

110001.0824400302.1840000441

3.000,00

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 153000033909200000

120001.1512200032.1120000488

365,00

Manutenção e Reestruturação da Frota e Equipamentos

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100033903600000

120001.1545200312.1160000505

250.000,00

Manutenção dos Serviços Limpeza Pública

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 154000033903900000

120001.1545200322.1170000509

TOTAL: 347.484,60

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001900/2018.

DECRETA

Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R$ 347.484,60   (trezentos e quarenta e sete mil
quatrocentos e oitenta e quatro reais  e sessenta  centavos ), nas seguintes dotações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA           
ESPIRITO SANTO 
27.167.311/0001-04
DECRETO  Nº 0006860/2019
Data 31/05/2019 

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

ECOPORANGA-ES,31 maio de 2019

ELIAS DAL'COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTÁBIL
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DECRETO N° 6.862
Publicação Nº 218044

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA     
ESPÍRITO SANTO 
27.167.311/0001-04
DECRETO  Nº 0006862/2019 
Data 05/06/2019 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

5.500,00

Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Educação

MATERIAL DE CONSUMO

090001.1212200032.027

33903000000

0000206

1111000

21.488,65

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental

MATERIAL DE CONSUMO

090001.1236100102.031

33903000000

0000230

1120000

17.676,35

Manutenção das Atividades da Educação Infantil

MATERIAL DE CONSUMO

090001.1236500112.037

33903000000

0000287

1120000

TOTAL: 44.665,00

Art. 2º . - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 44.665,00 (quarenta e quatro mil seiscentos e sessenta e cinco reais )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

44.665,00

Expansão e Melhoria na Rede Física do Ensino Infantil

OBRAS E INSTALAÇÕES 112000044905100000

090001.1236500113.0120000300

TOTAL: 44.665,00

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

ECOPORANGA-ES,05 junho de 2019

ELIAS DAL'COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTÁBIL

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001900/2018.

DECRETA

Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R$ 44.665,00   (quarenta e quatro mil seiscentos e
sessenta e cinco reais ), nas seguintes dotações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
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DECRETO N° 6.863
Publicação Nº 218045

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA     
ESPÍRITO SANTO 
27.167.311/0001-04
DECRETO  Nº 0006863/2019 
Data 10/06/2019 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

343.259,64

Construção e Pavimentação de Ruas e Avenidas

OBRAS E INSTALAÇÕES

120001.1545100313.029

44905100000

0000497

2530000

TOTAL: 343.259,64

Art. 2º . - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Superávit Financeiro: R$ 343.259,64 (trezentos e quarenta e três mil duzentos e cinqü  enta e nove reais  e sessenta e quatro centavos )
Art. 3º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ECOPORANGA-ES,10 junho de 2019

ELIAS DAL'COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTÁBIL

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001900/2018.

DECRETA

Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R$ 343.259,64   (trezentos e quarenta e três mil
duzentos e cinqü  enta e nove reais  e sessenta e quatro centavos ), nas seguintes dotações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
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DECRETO N° 6.864
Publicação Nº 218046

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA     
ESPÍRITO SANTO 
27.167.311/0001-04
DECRETO  Nº 0006864/2019 
Data 10/06/2019 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

1.033,60

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental

MATERIAL DE CONSUMO

090001.1236100102.031

33903000000

0000230

1113000

TOTAL: 1.033,60

Art. 2º . - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 1.033,60 (um mil trinta e três reais  e sessenta  centavos )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

1.033,60

Expansão e Melhoria na Rede Física do Ensino Infantil

OBRAS E INSTALAÇÕES 112000044905100000

090001.1236500113.0120000300

TOTAL: 1.033,60

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

ECOPORANGA-ES,10 junho de 2019

ELIAS DAL'COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTÁBIL

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001900/2018.

DECRETA

Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R$ 1.033,60   (um mil trinta e três reais  e sessenta
centavos ), nas seguintes dotações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
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DECRETO N° 6.865
Publicação Nº 218047

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA     
ESPÍRITO SANTO 
27.167.311/0001-04
DECRETO  Nº 0006865/2019 
Data 12/06/2019 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

5.000,00

Manutenção e Reestruturação da Frota e Equipamentos

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

120001.1545200312.116

33903900000

0000506

1001000

5.750,00

Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

MATERIAL DE CONSUMO

120001.1545200342.118

33903000000

0000516

1001000

TOTAL: 10.750,00

Art. 2º . - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 10.750,00 (dez mil setecentos e cinqü  enta  reais )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

5.750,00

Construção e Recuperação de Pontes, Bueiros, Estradas e Muro de Arrimo

MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

120001.1545100313.0300000498

5.000,00

Manutenção e Reestruturação da Frota e Equipamentos

MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

120001.1545200312.1160000504

TOTAL: 10.750,00

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

ECOPORANGA-ES,12 junho de 2019

ELIAS DAL'COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTÁBIL

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001900/2018.

DECRETA

Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R$ 10.750,00   (dez mil setecentos e cinqü  enta  reais ),
nas seguintes dotações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
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DECRETO N° 6.866
Publicação Nº 218048

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE     
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
14.798.479/0001-68
DECRETO  Nº 0006866/2019 
Data 12/06/2019 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

13.043,31

Manutenção das Atividades do Programa de Saúde Bucal

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

100002.1030100202.066

44905200000

0000052

1211000

2.120,00

Manutenção das Ações da Assistência Farmaceutica

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

100005.1030100232.078

44905200000

0000083

1211000

1.416,67

Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

100006.1030100192.153

44905200000

0000091

1211000

TOTAL: 16.579,98

Art. 2º . - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 16.579,98 (dezesseis mil quinhentos e setenta e nove reais  e noventa e oito centavos )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

16.579,98

Manutenção das Atividades da Estratégia da Saúde da Família - ESF

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 121100033903900000

100002.1030100202.0650000039

TOTAL: 16.579,98

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

ECOPORANGA-ES,12 junho de 2019

ELIAS DAL COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTABIL

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001900/2018.

DECRETA

Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R$ 16.579,98   (dezesseis mil quinhentos e setenta e
nove reais  e noventa e oito centavos ), nas seguintes dotações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
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DECRETO N° 6.867
Publicação Nº 218049

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA     
ESPÍRITO SANTO 
27.167.311/0001-04
DECRETO  Nº 0006867/2019 
Data 13/06/2019 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

193.737,77

Aquisição de Veículos e equipamentos

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

130001.2012200033.042

44905200000

0000536

1510000

TOTAL: 193.737,77

Art. 2º . - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Recursos de Convênios: R$ 193.737,77 ( cento e noventa e três mil setecentos e trinta e sete reais  e setenta e sete centavos )
Art. 3º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ECOPORANGA-ES,13 junho de 2019

ELIAS DAL'COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTÁBIL

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001900/2018.

DECRETA

Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R$ 193.737,77   ( cento e noventa e três mil setecentos
e trinta e sete reais  e setenta e sete centavos ), nas seguintes dotações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
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DECRETO N° 6.868
Publicação Nº 218050

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA     
ESPÍRITO SANTO 
27.167.311/0001-04
DECRETO  Nº 0006868/2019 
Data 14/06/2019 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

46.557,23

Aquisição de Veículos e equipamentos

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

130001.2012200033.042

44905200000

0000536

1001000

TOTAL: 46.557,23

Art. 2º . - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 46.557,23 (quarenta e seis mil quinhentos e cinqü  enta e sete reais  e vinte e três centavos )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

46.557,23

Manutenção e Reestruturação da Frota e Equipamentos

MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

120001.1545200312.1160000504

TOTAL: 46.557,23

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

ECOPORANGA-ES,14 junho de 2019

ELIAS DAL'COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTÁBIL

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001900/2018.

DECRETA

Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R$ 46.557,23   (quarenta e seis mil quinhentos e
cinqü  enta e sete reais  e vinte e três centavos ), nas seguintes dotações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
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DECRETO N° 6.870
Publicação Nº 218051

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA     
ESPÍRITO SANTO 
27.167.311/0001-04
DECRETO  Nº 0006870/2019 
Data 17/06/2019 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

8.074,68

Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Administração

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

060001.0412200032.008

33903600000

0000079

1001000

4.000,00

Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Administração

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

060001.0412200032.008

33903600000

0000079

1510000

5.333,33

Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade -  Manutenção das Atividades do CREAS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

110001.0824400282.181

31901100000

0000418

1001000

1.000,00

Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro único – IGD PBF

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

110001.0824400302.185

33903900000

0000446

1311000

1.000,00

Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar

MATERIAL DE CONSUMO

110002.0824300282.106

33903000000

0000462

1001000

1.000,00

Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

110002.0824300282.106

33903900000

0000464

1001000

TOTAL: 20.408,01

Art. 2º . - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 20.408,01 (vinte  mil quatrocentos e oito reais  e um centavo )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

17.408,01

Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Administração

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

060001.0412200032.0080000080

1.000,00

Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social

MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

110001.0812200032.0860000333

1.000,00

Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100033903600000

110001.0812200032.0860000335

500,00

Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro único – IGD PBF

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100033903600000

110001.0824400302.1850000445

500,00

Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro único – IGD PBF

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 131100033903600000

110001.0824400302.1850000445

TOTAL: 20.408,01

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

ECOPORANGA-ES,17 junho de 2019

ELIAS DAL'COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTÁBIL

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001900/2018.

DECRETA

Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R$ 20.408,01   (vinte  mil quatrocentos e oito reais  e
um centavo ), nas seguintes dotações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
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DECRETO N° 6.871
Publicação Nº 218052

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE     
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
14.798.479/0001-68
DECRETO  Nº 0006871/2019 
Data 18/06/2019 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

121.763,13

Manutenção das Atividades da Estratégia da Saúde da Família - ESF

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

100002.1030100202.065

31901100000

0000032

1211000

TOTAL: 121.763,13

Art. 2º . - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 121.763,13 ( cento e vinte e um mil setecentos e sessenta e três reais  e treze centavos )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

121.763,13

Manutenção das Atividades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 121200031901100000

100002.1030100202.0640000022

TOTAL: 121.763,13

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

ECOPORANGA-ES,18 junho de 2019

ELIAS DAL COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTABIL

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001900/2018.

DECRETA

Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R$ 121.763,13   ( cento e vinte e um mil setecentos e
sessenta e três reais  e treze centavos ), nas seguintes dotações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
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DECRETO N° 6.872
Publicação Nº 218053

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA     
ESPÍRITO SANTO 
27.167.311/0001-04
DECRETO  Nº 0006872/2019 
Data 18/06/2019 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

4.000,00

Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade -  Manutenção das Atividades do CREAS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

110001.0824400282.181

31901100000

0000418

1001000

TOTAL: 4.000,00

Art. 2º . - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 4.000,00 (quatro mil  reais )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

4.000,00

Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade -  Manutenção das Atividades do CREAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

110001.0824400282.1810000424

TOTAL: 4.000,00

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

ECOPORANGA-ES,18 junho de 2019

ELIAS DAL'COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTÁBIL

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001900/2018.

DECRETA

Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R$ 4.000,00   (quatro mil  reais ), nas seguintes
dotações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
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DECRETO N° 6.875
Publicação Nº 218057

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA     
ESPÍRITO SANTO 
27.167.311/0001-04
DECRETO  Nº 0006875/2019 
Data 24/06/2019 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

568.795,60

Construção, reforma e ampliação de Praças, Parques, Jardins, Calçadão e Passeios

OBRAS E INSTALAÇÕES

120001.1545100313.026

44905100000

0000493

2530000

TOTAL: 568.795,60

Art. 2º . - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Superávit Financeiro: R$ 568.795,60 (quinhentos e sessenta e oito mil setecentos e noventa e cinco reais  e sessenta  centavos )
Art. 3º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ECOPORANGA-ES,24 junho de 2019

ELIAS DAL'COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTÁBIL

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001900/2018.

DECRETA

Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R$ 568.795,60   (quinhentos e sessenta e oito mil
setecentos e noventa e cinco reais  e sessenta  centavos ), nas seguintes dotações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
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DECRETO N° 6.876
Publicação Nº 218058

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA     
ESPÍRITO SANTO 
27.167.311/0001-04
DECRETO  Nº 0006876/2019 
Data 24/06/2019 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

10.000,00

Manutenção das Atividades de Coordenação da Defesa Civil

MATERIAL DE CONSUMO

020002.0618200402.148

33903000000

0000019

1001000

10.185,54

Manutenção do Transporte Escolar Municipal

MATERIAL DE CONSUMO

090001.1236100102.033

33903000000

0000243

1111000

TOTAL: 20.185,54

Art. 2º . - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 20.185,54 (vinte  mil  cento e oitenta e cinco reais  e cinqü  enta e quatro centavos )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

10.000,00

Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

040001.0206100412.1490000044

10.185,54

Expansão e Melhoria na Rede Física do Ensino Infantil

OBRAS E INSTALAÇÕES 112000044905100000

090001.1236500113.0120000300

TOTAL: 20.185,54

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

ECOPORANGA-ES,24 junho de 2019

ELIAS DAL'COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTÁBIL

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001900/2018.

DECRETA

Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R$ 20.185,54   (vinte  mil  cento e oitenta e cinco reais
e cinqü  enta e quatro centavos ), nas seguintes dotações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
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DECRETO N° 6.877
Publicação Nº 218059

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE     
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
14.798.479/0001-68
DECRETO  Nº 0006877/2019 
Data 25/06/2019 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

1.290,00

Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

100001.1030200212.189

44905200000

0000115

1211000

3.125,33

Manutenção e Implantação das Ações de Vigilância Epidemiológica

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

100004.1030500222.077

44905200000

0000080

1211000

TOTAL: 4.415,33

Art. 2º . - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 4.415,33 (quatro mil quatrocentos e quinze reais  e trinta e três centavos )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

4.415,33

Manutenção das Atividades da Estratégia da Saúde da Família - ESF

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 121200033903900000

100002.1030100202.0650000039

TOTAL: 4.415,33

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

ECOPORANGA-ES,25 junho de 2019

ELIAS DAL COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTABIL

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001900/2018.

DECRETA

Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R$ 4.415,33   (quatro mil quatrocentos e quinze reais  e
trinta e três centavos ), nas seguintes dotações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
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DECRETO N° 6.878
Publicação Nº 218060

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA     
ESPÍRITO SANTO 
27.167.311/0001-04
DECRETO  Nº 0006878/2019 
Data 25/06/2019 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

20.880,00

Manutenção das Atividades do PAIF/CREAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

110001.0824400262.109

33903900000

0000370

1390001

41.450,00

Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura

MATERIAL DE CONSUMO

130001.2012200032.120

33903000000

0000527

1001000

5.500,00

Reforma e melhoria no Parque de Exposição

MATERIAL DE CONSUMO

130001.2060600363.040

33903000000

0000559

1001000

TOTAL: 67.830,00

Art. 2º . - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 67.830,00 (sessenta e sete mil oitocentos e trinta  reais )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

10.000,00

Manutenção das Atividades do PAIF/CREAS

MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

110001.0824400262.1090000368

2.442,50

Manutenção das Atividades do PAIF/CREAS

MATERIAL DE CONSUMO 139000133903000000

110001.0824400262.1090000368

8.437,50

Manutenção das Atividades do Programa Incluir

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100100031901300000

110001.0824400262.1410000379

41.450,00

Manutenção e Reestruturação da Frota e Equipamentos

MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

120001.1545200312.1160000504

5.500,00

Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

130001.2012200032.1200000529

TOTAL: 67.830,00

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

ECOPORANGA-ES,25 junho de 2019

ELIAS DAL'COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTÁBIL

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001900/2018.

DECRETA

Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R$ 67.830,00   (sessenta e sete mil oitocentos e trinta
reais ), nas seguintes dotações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
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DECRETO N° 6.879
Publicação Nº 218061

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA     
ESPIRITO SANTO 
27.167.311/0001-04
DECRETO  Nº 0006879/2019 
Data 27/06/2019 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

5.082,00

Manutenção das Atividades da Educação Infantil

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

090001.1236500112.037

33903600000

0000288

1111000

1.500,00

Manutenção das Atividades do Conselho da Assistência Social

MATERIAL DE CONSUMO

110001.0812200032.087

33903000000

0000343

1311000

TOTAL: 6.582,00

Art. 2º . - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 6.582,00 (seis mil quinhentos e oitenta e dois reais )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

5.082,00

Expansão e Melhoria na Rede Física do Ensino Infantil

OBRAS E INSTALAÇÕES 112000044905100000

090001.1236500113.0120000300

1.500,00

Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social

MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

110001.0812200032.0860000333

TOTAL: 6.582,00

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

ECOPORANGA-ES,27 junho de 2019

ELIAS DAL'COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTÁBIL

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001900/2018.

DECRETA

Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R$ 6.582,00   (seis mil quinhentos e oitenta e dois reais
), nas seguintes dotações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
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DECRETO N° 6.880
Publicação Nº 218062

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA     
ESPIRITO SANTO 
27.167.311/0001-04
DECRETO  Nº 0006880/2019 
Data 28/06/2019 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

217.395,00

Aquisição de Veículos e equipamentos

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

130001.2012200033.042

44905200000

0000536

1510000

TOTAL: 217.395,00

Art. 2º . - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Recursos de Convênios: R$ 217.395,00 (duzentos e dezessete mil trezentos e noventa e cinco reais )
Art. 3º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ECOPORANGA-ES,28 junho de 2019

ELIAS DAL'COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTÁBIL

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001900/2018.

DECRETA

Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R$ 217.395,00   (duzentos e dezessete mil trezentos e
noventa e cinco reais ), nas seguintes dotações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
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DECRETO N° 6.881
Publicação Nº 218063

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA     
ESPIRITO SANTO 
27.167.311/0001-04
DECRETO  Nº 0006881/2019 
Data 28/06/2019 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

7.938,20

Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria de Educação

MATERIAL DE CONSUMO

090001.1212200032.027

33903000000

0000206

1111000

1.000,00

Apoio à Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro único – IGD PBF

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

110001.0824400302.185

33903900000

0000446

1311000

11.605,00

Aquisição de Veículos e equipamentos

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

130001.2012200033.042

44905200000

0000536

1001000

TOTAL: 20.543,20

Art. 2º . - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 20.543,20 (vinte  mil quinhentos e quarenta e três reais  e vinte  centavos )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

7.938,20

Expansão e Melhoria na Rede Física do Ensino Infantil

OBRAS E INSTALAÇÕES 112000044905100000

090001.1236500113.0120000300

1.000,00

Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social

MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

110001.0812200032.0860000333

11.605,00

Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

130001.2012200032.1200000529

TOTAL: 20.543,20

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

ECOPORANGA-ES,28 junho de 2019

ELIAS DAL'COL
PREFEITO MUNICIPAL

DILCILENE APARECIDA NEVES SANTOS
CHEFE CONTÁBIL

O Prefeito Municipal de Ecoporanga, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001900/2018.

DECRETA

Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R$ 20.543,20   (vinte  mil quinhentos e quarenta e três
reais  e vinte  centavos ), nas seguintes dotações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
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Fundão

Prefeitura

AVISO DE LEILÃO N°001-19
Publicação Nº 218171

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2019
O Município de Fundão/ES torna Público, a quem interessar, que venderá NO DIA 27/08/2019, ÀS 13 HORAS em LEILÃO 
PÚBLICO de bens móveis, na modalidade ONLINE, conforme anexo em edital.
Informações sobre o edital e seus anexos nos dias úteis e no horário das 09 horas às 16 horas, pelo telefone (27) 3267-
1724 – ramal 215 e pelos sites www.fundao.es.gov.br e www.superbid.net.

Fundão/ES, 08 de agosto de 2019.

Daniela Correia de Araújo
Leiloeira
Decreto n°196/2019

ERRATA
Publicação Nº 218175

ERRATA - Publicação Edital 003/2019
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 a ERRATA do EDITAL Nº 003/2019, 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-Peda-
gógico (MaTP), para atendimento às necessidades de excepcional interesse público da Rede Pública Municipal de Ensino.

Secretaria Municipal de Educação, em 09 de agosto de 2019.

MAGDA LUÍZA BERTOLINI TÓTOLA

Secretária Municipal de Educação

Decreto Nº 228/2019

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044-2019
Publicação Nº 218124

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3267/2019
O MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES vem tornar público a Ata de registro de Preço nº 044/2019, cujo objeto é a aquisição de 
Eletrodomésticos para as escolas da rede pública municipal, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação, por intermédio do sistema de registro de preços. A Ata de Registro de Preços em tela foi celebrada entre o Mu-
nicípio de Fundão e a empresa GIL MÓVEIS E ELETROS LTDA EPP, a qual foi vencedora do item 04 ao apresentar o valor 
unitário de R$ 448,00 (Quatrocentos e quarenta e oito reais). A ata terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de 
sua publicação, não podendo ser prorrogado.

Fundão/ES, 05 de agosto de 2019.

MUNICIPIO DE FUNDÃO

ÓRGÃO GERENCIADOR

Representante legal Sr. Joilson Rocha Nunes
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050-2019
Publicação Nº 218105

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 050/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7916/2018

O MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES vem tornar público a Ata de registro de Preço nº 050/2019, cujo objeto é a aquisição de 
cadeiras para atender o CRAS, por meio do sistema de registro de preços, visando atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social - SETHAS. A Ata de Registro de Preços em tela foi celebrada entre o 
Município de Fundão e a empresa ARTFLEX MÓVEIS ESCOLARES LTDA ME, a qual foi vencedora do item 01 ao apresentar 
o valor unitário de R$ 52,90 (Cinquenta e dois reais e noventa 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

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053-2019
Publicação Nº 218122

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3267/2019

O MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES vem tornar público a Ata de registro de Preço nº 053/2019, cujo objeto é a aquisição de 
Eletrodomésticos para as escolas da rede pública municipal, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação, por intermédio do sistema de registro de preços. A Ata de Registro de Preços em tela foi celebrada entre o Mu-
nicípio de Fundão e a empresa CL COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, a qual foi vencedora do item 03 ao apresentar 
o valor unitário de R$ 1.870,00 (Hum mil e oitocentos e setenta reais). A ata terá vigência de 12 (doze) meses a contar 
da data de sua publicação, não podendo ser prorrogado.

Fundão/ES, 05 de agosto de 2019.

MUNICIPIO DE FUNDÃO

ÓRGÃO GERENCIADOR

Representante legal Sr. Joilson Rocha Nunes

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055-2019
Publicação Nº 218120

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 055/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3267/2019

O MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES vem tornar público a Ata de registro de Preço nº 055/2019, cujo objeto é a aquisição de 
Eletrodomésticos para as escolas da rede pública municipal, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação, por intermédio do sistema de registro de preços. A Ata de Registro de Preços em tela foi celebrada entre o Mu-
nicípio de Fundão e a empresa CIRIO SOARES JUNIOR EIRELI ME, a qual foi vencedora do item 06 ao apresentar o valor 
unitário de R$ 1.070,00 (Hum mil e setenta reais) e do item 08 ao apresentar o valor unitário de R$ 540,00 (Quinhentos e 
quarenta reais). A ata terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua publicação, não podendo ser prorrogado.
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Fundão/ES, 05 de agosto de 2019.

MUNICIPIO DE FUNDÃO

ÓRGÃO GERENCIADOR

Representante legal Sr. Joilson Rocha Nunes

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057-2019
Publicação Nº 218121

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3267/2019

O MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES vem tornar público a Ata de registro de Preço nº 057/2019, cujo objeto é a aquisição de Ele-
trodomésticos para as escolas da rede pública municipal, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Edu-
cação, 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 TOP ONE THOUSAND COMÉRCIO EIRELI EPP, a qual foi vencedora do item 09 ao apresentar o valor 
unitário de R$ 440,00 (Quatrocentos e quarenta reais) e do item 10 ao apresentar o valor unitário de R$ 2.050,00 (Dois mil 
e cinquenta reais). A ata terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua publicação, não podendo ser prorrogado.

Fundão/ES, 05 de agosto de 2019.

MUNICIPIO DE FUNDÃO

ÓRGÃO GERENCIADOR

Representante legal Sr. Joilson Rocha Nunes

PORTARIA/GABPE Nº. 034/2019
Publicação Nº 218117

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PORTARIA/GABPE Nº 034/2019

Concede estabilidade a servidores que cumpriram com êxito o período de estágio probatório e foram devidamente apro-
vados.

O Prefeito do Município de Fundão (ES), Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais, e em vista do 
que consta do Procedimento Administrativo n°6526/2019, e considerando ainda o que dispõe a emenda constitucional 
n°019/98,

RESOLVE:

Art. 1° Conceder estabilidade após cumprirem com êxito o período de estágio probatório e serem devidamente aprovados, 
de acordo com os critérios estabelecidos no Decreto n°182/2019, aos servidores aprovados em concurso público relacio-
nados no ANEXO ÚNICO, parte integrante desta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Fundão,

em 07 de agosto de 2019.

Joilson Rocha Nunes

Prefeito do Município de Fundão/ES
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ANEXO ÚNICO DA PORTARIA/GABPE Nº 034/2019

Servidor Matrícula Cargo
Data da aquisição da  

estabilidade

Edízio Santos Junior 409496 Zootecnista 06/07/2019

Ivan Caldeira Almeida Alvarenga 409497 Engenheiro Agrônomo 06/07/2019

Felipe Mantovani de Oliveira 9406 Médico Plantonista 06/07/2019

Priscilla Grazziotti Dalcamin Acerbi 409495 Contadora 06/07/2019

Renato Rodrigues Correa 409527 Técnico em Informática 01/07/2019

Aline Silva de Freitas Mariano 409531 Psicóloga 04/07/2019
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO RESULTADO PARCIAL N°001 COMPRAVAÇÃO DE TÍTULOS 
EDITAL /SETHAS N°003/2019

Publicação Nº 218225

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DA HABITAÇÃO E DA ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
RESULTADO PARCIAL N°001 
COMPRAVAÇÃO DE TÍTULOS 
EDITAL /SETHAS N°003/2019 

 
Resultado Parcial N°001 dos/das candidatos/as que foram CLASSIFICADOS no Edital 
Simplificado Secretaria Municipal de Trabalho, da Habitação e da SETHAS 
N.°003/2019, que visa a contratação temporária para profissionais na função de 
MOTORISTA PROFISSIONAL, nome do candidato classificado na ordem decrescente 
do total de pontos obtidos: 

Ordem de 
Classificação 

Nome Pontuação 

1° ENIS MEDICE LOUREIRO 100 
2° LUIZ CLÁUDIO RODRIGUES NUNES 100 
3° GENILSON ASSIS DO NASCIMENTO 95,0 
4° LAUDECIR PEREIRA DA SILVA 94,5 
5° RONILSON BRASIL AUGUSTO 76,5 
6° ROZIMERE MOHENG 69,0 
7° DIONE DE ARAÚJO CORRÊA 56,0 
8° LUCIANA DE ALMEIDA DEMONIER 55,0 
9° KEDSON FREITAS SANTOS 50,5 
10° EDILSOM SOUZA CAMPOS 46,0 
11° ISRAEL DA CRUZ SOUZA 40,0 
12° DOUGLAS BARBOSA ALVARENGA 16,5 
13° NILMAR HONORATO DE LIMA 16,0 
14° HÉLIO LUIZ SANTOS SOARES 10,0 
15° LUCIANO GARCIA PEREIRA 0,0  

 

1. COMPROVAÇÃO DE TÍTULOS DO PROCESSO SELETIVO: ENTREGA DE 
ENVELOPE COM A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA; 

1.1 – Os Candidatos classificados deverão comparecer no Setor de Apoio 
Administrativo/ Secretaria de Trabalho, da Habitação e da Assistência Social - SETHAS, 
situado Avenida Cesar Pegoretti, Bairro Oseias, S/N, Fundão/ES, juntamente com a 
documentação comprobatória em ENVELOPE GRAMPEADO, nos dias 19/08/2019 e 
20/08/2019 de 08h ás 11h30min e das 13h às 16h. 

1.2 - O envelope deverá ser entregue lacrado pelos candidatos. Após a entrega do 
envelope não há possibilidade de alteração, inclusão ou exclusão de informações.  No 
ato da inscrição, o candidato prestou todas as informações solicitadas, 
responsabilizando-se pela veracidade das mesmas.  

1.3 - O ENVELOPE deverá conter a seguinte documentação: - Documentos 
Obrigatórios: os documentos exigidos como REQUISITO. - Documentos Opcionais: 
para fins de pontuação.  
1.4 - A entrega do envelope poderá ser feita por terceiro se assinada uma procuração 
de próprio punho pelo candidato, permitindo a um terceiro a representar o interessado 
no referido processo seletivo. 
1.5 - A inscrição somente será confirmada após a entrega do ENVELOPE.  
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1.6 - Visando garantir a lisura da seleção, algumas inscrições poderão ser escolhidas 
aleatoriamente, a qualquer tempo, para autenticação dos documentos originais 
entregues. 
1.7 - O não atendimento ao item 1 acarretará a ELIMINAÇÃO neste Processo Seletivo 
Simplificado. 
 
2. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS 
(OBRIGATÓRIOS):  
2.1. A comprovação dos itens obrigatórios constam no item 2 do Edital/SETHAS 
Nº003/2019, sendo estes: 
2.1.1 – Cópia simples e legível da Carteira Nacional de Habilitação categoria D 
(profissional); 
2.1.2 – Cópia simples e legível do Diploma ou histórico escolar que comprove a 
escolaridade mínima exigida, sendo está o Ensino fundamental completo; 

2.1.2.1- A comprovação da escolaridade mínima exigida far-se-á mediante a 
apresentação de diploma ou certificado ou histórico escolar ou certidão de 
conclusão de curso ou declaração emitida por estabelecimento de ensino 
público, privado ou conveniado ou por órgão público gestor de política 
educacional em qualquer das esferas do Poder Público. 

2.1.3 – Cópia simples e legível Experiência profissional mínima de 24 meses para o 
cargo de Motorista Profissional. 

2.1.3.1 – Cópia simples e legível de comprovante de EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL (exigido no REQUISITO), devidamente especificado conforme 
o item 8 do Edital/SETHAS N°003/2019.  
2.1.3.2 - A experiência profissional computada como requisito 24 (vinte quatro) 
meses para Motorista Profissional não se confunde com o tempo de serviço para 
efeitos de pontuação. 
2.1.3.3 - Para o candidato que apresentar apenas o tempo de serviço dentro do 
período igual ou menor a 10 (dez) anos, ser-lhe-á deduzida, total ou 
parcialmente, a experiência profissional destinada a atender ao requisito, 
computando-se para pontuação apenas o tempo de serviço restante 

 
3. DOCUMENTOS OPCIONAIS: PARA FINS DE PONTUAÇÃO 
 
3.1 - A pontuação atribuída aos títulos obedecerá aos critérios definidos no ANEXO 
II do Edital/SETHAS N°003/2019 – Quadro de Títulos. 
   
3.2 - Não será computado ponto nos itens exigidos como requisito de investidura. 

 
3.3 - Para comprovação dos cursos/capacitações relacionados no ANEXO II deste 
Edital, o candidato deverá apresentar certificado/declaração de uma instituição 
pública ou privada regularizada, contendo a carga horária, a identificação da 
instituição com a assinatura do responsável pela organização/emissão do respectivo 
curso/certificado/declaração. 
 
3.4 – Compete ao candidato a responsabilidade pela escolha de TODOS os documentos 
de comprovação dos REQUISITO(s) e documentos OPCIONAIS. 
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4. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES, DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS, 
REVISÃO, RECURSOS, CLASSIFICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE: 
 
4.1 – Encerrado o período de apresentação da documentação comprobatória, a 
Comissão de Seleção e Avaliação do Processo seletivo, instituída pela Portaria 
SETHAS N°20/2019 analisará a documentação. 
4.2 – Após o período de avaliação realizado pela Comissão, será publicado o Resultado 
Parcial N°002 no dia 23 de agosto de 2019. Momento em que serão afixadas as 
listagens das inscrições deferidas e indeferidas. 
4.3 - Caberá recurso somente por ilegalidade na pontuação e classificação dos 
candidato, após a divulgação do Resultado Parcial N°002, na data provável de 27 de 
agosto 2019. 
4.4 - O recurso e o pedido de revisão deverão observar os seguintes requisitos;  
I- Serem dirigidos a Comissão quando se tratar de recurso;  
II- Conterem a exposição de fato e os fundamentos de direito e os pedidos;  
III- Serem assinados pelo concorrente ou seu representante legal ou advogado 
regularmente constituído;  
IV- Serem protocolizados, a tempo e modo devidos, perante a Comissão na Secretaria 
Municipal de Trabalho, da Habitação e da Assistência Social –SETHAS/ Prefeitura 
Municipal de Fundão, localizada Avenida Cesar Pegoretti, Bairro Oseias, S/N, 
Fundão/ES, na data provável de 27 de agosto de 2019, das 7:30hs às 12:00hs e das 
13:00hs às 16:00hs.  
4.5. Somente serão apreciados os recursos devidamente motivados e fundamentados 
e que apontem as circunstâncias que os justifiquem.  
4.6.  O recurso não serão conhecidos quando interpostos fora do prazo legal.  
4.7.  Não serão admitidos mais de um recurso sobre a mesma matéria aviado pelo 
mesmo recorrente.  
4.8. Das decisões proferidas pela SETHAS não caberá mais recurso. 
4.9. O provimento do recurso importará somente na retificação do ato impugnado e, 
quando for à hipótese, a Administração Pública reformulará a classificação e o resultado 
final, que será homologado em 29 de  agosto de 2019.  
4.10– Somente o candidato ou seu procurador poderá tomar ciência do motivo que 
ensejou o resultado proferido pela Comissão de Seleção e Avaliação. Para tanto, deverá 
ser apresentada cédula de identidade com foto. 
4.11– O questionamento quanto ao resultado não garante alteração do mesmo. 
Entretanto, verificados equívocos por parte da Comissão de Seleção e Avaliação, estes 
serão retificados em tempo.  
4.12– Durante o período de que trata este item, a Comissão de Seleção e Avaliação não 
aceitará novos documentos, substituição dos documentos entregues no período de 
inscrição e/ou alteração das informações prestadas pelo candidato na ficha de inscrição.  
4.13 – Após o prazo de que trata o subitem 6.9, será publicada a Homologação do 
Resultado Final dos candidatos deferidos, em ordem classificatória. A homologação do 
resultado final de Classificação do Processo Seletivo Simplificado serão 
disponibilizados e divulgados na internet, no endereço eletrônico 
http://www.fundao.es.gov.br, afixada no mural da Prefeitura Municipal de Fundão e 
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serão publicadas no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo - AMUNES, na data 
provável 29 de agosto de 2019. 
4.14– Este Processo Seletivo, em caráter urgente, considerando ausência de reserva 
técnica para atendimento às necessidades emergenciais de excepcional interesse 
público, do Município de Fundão, terá validade até 31/12/2019, a partir da data da 
homologação do resultado final, podendo ser prorrogado em conformidade com a 
legislação, a critério do Município. 
4.15 – Nenhum documento entregue no momento da inscrição poderá ser devolvido ao 
candidato. 
4.16 – Os documentos dos candidatos indeferidos neste Processo Seletivo 
permanecerão em poder da Comissão de Seleção e Avaliação por um período de 03 
(três) meses, contados a partir da data de homologação do resultado final. Após este 
prazo, os mesmos serão eliminados. 
4.17 – Os documentos dos candidatos classificados neste Processo Seletivo que não 
resultarem em contratação serão eliminados após o fim da validade do Processo 
Seletivo. 
 
Fundão/ES, 07 de agosto de 2019. 
 
 
 

____________________________________ 
Mariana Lemos Moreira 

Presidente da Comissão de Seleção e Avaliação 
 
 
 

_________________________________ 
Flávio Xavier Alberto 

Secretário Municipal de Trabalho, da Habitação e da Assistência Social 
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TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO
Publicação Nº 218213

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO

CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 041/19

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8908/18

LOCATÁRIO: MUNICIPIO DE FUNDÃO/ES POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº: 14.884.701/0001-45

LOCADOR: ARACELLI CARRETA ROSA

CPF: 054.161.207-70

OBJETO: Fica rescindido unilateralmente, conforme disposto no art. 78, inciso XII, da Lei Federal 8.666/93 e suas alte-
rações posteriores, bem como a Cláusula 10.4 do Contrato Originário, o Contrato de Locação nº 041/19, onde o mesmo 
possui como o objeto a locação de imóvel para atendimento à demanda do CAPS I, localizado no sede do município de 
Fundão, Rua das Papoulas, s/n, Bairro São José.

Fundão/ES, 06 de agosto de 2019.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

LOCATÁRIO
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Governador Lindenberg

Prefeitura

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS REFERENTE O PREGÃO PRESENCIAL 021/2019
Publicação Nº 218177

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019

O Município de Governador Lindenberg-ES, por intermédio de seu pregoeiro, que abaixo subscreve, torna público que às 
10:00 horas do dia 12 (doze) de agosto de 2019 estará realizando audiência para apresentação do resultado das amostras 
apresentadas referente o processo licitatório acima mencionado.

Gov. Lindenberg - ES, 09.08.2019.

Edigar Casagrande

Pregoeiro
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Guaçuí

Prefeitura

PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2019
Publicação Nº 218282

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº 073/2019

O Município de Guaçuí-ES, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos interessados, 
que fará realizar, em sua sede à Praça João Acacinho, 01, Centro, Guaçuí-ES, licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL, no dia 23/08/2019 às 09h, em conformidade com a Lei 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 8.666/93 e suas alte-
rações posteriores, visando a aquisição de materiais para uso do SAE/CTA, com participação exclusiva de Microempresa, 
Empresa 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 23/08/2019. 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, 08 de agosto de 2019.

Ronaldo dos Santos Pimenta

Pregoeiro

http://www.guacui.es.gov.br/
http://www.guacui.es.gov.br/
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Guarapari

Prefeitura

DECRETO Nº 369/2019
Publicação Nº 218037

DECRETO Nº 369/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, contidas no art. 88, 
inciso III, da Lei Orgânica do Município de Guarapari, de conformidade com a Lei nº. 4300/2019, publicada em 05/02/2019.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar no valor de R$151.820,74 (Cento e cinquenta 
e um mil, oitocentos e vinte reais e setenta e quatro centavos), nas dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

35.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

35.01 – Fundo Municipal de Saúde

10.301.0058.14.407 – Projeto MAIS MÉDICOS

379 – 3.1.90.11.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 6.000,00

Vínculo – 1.211.0000 – Receita de Imposto e Transf. de Imposto

10.301.0058.2.084 – Manutenção da Secretaria e do Fundo Municipal de Saúde

436 – 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEITOS – PJ R$ 145.820,74

Vínculo – 1.211.0000 – Receita de Impostos e Transf Impostos

Total do (s) Crédito (s) R$ 151.820,74

Art. 2º - Os recursos para dar cobertura ao crédito adicional suplementar no valor de R$151.820,74 (Cento e cinquenta 
e um mil, oitocentos e vinte reais e setenta e quatro centavos), autorizado no art. 1º deste Decreto, advirão da anulação 
parcial das seguintes dotações orçamentárias.

35.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

35.01 – Fundo Municipal de Saúde

10.301.0058.14.407 – Projeto MAIS MÉDICOS

446 – 3.3.90.46.00 – AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO R$ 6.000,00

Vínculo – 1.211.0000 – Receita de Imposto e Transf. de Imposto

10.302.0058.2.160 – Rec. MAC Alta e Média Complexidade – SUS

441 – 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEITOS – PJ R$ 2.587,50

Vínculo – 1.211.0000 – Receita de Impostos e Transf Impostos

10.303.0058.2.275 – Componente Básico da Assistência Farmacêutica

412 – 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO R$ 143.233,24

Vínculo – 1.211.0000 – Receita de Impostos e Transf Impostos

Total do (s) Crédito (s) R$ 151.820,74
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Art. 3° - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Guarapari/ES, 05 de agosto de 2019.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 376/2019
Publicação Nº 218244

DECRETO Nº. 376/2019

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR EM CARGO DE COMISSÃO. O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, contidas no art. 88, inciso III, da Lei Orgânica do Município;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica EXONERADO, o senhor JOÃO CARLOS FERREIRA AVILA, do cargo em comissão de SUBGERÊNCIA DE EMPE-
NHO, da Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFA.

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

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

Guarapari/ES, 07 de agosto de 2019.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 377/2019
Publicação Nº 218245

DECRETO Nº. 377/2019

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR EM CARGO DE COMISSÃO. O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, contidas no art. 88, inciso III, da Lei Orgânica do Município;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica NOMEADO, o senhor JOÃO CARLOS FERREIRA AVILA, para ocupar o cargo em comissão de SUBGERÊNCIA 
DE MARKETING PC - 8, da Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura- SETEC.

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

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

Guarapari/ES, 07 de agosto de 2019.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 378/2019
Publicação Nº 218243

DECRETO Nº. 378/2019

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDORA EM CARGO DE COMISSÃO. O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, contidas no art. 88, incisos III e IX, da Lei Orgânica do Município;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica NOMEADA, a senhora GRAZIELE MARDEGAN ALVES ANDRADE, para ocupar o cargo em comissão de CHEFE 
DE EXPEDIENTE PC-9, da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.

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

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

Guarapari/ES, 07 de agosto de 2019.

Edson Figueiredo Magalhães

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 379/2019
Publicação Nº 218242

DECRETO Nº. 379/2019

DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPEL E COMISSÃO PERMANENTE DE 
CADASTRO - COPEC

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, contidas no art. 88, 
incisos III e IX, da Lei Orgânica do Município, c/c art. 19 da Lei nº 1.278/1991;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica constituída a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPEL, composta pelos servidores:

Presidente: LUCIANE NUNES DE SOUZA;

Secretária: BIANCA TRAVESANI MARCHEZI;

Membros Titulares: KARLA MARIA SCAFUTO NÓBREGA e ATILA TEIXEIRA FIALHO

Membro Suplente: RUTH ALVES PEREIRA RADAEL.

§ 1º - Fica designado para atuar como membro técnico o servidor “EMANUEL DE OLIVEIRA VIEIRA”, nas licitações de 
obras, serviços ou aquisição de equipamento, por exigência do art. 51,§ 2º, da Lei nº 8.666/93, sendo o seu parecer de 
caráter obrigatório.

§ 2º - Na ausência da Presidente da Comissão, responderá a Secretária.

Art. 2º - Fica a COMISSÃO PERMANENTE DE CADASTRO – COPEC, constituída pelos servidores:

Presidente: ANA CAROLINA ROVETTA DA CRUZ;

Secretário: GINO ANDRÉ MAGNAGO;

Membros Titulares: VANESSA TRÉZ OLIVEIRA e DAVI HERINGER NASCIMENTO

Membro Suplente: LARISSA AMORIM.
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Parágrafo Único – Na ausência da Presidente da Comissão, responderá o Secretário.

Art. 3º - O mandato dos membros da Comissão Permanente de Licitação - COPEL e Comissão Permanente de Cadastro – 
COPEC será exercido por 12 (doze) meses.

Art. 4º - Os membros designados para a Comissão Permanente de Licitação - COPEL e Comissão Permanente de Cadastro 
- COPEC apresentarão declaração de bens no ato da posse e no término de seus mandatos.

Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 06/08/2019.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o DECRETO Nº. 292/2019.

Guarapari/ES, 07 de agosto de 2019

Edson Figueiredo Magalhães

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 380/2019
Publicação Nº 218249

DECRETO Nº. 380/2019

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR EM CARGO DE COMISSÃO. O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, contidas no art. 88, inciso III, da Lei Orgânica do Município;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica NOMEADO, o senhor WILSON MORAIS BARBOSA, para ocupar o cargo em comissão de SUBGERÊNCIA DE 
EMPENHO PC - 8, da Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFA.

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

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

Guarapari/ES, 07 de agosto de 2019.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 149/2019
Publicação Nº 218278

EXTRATO DO CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 149/2019

CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES

CONTRATADA: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ENRO-
CAMENTO, NA ORLA DA PRAIA DE MEAÍPE, NESTE MUNICÍPIO.

VALOR TOTAL: R$ 150.519,60

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 17.625/2019



09/08/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1323

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 185

SEMAG - AUTOS DE MULTA
Publicação Nº 218189

AUTO DE MULTA

Considerando que foi lavrado o auto de multa de nº 5432/2019, através do processo 14886/2019;

Vimos por meio deste, tornar público que o SR° RENATO SANTOS CLARA SIMÕES, CNPJ/CPF: 089.127.097-39, fica notifi-
cado através do auto de multa nº 5432/2019 por falta de ligação de esgoto doméstico no sistema de esgoto sanitário loca-
lidade Centro, Guarapari-ES, o mesmo terá um prazo 15 (quinze) dias, a partir da data desta publicação para apresentar 
defesa. Informamos ainda, que o não atendimento no prazo acarretará em penalidades previstas na legislação vigente.

Nome: RENATO SANTOS CLARA SIMÕES

CNPJ/CPF: 089.127.097-39

Auto: 5432/2019

Processo: 14886/2019

AUTO DE MULTA

Considerando que foi lavrado o auto de multa de nº 5434/2019, através do processo 14888/2019;

Vimos por meio deste, tornar público que o SRA° EDIANE PEREIRA SILVA, CNPJ/CPF: 106.043.977-80, fica notificado 
através do auto de multa nº 5434/2019 por falta de ligação de esgoto doméstico no sistema de esgoto sanitário localidade 
Centro, Guarapari-ES, o mesmo terá um prazo 15 (quinze) dias, a partir da data desta publicação para apresentar defesa. 
Informamos ainda, que o não atendimento no prazo acarretará em penalidades previstas na legislação vigente.

Nome: EDIANE PEREIRA SILVA

CNPJ/CPF: 106.043.977-80

Auto: 5434/2019

Processo: 14888/2019

AUTO DE MULTA

Considerando que foi lavrado o auto de intimação de nº 5435/2019, através do processo 14890/2019;

Vimos por meio deste, tornar público que o SR° WILLIAN CARDOSO PONTON SOBRINHO, CNPJ/CPF: 091.733.487-67, fica 
notificado através do auto de multa nº 5435/2019 por falta de ligação de esgoto doméstico no sistema de esgoto sanitário 
localidade Jabaraí, Guarapari-ES, o mesmo terá um prazo 15 (quinze) dias, a partir da data desta publicação para apresen-
tar defesa. Informamos ainda, que o não atendimento no prazo acarretará em penalidades previstas na legislação vigente.

.

Nome: WILLIAN CARDOSO PONTON SOBRINHO

CNPJ/CPF: 091.733.487-67

Auto: 5435/2019

Processo: 14890/2019

AUTO DE MULTA

Considerando que foi lavrado o auto de multa de nº 5436/2019, através do processo 14891/2019.

Vimos por meio deste, tornar público que o SR° TOMÉ ALVARENGA FRUTAS DA SILVA, CNPJ/CPF: 326.934.607-78, fica 
notificado através do auto de multa nº 5436/2019 por falta de ligação de esgoto doméstico no sistema de esgoto sanitário 
localidade Jabaraí, Guarapari-ES, o mesmo terá um prazo 15 (quinze) dias, a partir da data desta publicação para apresen-
tar defesa. Informamos ainda, que o não atendimento no prazo acarretará em penalidades previstas na legislação vigente.

Nome: TOMÉ ALVARENGA FRUTAS DA SILVA

CNPJ/CPF: 326.934.607-78

Auto: 5436/2019

Processo: 14891/2019
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AUTO DE MULTA

Considerando que foi lavrado o auto de multa de nº 5437/2019, através do processo 14892/2019.

Vimos por meio deste, tornar público que o SR° ANGELO DOS SANTOS COSTA, CNPJ/CPF: 575.057.647-72, fica notificado 
através do auto de multa nº 5437/2019 por falta de ligação de esgoto doméstico no sistema de esgoto sanitário localidade 
Jabaraí, Guarapari-ES, o mesmo terá um prazo 15 (quinze) dias, a partir da data desta publicação para apresentar defesa. 
Informamos ainda, que o não atendimento no prazo acarretará em penalidades previstas na legislação vigente.

Nome: ANGELO DOS SANTOS COSTA

CNPJ/CPF: 575.057.647-72

Auto: 5437/2019

Processo: 14892/2019

AUTO DE MULTA

Considerando que foi lavrado o auto de multa de nº 5438/2019, através do processo 14893/2019;

Vimos por meio deste, tornar público que o SR° LÚCIO ANTÔNIO SECCHIN, CNPJ/CPF: 903.958.677-20, fica notificado 
através do auto de multa nº 5438/2019 por falta de ligação de esgoto doméstico no sistema de esgoto sanitário localidade 
de Praia do Morro, Guarapari-ES, o mesmo terá um prazo 15 (quinze) dias, a partir da data desta publicação para apresen-
tar defesa. Informamos ainda, que o não atendimento no prazo acarretará em penalidades previstas na legislação vigente.

Nome: LÚCIO ANTÔNIO SECCHIN

CNPJ/CPF: 903.958.677-20

Auto: 5438/2019

Processo: 14893/2019

AUTO DE MULTA

Considerando que foi lavrado o auto de multa de nº 5440/2019, através do processo 14895/2019;

Vimos por meio deste, tornar público que o SR° LUIZ FELIPE FERREIRA GALLO, CNPJ/CPF: 014.507.557-55, MAT: 0182339-
6, fica notificado através do auto de multa nº 5440/2019 por falta de ligação de esgoto doméstico no sistema de esgoto 
sanitário localidade de Muquiçaba, Guarapari-ES, o mesmo terá um prazo 15 (quinze) dias, a partir da data desta publi-
cação para apresentar defesa. Informamos ainda, que o não atendimento no prazo acarretará em penalidades previstas 
na legislação vigente.

Nome: LUIZ FELIPE FERREIRA GALLO

CNPJ/CPF: 014.507.557-55

Auto: 5440/2019

Processo: 14895/2019

AUTO DE MULTA

Considerando que foi lavrado o auto de multa de nº 5439/2019, através do processo 14894/2019;

Vimos por meio deste, tornar público que o SR° LUIZ FELIPE FERREIRA GALLO, CNPJ/CPF: 014.507.557-55, MAT: 0182340-
0, fica notificado através do auto de multa nº 5439/2019 por falta de ligação de esgoto doméstico no sistema de esgoto 
sanitário localidade Muquiçaba, Guarapari-ES, o mesmo terá um prazo 15 (quinze) dias, a partir da data desta publicação 
para apresentar defesa. Informamos ainda, que o não atendimento no prazo acarretará em penalidades previstas na le-
gislação vigente.

Nome: LUIZ FELIPE FERREIRA GALLO

CNPJ/CPF: 014.507.557-55

Auto: 5439/2019

Processo: 14894/2019
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AUTO DE MULTA

Considerando que foi lavrado o auto de multa de nº 5441/2019, através do processo 14896/2019;

Vimos por meio deste, tornar público que o SRA° ROSIANE MARIA LOUVEM, CNPJ/CPF: 723.185.037-53, fica notificado 
através do auto de multa nº 5441/2019 por falta de ligação de esgoto doméstico no sistema de esgoto sanitário localidade 
Meaipe, Guarapari-ES, o mesmo terá um prazo 15 (quinze) dias, a partir da data desta publicação para apresentar defesa. 
Informamos ainda, que o não atendimento no prazo acarretará em penalidades previstas na legislação vigente.

Nome: ROSIANE MARIA LOUVEM

CNPJ/CPF: 723.185.037-53

Auto: 5441/2019

Processo: 14896/2019

AUTO DE MULTA

Considerando que foi lavrado o auto de multa de nº 5442/2019, através do processo 14897/2019.

Vimos por meio deste, tornar público que o SRA° ZELMA NASCIMENTO BARCELOS, CNPJ/CPF: 002.985.997-24, fica notifi-
cado através do auto de multa nº 5442/2019 por falta de ligação de esgoto doméstico no sistema de esgoto sanitário loca-
lidade Meaipe, Guarapari-ES, o mesmo terá um prazo 15 (quinze) dias, a partir da data desta publicação para apresentar 
defesa. Informamos ainda, que o não atendimento no prazo acarretará em penalidades previstas na legislação vigente.

Nome: ZELMA NASCIMENTO BARCELOS

CNPJ/CPF: 002.985.997-24

Auto: 5442/2019

Processo: 14897/2019

SEMED - RESULTADO FINAL PE 070/2019
Publicação Nº 218128

RESULTADO FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 070/2019 – COM LOTE EXCLUSIVO PARA ME, EPP OU EQUIPARADAS.

PROCESSO Nº: 11713/2019

Objeto: aquisição de uniformes, para atender ao Projeto Sons do Coração, nas modalidades: coral, violão, violino e escale-
ta, das escolas de Ensino Fundamental I e II, em atendimento a Secretaria Municipal da Educação - SEMED. Vencedor: LU-
MEN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, no Lote único, no valor de R$ 29.879,00 (vinte e nove mil, oitocentos e setenta e 
nove reais). O Pregão finalizou no valor total global de R$ 29.879,00 (vinte e nove mil, oitocentos e setenta e nove reais).

Guarapari, 09 de agosto de 2019.

Larissa Maria Santorio Pereira Nicolau

Pregoeira Oficial - SEMED
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Itaguaçu

Prefeitura

EDITAL SEMUAS Nº 006-2019
Publicação Nº 218253

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

EDITAL SEMUAS Nº 006/2019

DIVULGA ANULAÇÃO DAS ENTREVISTAS REALIZADAS NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2019 E CONVOCAÇÃO DOS CANDIDA-
TOS PARA REALIZAÇÃO DE NOVAS ENTREVISTAS.

O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por seu representante legal, Sr. Darly Dettmann, Prefeito Mu-
nicipal, através da Secretaria Municipal de Assistência Social de Itaguaçu/ES, situada a Avenida 17 de Fevereiro, Nº 301, 
Centro, Itaguaçu/ES, no uso de suas atribuições legais, visando o Cadastro de Reserva para Contratação Temporária de 
Assistente Social, sob a Realização, Organização, Fiscalização da Comissão Geral, nomeada pelo Decreto nº 9.230/2019 de 
02 de julho de 2019, TORNA PÚBLICO a todos a quem interessar a divulgação anulação das entrevistas realizadas no dia 
08 de agosto de 2019 e convocação dos candidatos para realização de novas entrevistas, do processo seletivo simplificado, 
de acordo com as normas estabelecidas no Edital Nº 001/2019 e suas alterações.

Art. 1º Conforme o Edital nº 001/2019 e suas alterações, após a constatação de equívoco pela Comissão, no que tange ao 
profissional que realizou a entrevista, uma vez que não foi cumprido o item 5.1.3.3 do Edital “A entrevista profissional será 
realizada por 01 (um) assistente social, devidamente habilitado e com experiência profissional no SUAS (Sistema Único 
de Assistência Social), a Comissão decidiu pela ANULAÇÃO da Entrevista realizada no dia 08 de agosto de 2019 e divulgar 
nova data para realização da mesma;

Art.2º Ficam convocados, novamente, todos os candidatos Classificados, conforme descrito no Quadro I deste Edital, 
para Entrevista, que será realizada no dia 14 de agosto de 2019, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
localizada na Avenida 17 de Fevereiro, Centro, Itaguaçu/ES, no horário de 08 horas às 09 horas, por ordem de inscrição, 
conforme especificado no Quadro a seguir:

Quadro I

ENTREVISTA
Nº INSCRIÇÃO HORÁRIO

001 8h
002 8h30min.
003 9h

Art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Itaguaçu/ES, 08 de agosto de 2019.

DARLY DETTMANN

Prefeito Municipal de Itaguaçu

NATÁLIA ZANOTTI DEMONER

Presidente da Comissão Geral do Processo Seletivo Simplificado

EDITAL SEMUAS Nº 007-2019
Publicação Nº 218252

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

EDITAL SEMUAS Nº 007/2019

DIVULGA RETIFICAÇÃO NO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO.
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O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por seu representante legal, Sr. Darly Dettmann, Prefeito Mu-
nicipal, através da Secretaria Municipal de Assistência Social de Itaguaçu/ES, situada a Avenida 17 de Fevereiro, Nº 301, 
Centro, Itaguaçu/ES, no uso de suas atribuições legais, visando o Cadastro de Reserva para Contratação Temporária de 
Assistente Social, sob a Realização, Organização, Fiscalização da Comissão Geral, nomeada pelo Decreto nº 9.230/2019 
de 02 de julho de 2019, TORNA PÚBLICO a todos a quem interessar a divulgação de Retificação do Edital Nº 001/2019 e 
suas alterações.

Art. 1º O Cronograma, anexo I do Edital SEMUAS Nº 001/2019 e suas alterações, após a divulgação do edital Nº 006/2019, 
ficará da seguinte maneira:

CRONOGRAMA RETIFICADO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

PASSO PRAZO DE EXECUÇÃO
1- Publicação e divulgação do Edital. 05/07/2019
2- Inscrição dos candidatos. 10/07/2019 a 12/07/2019
3- Divulgação de Deferimento de Inscrição 16/07/2019
4- Recurso do Deferimento/Indeferimento de Inscrição 17/07/2019 e 18/07/2019
5- Resposta dos Recursos de Deferimento/Indeferimento de Inscrição 23/07/2019
6- Período de Análise dos Currículos e Títulos 24/07/2019 a 26/07/2019
7- Divulgação do Resultado Preliminar - Análise de Currículo e Títulos e Convocação para Entrevista 29/07/2019

8- Recurso de Análise dos Currículos e Títulos
30/07/2019 e
31/07/2019

9- Resposta dos Recursos das Análises dos Currículos e Títulos e Convocação para Entrevista 07/08/2019
10- Entrevista 08/08/2019
11- Convocação para novas Entrevistas 14/08/2019
12- Resultado Final 15/08/2019
13- Recurso do Resultado Final 16/08/2019 e 19/08/2019

14-
Homologação dos Classificados do Resultado Final Geral do Processo Seletivo Simplificado para 
Cadastro de Reserva.

22/08/2019

15- Convocação dos Classificados
A partir de 30/08/2019 
conforme as necessida-
des da SEMUAS

Art. 2º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Itaguaçu/ES, 08 de agosto de 2019.

DARLY DETTMANN

Prefeito Municipal de Itaguaçu

NATÁLIA ZANOTTI DEMONER

Presidente da Comissão Geral do Processo Seletivo Simplificado

ERRATA - PORTARIA Nº 1595-2019
Publicação Nº 218248

ERRATA - PORTARIA Nº 1595/2019

Publicação feita no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo – DOM/ES do dia 08/08/2019 - DOM/ES - Edição N° 
1322, referente a PORTARIA Nº 1595/2019.

ONDE SE LÊ:

TATIANI FERNANDES BARLOESIUS, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

LÊ-SE:

TATIANI FERNANDES BARLOESIUS, lotada na Secretaria Municipal de Finanças
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Itaguaçu/ES, 08 de agosto de 2019

DARLY DETTMANN

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1606-2019
Publicação Nº 218247

PORTARIA Nº.1606/2019

Concede licença para acompanhar pessoa da família.

O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais, que lhe confere nos 
termos do Art. 123 da Lei 1319/2011, e suas alterações (Estatuto dos Servidores) e em atendimento a Lei 1691/2018 e 
1699/2018 do Município de Itaguaçu e;

Considerando o requerimento nº 003640/2019 de 08/08/2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder á servidora MARILZA DE LOURDES THOMAZINI STINGUEL, Professora, lotada na Secretaria Municipal 
de Educaçao e Cultura, 01 (um) dia de licença para acompanhar pessoa da família, em de 07 de agosto de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 07 de agosto de 2019.

Itaguaçu/ES, 08 de agosto de 2019.

DARLY DETTMANN

Prefeito Municipal

Publicado em 08/08/2019.

EDVÂNIA SONIA PAGUNG SOARES DA MOTA

Secretária Municipal de Administração

Decreto nº. 7.877/2015

PORTARIA Nº. 1608-2019
Publicação Nº 218246

PORTARIA Nº. 1608/2019

Concede abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal.

O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais, que lhe confere o in-
ciso VIII do Art. 74 da lei Orgânica do Município de Itaguaçu e;

- Considerando a Lei nº 1.700/2018 e o requerimento nº 003645/2019 de 08/08/2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder à servidora ROSIMAR BASTOS, Professor Pedagogo, lotada na Secretaria Municipal de Educação e cul-
tura, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 09 de agosto de 2019.
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Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação;

Itaguaçu/ES, 08 de agosto de 2019.

DARLY DETTMANN

Prefeito Municipal

Publicado em 08/08/2019.

EDVÂNIA SONIA PAGUNG SOARES DA MOTA

Secretária Municipal de Administração

Decreto nº. 7.877/2015

PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2019
Publicação Nº 218199

A Prefeitura Municipal de Itaguaçu/ES através de sua Pregoeira torna público que fará realizar a seguinte Licitação:

PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2019 - SRP

Às 08h30min do dia 22/08/2019, objetivando o registro de preços para futura contratação de empresa especializada em 
locação de estruturas de sonorização e iluminação.

As exigências legais a serem cumpridas e a forma de apresentação das propostas estão previstas no Edital acima descrito, 
que poderá ser retirado através do site: www.itaguacu.es.gov.br. Maiores informações pelo tel. (27) 3725-1103- ramal 
3030 ou pelo e-mail: licitacao@itaguacu.es.gov.br

Itaguaçu/ES, 08 de agosto de 2019.

SONIA LUMINATA COVRE FRANCO

Pregoeira Oficial

PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2019
Publicação Nº 218200

A Prefeitura Municipal de Itaguaçu/ES através de sua Pregoeira torna público que fará realizar a seguinte Licitação:

PREGÃO PRESENCIAL N° 055/2019

Às 08h30min do dia 23/08/2019, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte inter-
municipal de passageiros.

As exigências legais a serem cumpridas e a forma de apresentação das propostas estão previstas no Edital acima descrito, 
que poderá ser retirado através do site: www.itaguacu.es.gov.br. Maiores informações pelo tel. (27) 3725-1103- ramal 
3030 ou pelo e-mail: licitacao@itaguacu.es.gov.br

Itaguaçu/ES, 08 de agosto de 2019.

SONIA LUMINATA COVRE FRANCO

Pregoeira Oficial

PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2019
Publicação Nº 218201

A Prefeitura Municipal de Itaguaçu/ES através de sua Pregoeira torna público que fará realizar a seguinte Licitação:

PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2019

Às 13h30min do dia 23/08/2019, objetivando a aquisição de mudas de café conilon clonal vitória e mudas de café arábica 
de semente.

http://www.itaguacu.es.gov.br
mailto:licitacao@itaguacu.es.gov.br
http://www.itaguacu.es.gov.br
mailto:licitacao@itaguacu.es.gov.br
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As exigências legais a serem cumpridas e a forma de apresentação das propostas estão previstas no Edital acima descrito, 
que poderá ser retirado através do site: www.itaguacu.es.gov.br. Maiores informações pelo tel. (27) 3725-1103- ramal 
3030 ou pelo e-mail: licitacao@itaguacu.es.gov.br

Itaguaçu/ES, 08 de agosto de 2019.

SONIA LUMINATA COVRE FRANCO

Pregoeira Oficial

PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2019
Publicação Nº 218203

A Prefeitura Municipal de Itaguaçu/Fundo Municipal de Saúde através de sua Pregoeira torna público que fará realizar a 
seguinte Licitação:

PREGÃO PRESENCIAL N° 057/2019 - SRP

Às 08h30min do dia 26/08/2019, objetivando o registro de preços para futura aquisição de medicamentos.

As exigências legais a serem cumpridas e a forma de apresentação das propostas estão previstas no Edital acima descrito, 
que poderá ser retirado através do site: www.itaguacu.es.gov.br. Maiores informações pelo tel. (27) 3725-1103- ramal 
3030 ou pelo e-mail: licitacao@itaguacu.es.gov.br

Itaguaçu/ES, 08 de agosto de 2019.

SONIA LUMINATA COVRE FRANCO

Pregoeira Oficial

PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2019
Publicação Nº 218204

A Prefeitura Municipal de Itaguaçu/Fundo Municipal de Saúde através de sua Pregoeira torna público que fará realizar a 
seguinte Licitação:

PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2019

Às 13h30min do dia 26/08/2019, objetivando a aquisição de materiais médicos hospitalares.

As exigências legais a serem cumpridas e a forma de apresentação das propostas estão previstas no Edital acima descrito, 
que poderá ser retirado através do site: www.itaguacu.es.gov.br. Maiores informações pelo tel. (27) 3725-1103- ramal 
3030 ou pelo e-mail: licitacao@itaguacu.es.gov.br

Itaguaçu/ES, 08 de agosto de 2019.

SONIA LUMINATA COVRE FRANCO

Pregoeira Oficial

http://www.itaguacu.es.gov.br
mailto:licitacao@itaguacu.es.gov.br
http://www.itaguacu.es.gov.br
mailto:licitacao@itaguacu.es.gov.br
http://www.itaguacu.es.gov.br
mailto:licitacao@itaguacu.es.gov.br
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Itarana

Prefeitura

PORTARIA Nº 33/2019
Publicação Nº 218102

PORTARIA Nº 033/2019

NOMEIA FISCAL DE NOTA DE EMPENHO.

O Diretor do SAAE- do Município de Itarana, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições conferidas pelo inciso V 
do art. 84 e nos termos da alínea a do inciso II do art. 114, todos da Lei Orgânica Municipal. 

CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa SCL nº 06/2015 do Sistema de Licitações, Compras e 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, e no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 – Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos. 

CONSIDERANDO a indicação de Servidor no Termo de Referência do processo administrativo nº 065/2019, para atuar 
como fiscal do contrato.

Resolve:

Art. 1º Fica nomeado o Servidor Bárbara de Araujo Loss Patricio, matrícula nº 3823, cargo Assistente Administrativo, lo-
tado na autarquia SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itarana como Fiscal do contrato abaixo discriminado:

(quando houver mais de uma secretaria listar os servidores como no modelo da Portaria 1414/2019 acrescentando o pa-
rágrafo único)

Parágrafo único. Os fiscais nomeados e adiante listados exercerão a fiscalização no âmbito da contratação da sua respec-
tiva Secretaria.

DADOS DA NOTA

EMPENHO N° 0000117/2019

Contratada: Boldtsoft Informática Comércio e Serviços Ltda Me

Valor total do Contrato: R$563,00 (quinhentos e sessenta e três reais)

Objeto: Certificados digitais E-CPF e CNPJ necessário para transmissão e homologação das prestações de contas junto ao 
TCE- ES, e demais obrigações mensais e anuais entregues aos órgãos púbicos.

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 a execução do objeto:

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;
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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, 08 de agosto de 2019.

AMADO LEANDRO DA SILVA

Diretor do SAAE Itarana ES

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS.

Declaro-me ciente da nomeação e das funções que são inerentes em razão da função.

Assinatura do Fiscal

PORTARIA Nº 34/2019
Publicação Nº 218196

PORTARIA Nº 034/2019

NOMEIA FISCAL DE NOTA DE EMPENHO.

O Diretor do SAAE- do Município de Itarana, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições conferidas pelo inciso V 
do art. 84 e nos termos da alínea a do inciso II do art. 114, todos da Lei Orgânica Municipal. 

CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa SCL nº 06/2015 do Sistema de Licitações, Compras e Contratos, a 
qual dispõe sobre os procedimentos e normas para a celebração e acompanhamento da execução de contratos, aditivos 
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e instrumentos congêneres no Poder Executivo Municipal, e no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 – Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos. 

CONSIDERANDO a indicação de Servidor no Termo de Referência do processo administrativo nº 065/2019, para atuar 
como fiscal do contrato.

Resolve:

Art. 1º Fica nomeado o Servidor Carlos Covre Carnelli, matrícula nº 3841, cargo Biólogo, lotado na autarquia SAAE – Ser-
viço Autônomo de Água e Esgoto de Itarana como Fiscal do contrato abaixo discriminado:

(quando houver mais de uma secretaria listar os servidores como no modelo da Portaria 1414/2019 acrescentando o pa-
rágrafo único)

Parágrafo único. Os fiscais nomeados e adiante listados exercerão a fiscalização no âmbito da contratação da sua respec-
tiva Secretaria.

DADOS DA NOTA

EMPENHO N° 0000118/2019

Contratada: Quimivix Comercio de Produtos Científicos Ltda

Valor total do Contrato:R$426,30 (quatrocentos e vinte e seis reais e trinta centavos)

Objeto: Aquisição de produtos para acompanhamento de dosagem de materiais e para análises laboratoriais

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 a execução do objeto:

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.
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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. 7º Esta Portaria entrará em vigor com data retroagida partir da data 07 de agosto de 2019.

Itarana/ES, 08 de agosto de 2019.

AMADO LEANDRO DA SILVA

Diretor do SAAE Itarana ES

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS.

Declaro-me ciente da nomeação e das funções que são inerentes em razão da função.

Assinatura do Fiscal
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Jaguaré

Prefeitura

DECRETO N°115 DE 08 DE AGOSTO DE 2019
Publicação Nº 218227

Decreto nº 115, de 10 de julho de 2019

“Altera o Decreto Nº 047 de 12 de maio de 2019”

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARÉ, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais

RESOLVE:

Art. 1º Substituir o servidor público José Carlos Campinho – Representante da Rede estadual por, Epitácio Rocha Quares-
ma.

Art. 2º Retificar o nome da servidora. Onde se lê: Daniela Santos Silva, leia-se: Daniela Soares Josefe.

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

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de Jaguaré-ES, aos 10 (dez) do mês de julho do ano de 2019 (dois mil e dezenove).

ROGERIO FEITANI

Prefeito Municipal

DECRETO N°116 DE 08 DE AGOSTO DE 2019
Publicação Nº 218231

Decreto nº 116, de 12 de julho de 2019

Autoriza a abertura de seleção pública simplificada para contratação temporária de pessoal para os cargos que especifica.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o requerimento do Secretário Municipal de Saúde, através do Ofício SEMUS/RH/DP nº 425/2019, solici-
tando a abertura de processo seletivo simplificado visando a contratação em regime de designação temporária e formação 
de cadastro de reserva para diversos cargos;

CONSIDERANDO que referidas contratações e formação de cadastro de reserva visa atender necessidades de excepcional 
interesse público para continuação da prestação de serviços na área de saúde do Município de Jaguaré – ES, que não po-
dem sofrer solução de continuidade;

CONSIDERANDO o interesse público e a necessidade de prestação de serviços considerado essenciais e inadiáveis à po-
pulação;

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 37, IX, da Constituição Federal e Lei Municipal nº 406, de 17 de dezembro de 1997, 
que dispõe sobre contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 
público no Município de Jaguaré/ES;

DECRETA:

Art. 1° Fica autorizada a abertura de processo seletivo simplificado visando a contratação temporária de servidores, inclu-
sive com formação de cadastro de reserva, para os cargos de artífice de obras e serviços públicos, motorista, motorista de 
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ambulância, auxiliar de serviços gerais (servente), vigia, auxiliar de consultório odontológico ESF, fiscal sanitário, oficial 
administrativo, técnico em enfermagem, técnico em informática, assistente social, dentista, enfermeiro, farmacêutico, 
fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico plantonista (pediatra), médico plantonista (clínico geral), médico plantonista (obs-
tetra), médico cardiologista, médico ortopedista, médico psiquiatra, médico ESF (clinico geral), nutricionista e psicólogo.

Art. 2º As contratações de que trata o presente Decreto serão feitas por tempo determinado até o prazo de 12 (doze) 
meses, podendo ser prorrogadas, na forma da legislação municipal.

Art. 3º O processo seletivo deverá compreender apenas a avaliação de títulos e experiência profissional, de caráter clas-
sificatório, diante da flagrância urgência.

Art. 4º Fica instituída a comissão responsável pela coordenação do processo seletivo simplificado, compostas pelos seguin-
tes membros, sob a presidência do primeiro:

I - representante da Procuradoria Geral do Município de Jaguaré - ES: Solimarcos Gaigher:

II – representante da Secretaria Municipal de Saúde:

a) Cibeli Altoé Marinato; e,

b) Fabiola Carla da Silva Sossai;

III – representante do Departamento de Informática da Prefeitura Municipal de Jaguaré - ES: Heberton Martins.

§ 1º Os membros descritos neste artigo poderão indicar outros servidores para o auxílio no processo de inscrição e de 
contagem dos títulos e experiência profissional dos candidatos.

§ 2º Os membros da comissão do processo seletivo farão jus à gratificação prevista no art. 99 da Lei Municipal nº 
683/2006 até o término dos trabalhos.

Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jaguaré-ES, aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove (12.07.2019).

Rogério Feitani

Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EM 08 DE AGOSTO DE 2019
Publicação Nº 218182

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL

A Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental São Sebastião, Município de Jaguaré – ES, torna público 
o presente Edital para discussão e deliberação sobre a Constituição do Conselho da Escola. Ficam convocados professo-
res(as), pais de alunos(as), funcionários(as), bem como quaisquer membros da comunidade interessados em prestar 
serviços ou acompanhar o desenvolvimento de suas atividades pedagógicas, administrativas e financeiras.

Assembleia Geral será realizada aos vinte e dois dias do mês de agosto do corrente ano (22.08.2019), às 11h, na Escola 
Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental São Sebastião, localizada na Comunidade do Giral, Jaguaré – ES.

Alcilene Cafeu Cosme

Professora da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental São Sebastião

FMS-RATIFICAÇÃO DISPENSA Nº0008-2019
Publicação Nº 218205

RATIFICAÇÃO DISPENSA Nº 007-2019
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAGUARÉ

OBJETO: Contratação de empresa para manutenção, recarga e fornecimento de extintores de incêndio do CAPS, UMI, UBS 
e Setores Administrativos.

Reconheço e Ratifico, com base no Art. 26, da Lei 8.666/93, a DISPENSA nº 000008-2019, com fundamento no Art. 25, 
a EXTINTORES PEDROSA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 32.463.622/0001-42, com 
sede na Rodovia do Café, 2986 - São Cristovão - CEP: 29.705-200 - Nova Venécia/ES - vencedora nos itens 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 e 9, no valor total de R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais).

Jaguaré-ES, 08 de agosto de 2019.

Jair Sandrini

Secretário Municipal de Saúde

SEMEC-RATIFICAÇÃO DISPENSA Nº 004-2019
Publicação Nº 218240

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RATIFICAÇÃO DISPENSA Nº 004-2019

OBJETO: Contratação de empresa para manutenção, recarga e fornecimento de extintores de incêndio do CAPS, UMI, UBS 
e Setores Administrativos.

Reconheço e Ratifico, com base no Art. 26, da Lei 8.666/93, a DISPENSA nº 000004-2019, com fundamento no Art. 25, 
a jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 32.463.622/0001-42, com sede na Rodovia do Café, 2986 - São 
Cristovão - CEP: 29.705-200 - Nova Venécia/ES - vencedora nos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6, no valor total de R$ 7.189,00 (sete 
mil cento oitenta nove reais).

Jaguaré-ES, 08 de agosto de 2019.

Secretaria Municipal de Educação

Carlos José Nicolac Zanon
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PROCESSO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO PÚBLICA 
PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA nº 003/2019 

Edital nº 001 - Abertura 
A Secretaria Municipal de Saúde de Jaguaré, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições, com 
fundamento no inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal de 1988, na Lei Municipal nº 406, de 17 de dezembro 
de 1997, e no Decreto nº 116, de 12 de julho de 2019, torna pública a realização de Processo Seletivo 
Simplificado -  PSS, destinado à admissão de servidores e formação de cadastro de reserva, em caráter 
temporário, a fim de atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, mediante as 
condições especiais estabelecidas neste Edital. 
1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS: 
1.1 O Processo Seletivo Simplificado é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, por meio de uma 
Comissão formada por servidores municipais, e destina-se à admissão e formação de cadastro de reserva com 
vistas à contratação de profissionais para trabalharem em diversos órgãos da Secretaria Municipal de Saúde, em 
regime de designação temporária, para atendimento às necessidades de excepcional interesse público. 
1.2 O processo seletivo de que trata este edital será composto pelas seguintes etapas: inscrição, classificação, 
chamada e contratação de candidatos aprovados. 
1.3 A Comissão instituída pelo art. 4º do Decreto nº 116, de 12 de julho de 2019, será responsável pela 
coordenação geral do Processo Seletivo. 
1.4 A etapa de inscrição e a classificação será totalmente informatizada. 
1.5 Os editais do presente PSS serão publicados no site www.jaguare.es.gov.br, bem como no Diário Oficial dos 
Municípios do Estado do Espírito Santo (https://diariomunicipales.org.br). 
1.6 Os cargos, a jornada de trabalho semanal, os pré-requisitos, o vencimento mensal e as vagas são os 
estabelecidos a seguir: 

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

Ordem Cargo 
Jornada de 
Trabalho 
Semanal 

Pré-requisito 
Vencimento 

Mensal 
(R$) 

Vagas 

01 

Artífice de Obras e 
Serviços Públicos 

(pedreiro/eletricista/ 
pintor) 

40h Nível fundamental 
incompleto 

998,00 
01 + 

Cadastro 
de reserva 

02 Motorista 40h Nível fundamental 
incompleto + CNH “D” 

998,00 
04 + 

Cadastro 
de reserva 

03 
Motorista de          
Ambulância 40h 

Nível fundamental 
incompleto + CNH “D” 
+ curso de primeiros 

socorros + 
treinamento 
especializado 

998,00 
04 + 

Cadastro 
de reserva 

04 
Auxiliar de Serviços 

Gerais (Servente) 40h Nível fundamental 
incompleto 

998,00 
08+ 

Cadastro 
de reserva 
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1 *Jornada semanal de trabalho estendida nos termos da Lei Municipal nº 745/2008  

05 
Vigia 

 40h Nível fundamental 
incompleto 

998,00 
05 + 

Cadastro 
de reserva 

NÍVEL MÉDIO 

06 Auxiliar 
Administrativo 40h 

Nível médio 
completo  998,00 

10 + 
Cadastro 

de reserva 

07 
Auxiliar de 
Consultório 

Odontológico ESF 
40h 

Nível médio 
completo + 

curso de auxiliar 
de consultório 
odontológico + 
registro no CRO 

998,00 

05 + 
Cadastro 

de reserva 

08 Fiscal Sanitário 40h 

Nível médio 
completo + CNH 

AB 
998,00 

02 + 
Cadastro 

de reserva 

09 
Técnico de 

Enfermagem 40h 

Nível médio 
completo + curso 

técnico de 
enfermagem + 

registro no 
COREN 

1.000,00 
14 + 

Cadastro 
de reserva 

10 
Técnico em 
Informática 40h 

Nível médio 
completo + 

conhecimentos 
básicos de 

processador de 
textos, planilhas 

eletrônicas e 
internet 

998,00 
02 + 

Cadastro 
de reserva 

NÍVEL SUPERIOR 

11 
 

Assistente Social 20h 
Graduação em serviço 

social + registro no 
CRESS 

1.214,60 
01 + 

Cadastro de 
reserva 

12 
 

Assistente Social 40h1* 
Graduação em serviço 

social + registro no 
CRESS 

2.429,20 
02 + 

Cadastro de 
reserva 

13 
 

Dentista 20h 
Graduação em 

odontologia + registro 
no CRO 

1.214,60 Cadastro de 
reserva 

14 Dentista 40h* 
Graduação em 

odontologia + registro 
no CRO 

2.429,20 
05 + 

Cadastro de 
reserva 
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15 
 

Enfermeiro 20h 
Graduação em 

enfermagem + registro 
no COREN 

 
1.214,60 

Cadastro de 
reserva 

16 Enfermeiro 40h* 
Graduação em 

enfermagem + registro 
no COREN 

 
2.429,20 

09 + 
Cadastro de 

reserva 

17 Farmacêutico 40h* 
Graduação em 

farmácia + registro no 
CRF 

 
2.429,20 

02 + 
Cadastro de 

reserva 

18 Fisioterapeuta 20h 
Graduação em 

fisioterapia + registro 
no CREFITO 

1.214,60 
01 + 

Cadastro de 
reserva 

19 
 

Fisioterapeuta 40h* 
Graduação em 

fisioterapia + registro 
no CREFITO 

2.429,20 
01 + 

Cadastro de 
reserva 

20 
 

Fonoaudiólogo 20h 
Graduação em 

fonoaudiologia + 
registro no CREFONO 

1.214,60 Cadastro de 
reserva 

21 Fonoaudiólogo 40h* 
Graduação em 

fonoaudiologia + 
registro no CREFONO 

2.429,20 Cadastro de 
reserva 

22 
Médico Plantonista 

(Pediatra) 
24h 

Graduação em 
medicina + registro no 

CRM 
7.320,00 

07 + 
Cadastro de 

reserva 

23 
Médico Plantonista 

(Clínico Geral) 
24h 

Graduação em 
medicina + registro no 

CRM 
7.320,00 

14 + 
Cadastro de 

reserva 

24 
Médico Plantonista 

(Obstetra) 
24h 

Graduação em 
medicina + registro no 

CRM 
7.320,00 

05 + 
Cadastro de 

reserva 

25 Médico Cardiologista 04h 

Graduação em 
medicina, com 

residência médica ou 
especialização em 

cardiologia + registro 
no CRM 

4.200,00 

01 + 
Cadastro de 

reserva 

26 Médico Ortopedista 04h 

Graduação em 
medicina, com 

residência médica ou 
especialização em 

ortopedia + registro 
no CRM 

4.200,00 

01 + 
Cadastro de 

reserva 

27 Médico Psiquiatra 04h 

Graduação em 
medicina, com 

residência médica ou 
especialização em 

psiquiatria + registro 
no CRM 

4.200,00 

01 + 
Cadastro de 

reserva 
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1.7 Além da remuneração descrita acima, os candidatos contratados farão jus a um ticket alimentação mensal, 
no valor de R$220,00 (duzentos vinte reais), além do adicional de insalubridade para aqueles que exercerem 
suas atividades expostos a agentes nocivos à saúde. 

1.8 As atribuições dos cargos descritos acima estão previstas nas leis municipais nºs   682/2006, 1.157/2014 e 
1.501/2019, disponíveis no site http://www.legislacaocompilada.com.br/jaguare. 
1.9 DAS VAGAS DESTINADAS AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: 
1.9.1 Para a comprovação de atendimento à condição de Pessoa com Deficiência - PcD, o candidato inscrito 
nesta condição deverá apresentar laudo médico original, que declare compatibilidade com a atribuição do cargo, 
atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como à provável causa da deficiência e sua correlação com 
a previsão do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e suas alterações. 
1.9.2 Será aceito somente laudo médico emitido nos últimos seis (06) meses, tendo como referência a data da 
chamada para contratação. 
1.9.3 A inobservância do disposto acarretará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas, ficando o 
candidato sujeito à sua classificação na lista geral de resultado do processo seletivo. 
2. DAS INSCRIÇÕES: 
2.1 As inscrições serão realizadas EXCLUSIVAMENTE por meio eletrônico, devendo o candidato acessar o site 
www.jaguare.es.gov.br, no período compreendido entre 9h do dia 21.08.2019 até às 17h do dia 23.08.2019, 
observado o fuso-horário de Brasília/DF.  
2.2 A Secretaria Municipal de Saúde não se responsabilizará por inscrições não recebidas por motivo de ordem 
técnica do sistema informatizado, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falta 
de energia elétrica, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 
2.3 O descumprimento das instruções para inscrição implicará na sua não efetivação. 
2.4 São requisitos para a inscrição:  
I - ser brasileiro nato ou naturalizado; 
II - ter, na data da chamada e comprovação de títulos, a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, exceto 
para o cargo de motorista de ambulância, que deverá possuir 21 (vinte e um) ano; 
III - possuir a escolaridade e requisitos mínimos exigidos para cargo, conforme previsto neste Edital; 

28 
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IV - não se enquadrar nas vedações contidas no inciso XVI, XVII e § 10 do art. 37 da Constituição Federal de 1988, 
alteradas pela Emenda Constitucional nº 19/98; 
V - 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. 
2.5 No ato da inscrição, o candidato deverá informar nome completo, data de nascimento (dia, mês e ano), CPF, 
Carteira de Identidade, cargo pretendido, e indicar se é pessoa com deficiência. 
2.6 As informações prestadas no Formulário de Inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, 
reservando-se à Secretaria Municipal de Saúde o direito de excluir do processo seletivo aquele que não 
preencher o documento oficial de forma completa, correta e/ou fornecer dados inverídicos ou falsos. 
2.7 Não serão aceitas inscrições condicionais, via fax, correspondências, ou fora do prazo estabelecido no item 
2.1. 
2.8 O candidato que no momento da inscrição informar data de nascimento diferente da que está em seu 
documento será ELIMINADO deste processo seletivo. 
2.9 Confirmada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de nenhuma informação. 
2.10 Não serão aceitas as inscrições que não atenderem rigorosamente ao estabelecido neste Edital. 
2.11 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 
2.12 Somente será admitida uma inscrição por candidato. 
3. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
3.1 O processo seletivo compreenderá as seguintes etapas: 
a) 1ª ETAPA - inscrição: será realizada eletronicamente através do site www.jaguare.es.gov.br e terá caráter 
eliminatório e classificatório, de acordo com os requisitos estabelecidos para cada cargo. Esta etapa será 
totalmente informatizada. 
b) 2ª ETAPA - Chamada e Comprovação de Títulos: consiste no comparecimento dos candidatos classificados 
para a apresentação da documentação comprobatória dos títulos declarados como pré-requisito e para 
pontuação, assim como de todos os documentos previstos no item 8.7 conforme cronograma a ser divulgado 
em edital próprio ou convocação da Secretaria Municipal de Saúde via e-mail, conforme previsto no item 6.2. 
4. DA CLASSIFICAÇÃO: 
4.1 A lista geral dos candidatos classificados será disponibilizada no site www.jaguare.es.gov.br em ordem 
decrescente, conforme pontuação declarada pelo candidato no ato de inscrição. 
4.2 No caso de igualdade na classificação final dar-se-á preferência sucessivamente ao candidato que: 
a) obtiver maior pontuação em experiência profissional; 
b) apresentar maior idade, para os candidatos não alcançados pelo Estatuto do Idoso, caso em que terá 
preferência. 
4.3 É de responsabilidade do candidato o acompanhamento deste Processo Seletivo por meio do site descrito 
neste Edital. 
5. DA COMPROVAÇÃO DE TÍTULOS: 
5.1 Para fins de avaliação de títulos serão atribuídos pontos obedecendo aos critérios definidos no Anexo II - 
Quadro de Pontuação deste Edital. 
5.2 Não serão atribuídos pontos aos itens exigidos como pré-requisito. 
5.3 Os cursos realizados no exterior só terão validade quando acompanhados por documento expedido por 
tradutor juramentado e reconhecido pelo MEC. 
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5.4 A comprovação da experiência profissional dar-se-á da seguinte forma: 
5.4.1 Na área pública: 
a) Documento expedido pelo Poder Público Federal, Estadual ou Municipal, conforme o âmbito da prestação da 
atividade, em papel timbrado, com carimbo do órgão expedidor datado e assinado pelo Departamento de 
Pessoal/Recursos Humanos de Órgãos ou Unidades Administrativas equivalentes especificando período 
compreendido, e os cargos ou funções exercidas comprovando a atuação declarada; ou,  
b) declaração emitida por sites oficiais que contenham autenticação eletrônica, especificando o período 
compreendido e os cargos ou funções exercidas, comprovando a atuação declarada. 
5.4.2 Na iniciativa privada. 
a) Cópia da carteira de trabalho (páginas de identificação com foto e dados pessoais e registro do(s) contrato 
(s) de trabalho); ou,  
b) cópia do contrato de prestação de serviços ou contrato social (demonstrando claramente o período inicial e 
final de validade no caso destes dois últimos) ou recibo de pagamento de autônomo – RPA (cópia do RPA 
referente ao mês de início e de término de realização do serviço). 
5.5 Os documentos que fazem menção a períodos deverão permitir identificar claramente o período inicial e 
final da realização do serviço, não sendo assumido implicitamente que o período final seja a data atual. 
5.6 Serão desconsiderados os documentos relacionados que não contenham todas as informações relacionadas 
e/ou não permitam uma análise precisa e clara da experiência profissional do candidato. 
5.7 Não serão computados como experiência profissional o tempo de estágio, de monitoria, de bolsa de estudos, 
de trabalho voluntário, bem como de exercício de cargo em comissão ou função gratificada. 
5.8 É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo, 
emprego ou função nos três níveis de poder público, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia 
mista e empresas públicas e privadas. 
5.9 Como qualificação profissional serão considerados: cursos de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) e 
Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado), conforme descrito no Anexo II deste Edital. 
5.10 Cada título será considerado e avaliado uma única vez, situação em que fica vedada a cumulatividade de 
pontos. 
5.11 Os cursos de Pós-Graduação Lato-sensu (Especialização) e Stricto-sensu (Mestrado e Doutorado) só serão 
considerados se cumpridas as exigências da Lei 5.580/1998, e do Conselho Nacional de Educação (CNE). 
5.12 Os certificados dos cursos de Pós-Graduação Lato-sensu (Especialização) deverão cumprir as exigências 
contidas nas resoluções acima, em especial na parte que se refere a: 
a) menção da área de conhecimento/concentração; 

b) não concomitância com a graduação; 
c) proporção do corpo docente conforme resolução de amparo. 
5.13 Os cursos de Pós-Graduação "Stricto-sensu" (Mestrado e Doutorado) só serão considerados se aprovados 
pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). 
5.14 A comprovação de qualificação profissional para fins de pré-requisito e avaliação de títulos se dará por 
meio de: 
I - cópia simples do Diploma acompanhada de cópia simples do histórico escolar, ou Certidão de conclusão do 
curso na versão original ou cópia autenticada em cartório com data em que ocorreu a colação de grau, 
acompanhada de cópia simples do respectivo histórico escolar, compatível para o âmbito de atuação pleiteada; 
II - cópia simples do Certificado de curso de Pós-Graduação “Lato Sensu”, Especialização, em Saúde, ou na 
própria área de conhecimento da graduação do candidato, ou em área de conhecimento correlata/afim ao 
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desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função, com duração de 360 (trezentos e sessenta) horas com 
aprovação de monografia ou Certidão de conclusão do curso, na versão original ou cópia autenticada em 
cartório e cópia do respectivo historio escolar; 
III - cópia simples do Diploma de curso de pós- graduação “Stricto Sensu ", Mestrado em saúde, ou na própria 
área de conhecimento da graduação do candidato, ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho 
das atribuições inerentes ao cargo/função certidão de conclusão de curso, na versão original ou cópia 
autenticada em cartório, com defesa e aprovação de dissertação e cópia do respectivo histórico escolar; 
IV - cópia simples do Diploma de curso de pós-graduação “Stricto Sensu” Doutorado em saúde, ou na própria 
área de conhecimento da graduação do candidato, ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho 
das atribuições inerentes ao cargo/função ou certidão de conclusão do curso, na versão original ou cópia 
autenticada em cartório, com defesa e aprovação de tese e cópia do respectivo histórico escolar. 
5.15 Não será aceito protocolo de solicitação de certidão ou de declaração de graduação ou de pós-graduação. 
5.16 Para os candidatos que colaram grau há mais de 12 (doze) meses é OBRIGATÓRIO A APRESENTAÇÃO DO 
DIPLOMA, com registro de uma Universidade ou Centro Universitário, conforme determina o art. 48 da Lei nº 
9.394, de 20/12/1996. 
5.17 A documentação a que se referem os incisos de I a IV do item 5.14 deverá conter obrigatoriamente atos de 
autorização, reconhecimento ou renovação de reconhecimento do curso e credenciamento da Instituição de 
Educação Superior, bem como identificação legível do responsável pela emissão do documento. 
5.18 Exigir-se-á REVALIDAÇÃO do documento pelo órgão competente, em se tratando do inciso I do item 5.14, 
realizado no exterior, conforme dispõe o art. 48 § 2º da Lei 9394/96. 
5.19 Exigir-se-á RECONHECIMENTO do documento pelo órgão competente, em se tratando dos incisos III e IV 
do item 5.14, realizado no exterior, conforme dispõe o art. 48 § 3º da Lei nº 9.394/1996. 
5.20 Nos incisos de II a IV no que se refere a Certificado de Pós-Graduação, somente serão aceitos se forem 
específicos na área de saúde. 
5.21 Serão computados os itens declarados no momento da inscrição e sua comprovação dar-se-á por meio da 
apresentação dos documentos, e sua comprovação no ato da chamada e realização do contrato. 
5.22 Na hipótese da não comprovação dos requisitos mínimos exigidos para o cargo, o candidato será 
SUMARIAMENTE ELIMINADO do processo de seleção. 
5.23 Na hipótese da não apresentação da ficha de inscrição e da documentação prevista no item 8.7, 
documentos pessoais e itens a serem considerados na avaliação de títulos, para fins de atendimento à chamada 
e identificação de posto de trabalho bem como formalização do contrato, o candidato será ELIMINADO. 
6. DA CHAMADA PARA COMPROVAÇÃO DE TÍTULOS E FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 
6.1 Todas as chamadas obedecerão à ordem de classificação decrescente de pontuação e necessidade da 
Secretaria Municipal de Saúde, sob a coordenação da Comissão de Processo Seletivo, que manterá toda a 
documentação e registros em processo destinado a esta finalidade. 
6.2 Todas as chamadas serão divulgadas no site www.jaguare.es.gov.br, respeitando a ordem de classificação, 
a data, o horário e local para comprovação de títulos e formalização do contrato, bem como o envio de e-mail, 
fornecido pelo candidato no ato de inscrição, de modo que se possa comprovar, a qualquer tempo, a convocação 
do candidato, assegurando assim, transparência do processo. 
6.2.1 A convocação deverá respeitar o prazo mínimo de 03 (três) dias para o comparecimento do candidato 
aprovado, a contar do momento do envio do e-mail para que o candidato compareça ao local, data e horário 
determinado. 
6.2.2 Não havendo comparecimento do candidato na data e horário agendados, o mesmo será considerado 
desistente. 
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6.3 A Secretaria Municipal de Saúde não se responsabiliza pelo não recebimento do e-mail por parte do 
candidato por problemas decorrentes de: caixa de e-mails cheia, troca de e-mail de contato e problemas com o 
provedor do e-mail do candidato. 
6.4 No contato por e-mail será informado a data, o horário e o local que o candidato deverá se apresentar. 
6.5 Para fins de atendimento à chamada, para efetuação de identificação de posto de trabalho e formalização 
do contrato, o candidato deverá OBRIGATORIAMENTE apresentar a documentação comprobatória dos itens 
declarados no ato de inscrição, inclusive a ficha de inscrição. 
6.6 No ato da chamada os candidatos deverão apresentar documento original de identificação com foto. 
6.7 Constatado a qualquer tempo que os documentos apresentados como pré-requisito e para avaliação de 
títulos não estão em acordo com as exigências deste Edital, o candidato será ELIMINADO do processo seletivo, 
independente de já estar contratado. 
6.8 A veracidade dos documentos apresentados será averiguada a qualquer tempo, obedecendo ao previsto nos 
artigos 298, 299 e 304, todos 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. 
6.9 Caso seja constatada fraude de qualquer natureza, o candidato será ELIMINADO do processo seletivo, 
independente de já estar contratado ou não. 
6.10 Caso o candidato não assuma exercício na data estabelecida previamente no contrato, independente do 
motivo da não assunção, o processo de identificação de posto de trabalho será tornado sem efeito e o candidato 
ELIMINADO do processo seletivo. 
6.11 Os servidores públicos responsáveis pela chamada e formalização do contrato deverão seguir 
rigorosamente a ordem de classificação, ficando aqueles que não cumprirem esta orientação sujeitos às 
penalidades previstas na lei. 
7. DOS RECURSOS:  
7.1 Divulgado o resultado provisório dos pontos e classificação, o candidato que se sentir prejudicado terá 02 
(dois) dias para apresentar recurso, a ser realizado EXCLUSIVAMENTE por meio eletrônico, devendo o 
candidato acessar o site www.jaguare.es.gov.br, no período compreendido entre 9h do dia 27.08.2019 
até às 17h do dia 28.08.2019, observado o fuso-horário de Brasília/DF, conforme cronograma do Anexo 
I. 
7.2 A interposição de recurso não obsta o regular andamento do cronograma do Processo Seletivo Simplificado. 
7.3 Caso haja procedência de recurso interposto, poderá, eventualmente, ocorrer a alteração da classificação 
inicial obtida pelo candidato, para uma classificação superior ou inferior, ou, até mesmo, sua desclassificação. 
7.4 Não serão apreciados os recursos que forem apresentados: 
a) em desacordo com as especificações contidas neste capítulo; 
b) fora do prazo estabelecido; 
c) sem fundamentação lógica e consistente; e, 
d) com argumentação idêntica a outros recursos. 
7.5 Em hipótese alguma serão aceitos revisão de recurso, recurso do recurso e demais recursos não mais 
previstos neste Edital. 
7.6 A Comissão Coordenadora do PSS constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, 
razão pela qual não caberão recursos adicionais. 
7.7 A apresentação de recurso deverá ser feito em formulário disponível no site www.jaguare.es.gov.br  no 
período especificado no Anexo I deste Edital. 
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7.8 Após análise dos recursos será publicado no site www.jaguare.es.gov.br a classificação definitiva, contra a 
qual não caberá mais recurso. 
8. DA CONTRATAÇÃO: 
8.1 Os candidatos classificados serão convocados para contratação obedecendo à rigorosa ordem classificatória 
por cargo, observada a necessidade e conveniência da Secretaria Municipal de Saúde, para o preenchimento 
das vagas existentes. 
8.2 Os exames médicos solicitados para a realização da inspeção médica oficial serão realizados pelo candidato 
às suas expensas. 
8.3 A inspeção médica oficial e os exames médicos a serem apresentados serão informados quando da 
convocação do candidato. 
8.4 No caso de o candidato necessitar de deslocamento de sua moradia, para contratação, o ônus 
correspondente às despesas de deslocamento e sua manutenção, será de exclusividade do candidato. 
8.5 O candidato convocado para contratação apresentar-se-á para tanto às suas expensas. 
8.6 No período de validade do Processo Seletivo Simplificado – PSS, em caso de rescisão contratual, poderão ser 
chamados a contratar candidatos classificados, quantos se fizerem necessários, observando rigorosamente a 
ordem de classificação, a contar da data da primeira contratação. 
8.7 O candidato deverá apresentar, necessariamente, no ato da contratação, os seguintes documentos originais 
e respectivas cópias legíveis, que ficarão retidas. 
a) CPF; 
b) Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição; 
c) Carteira de Identidade; 
d) Certificado de Reservista, se do sexo masculino; 
e) Certidão de Nascimento/Casamento; 
f) Certidão de Nascimento dos filhos; 
g) Registro ativo no respectivo Conselho de Classe para os cargos que assim exigir; 
h) 01 (uma) foto 3x4 recente; 
i) PIS/PASEP; 
j) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
k) comprovante de frequência escolar dos filhos menores de 14 anos (original e cópia), bem como relação de 
dependentes para fins legais; 
l) comprovante de anuidade ou do parcelamento junto ao respectivo Conselho de Classe; 
m) carteira de vacinação dos filhos menores de 05 (cinco) anos; 
n) comprovante de residência; 
o) atestado de saúde exarado por médico de trabalho; 
p) número da conta corrente bancária; 
q) para os candidatos com deficiência, quando convocados, deverão apresentar também relatório médico (laudo 
médico) atestando a espécie, o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código de Classificação 
Internacional da Doença (CID), bem como a causa da deficiência; 
r) atestado ou certidão de antecedentes criminais, referente ao domicílio do candidato; 
s) Títulos e Experiência Profissional apresentados na segunda fase do PSS, sob pena de desclassificação do 
candidato. 
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8.8 Caso haja necessidade, a Secretaria Municipal de Saúde e/ou a Prefeitura Municipal de Jaguaré poderá 
solicitar outros documentos complementares. 
8.9 Não serão aceitos, no ato da contratação, protocolos ou cópias dos documentos exigidos. As cópias somente 
serão aceitas, se estiverem acompanhadas do original, para fins de conferência pelo órgão competente. 
8.10 O candidato classificado, convocado para a contratação, que não se apresentar no local e nos prazos 
estabelecidos, será considerado desistente, implicando sua eliminação definitiva e convocação do candidato 
imediatamente classificado. 
8.11 No caso de desistência do candidato selecionado, quando convocado para preenchimento de uma vaga, o 
fato será formalizado pelo mesmo por meio de Termo de Desistência Definitiva. 
8.12 Não serão contratados candidatos habilitados que fizerem, em qualquer documento, declaração falsa, 
inexata para fins de contratação e não possuir os requisitos mínimos exigidos no Edital, na data de convocação 
da apresentação da documentação. 
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1 Este processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos da legislação 
municipal. 
9.2 Por necessidade de conveniência da Administração, o candidato poderá ser convocado a apresentar todos 
os documentos originais exigidos para conferência e autenticação das cópias. 
9.3 Os candidatos estarão sujeitos ao cumprimento do horário de trabalho determinado pela Secretaria 
Municipal de Saúde, no ato de sua convocação e em atendimento à excepcional necessidade de seus órgãos. Na 
impossibilidade de cumprimento, o candidato formalizará desistência no momento da chamada. 
9.4 A insuficiência de desempenho profissional, verificada por instrumento próprio e atestada pela chefia 
mediata do servidor, resultará na rescisão imediata do contrato ou na não renovação de seu contrato. 
9.5 A classificação neste Processo Seletivo Simplificado não assegura ao candidato a sua contratação, mas 
apenas a expectativa de ser convocado, para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, seguindo 
rigorosa ordem de classificação. 
9.6 A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos documentos apresentados, mesmo que verificadas a 
qualquer tempo, em especial na ocasião da contratação, acarretarão a nulidade da inscrição e desqualificação 
do candidato, com todas as suas decorrências, sem prejuízo de medidas de ordem administrativa, civil e criminal. 
9.7 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhe disser respeito, até a data da convocação dos candidatos para a 
contratação, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado. É de inteira responsabilidade 
do candidato, acompanhar as publicações e eventuais retificações do Edital, referentes ao presente certame, 
nos meios previstos neste Instrumento. 
9.8 Durante o prazo de validade do presente PSS, O candidato se obriga a manter atualizado o endereço 
eletrônico, bem como o contato telefônico perante a Prefeitura Municipal de Jaguaré – ES. 
9.9 A critério da Administração e quando possível a carga horária dos contratados poderá sofrer extensão, nos 
termos da Lei. 
9.10 Os convocados no presente processo seletivo serão admitidos sob o regime estatutário, admitidos em 
caráter temporário, por prazo determinado, conforme estabelecido em Lei, e regido pelo Regime Geral de 
Previdência Social – RGPS. 
9.11 O candidato contratado em regime de contrato de trabalho por tempo determinado ficará sujeito ao 
cumprimento da descrição dos cargos, constante na Lei Municipal nº 682/2006. 
9.12 A Comarca de Jaguaré/ES é o foro competente para julgar as demandas judiciais decorrentes do presente 
processo seletivas simplificadas. 

 

Prefeitura Municipal de Jaguaré 
Secretaria Municipal de Saúde 

Estado do Espírito Santo 
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Jaguaré - ES, em 08 de agosto de 2019. 
 
 

Jair Sandrini 
Secretário Municipal de Saúde  
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ANEXO I 
PSS Nº 003/2019 
CRONOGRAMA  

 

Datas Eventos 

08.08.2019 Data da publicação do Edital 

21.08.2019 
a 

 23.08.2019 
Período para inscrições 

26.08.2019 Divulgação dos resultados 

27.08.2019 
a 

28.08.2019 
Prazo final para apresentação de recurso 

30.08.2019 Publicação e Divulgação do Resultado Final e Homologação do Processo Seletivo 
Simplificado 
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ANEXO II 
PSS Nº 003/2019 

QUADRO DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (PONTUAÇÃO) 

1. CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR: 

Títulos e Experiência Profissional Valor de cada 
Título 

Número de Títulos 
Aceitos 

Soma dos 
Títulos/meses 

a) Doutorado na área em que concorre 03 01 03 

b) Mestrado na área de conhecimento 02 01 02 

c) Pós-graduação na área em que concorre 1 02 02 

d) Exercício de atividade profissional na Administração 
Pública e/ou na iniciativa privada na área em que 
concorre, a contar de julho/2014 (até o limite de 60 
meses)* 

0,2 
(por mês) 

- 12 

Total - - 19 

2. CARGOS DE NÍVEL MÉDIO: 

Títulos e Experiência Profissional Valor de cada 
Título 

Número de Títulos 
Aceitos 

Soma dos 
Títulos/meses 

a) Pós-graduação 02 01 02 

a) Curso superior completo 02 01 02 

b) Cursando nível superior 01 01 01 

c) Exercício de atividade profissional na Administração 
Pública e/ou na iniciativa privada na área em que 
concorre, a contar de julho/2014 (até o limite de 60 
meses)* 

0,2 - 12 

Total - - 17 

3. CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E INCOMPLETO: 

Títulos e Experiência Profissional Valor de cada 
Título 

Número de Títulos 
Aceitos 

Soma dos 
Títulos/meses 

a) Ensino médio completo 03 01 03 

b) Cursando ensino médio 02 01 02 

c) Exercício de atividade profissional na Administração 
Pública e/ou na iniciativa privada na área em que 
concorre, a contar de julho/2014 (até o limite de 60 
meses)* 

0,2 
 (por mês) 

- 12 

Total - - 17 
 
 
 
* Não será computado tempo inferior a 30 (trinta) dias. 
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Câmara Municipal

DECRETO Nº 032.2019 INSTRUÇÃO NORMATIVA
Publicação Nº 218290

DECRETO Nº 032/2019

Aprova Instrução Normativa SCO nº 005/2019 que dispõe sobre orientação e disciplina dos procedimentos a serem ado-
tados pelo Setor de Contabilidade da Câmara Municipal de Jaguaré-ES, para a formalização da execução da despesa com 
cronograma de pagamentos dos seus fornecedores e dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Jaguaré, Estado Espirito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
que dispõe sobre o Regimento Interno e a Lei Orgânica do Município de Jaguaré-ES.

Considerando o disposto na Lei nº 974, de 27 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno no 
âmbito do Município de Jaguaré-ES e desnecessidade de Lei especifica do Poder Legislativo para criação de estrutura pró-
pria do controle, ante a já existência daquela Lei.

Considerando as disponibilidades orçamentárias e financeiras e os princípios da eficiência, da economicidade e da razoa-
bilidade.

DECRETA:

Art. 1º - Aprova Instrução Normativa SCO nº 005/2019 que dispõe sobre orientação e disciplina dos procedimentos a 
serem adotados pelo Setor de Contabilidade da Câmara Municipal de Jaguaré-ES, para a formalização da execução da 
despesa com cronograma de pagamentos dos seus fornecedores e dá outras providências que segue em anexo como parte 
integrante do presente decreto.

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

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Jaguaré, Estado do Espirito Santo, aos 07 (sete) dias do mês de Agosto 
de dois mil e dezenove (2019).

ALOÍSIO CETTO

Presidente

Registrado e Publicado na Secretaria Geral da Câmara Municipal de Jaguaré-ES, na data supra.

JOÃO DANIEL FALQUETO

Secretaria Geral

SISTEMA DE CONTABILIDADE

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCO Nº. 005/2019

Versão: 01

Aprovação em: 07/08/2019

Ato de aprovação: Decreto nº 32 de 2019

Unidade Responsável: Setor de Contabilidade

I – FINALIDADE

A presente Instrução Normativa tem por finalidade orientar e disciplinar os procedimentos a serem adotados pelo Setor 
de Contabilidade da Câmara Municipal de Jaguaré, para a formalização da execução da despesa com cronograma de pa-
gamentos dos seus fornecedores.
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II – ABRANGÊNCIA

Abrange o Setor de Contabilidade e demais unidades da estrutura organizacional da Câmara Municipal de Jaguaré/ES.

III – CONCEITOS

1- Autorização de pagamento: documento emitido pelo fiscal de contratos após a correta fiscalização da regularidade fiscal 
atestando toda a documentação, bem como, a autorização do gestor para posterior liquidação e pagamento.

2- Pagamento da despesa: dar-se-á de após a liquidação da despesa mediante prévia autorização do gestor.

3 – Ordem cronológica de pagamentos: dever ser seguida conforme disposto art. 5º da Lei 8.666/93, ressalvado o dis-
posto no art. 42 desta Lei.

4 – Cronograma do Pagamento Contábil: datas definidas pelo setor de contabilidade para pagamento de fornecedores.

IV – BASE LEGAL

• Constituição Federal de 1988; Lei Complementar 101/2000; Lei nº 4.320/64; Lei nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
131/2009; Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público; Regimento Interno do TCEES; Instrução Nor-
mativa TCEES nº 034/2015; Resolução TCEES nº 227/2011; Leis Municipais e demais Legislações pertinente a área.

V – RESPONSABILIDADES

1 – Compete ao Assessor de Gestão Financeira e Orçamentária/Contador

a) Promover a divulgação desta Instrução Normativa, mantendo-se atualizada e a disposição de todos os servidores rela-
cionados ao Sistema de Contabilidade.

b) Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a Controladoria Geral, visando o aprimoramento das 
instruções normativas;

c) Comunicar a Controladoria Geral, sob pena de responsabilidade solidária, a ocorrência de atos legais, ilegítimos, irre-
gulares ou antieconômicos de que resultem, ou não, em dano ao erário.

2 – Da Controladoria Geral – Unidade Central de Controle Interno

a) Verificar o cumprimento das determinações desta instrução normativa, promovendo a sua divulgação junto a todas as 
unidades administrativas da estrutura organizacional do Poder Legislativo;

b) Manifestar através de relatórios, auditorias internas, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a iden-
tificar e sanar as possíveis irregularidades, avaliando a eficácia dos procedimentos de controle inerentes a Instrução Nor-
mativa.

VI – PROCEDIMENTOS

1 – CRONOGRAMA DE PAGAMENTO:

1.1 – Após o recebimento do documento pelo fiscal de contratos para ateste da documentação de regularidade fiscal, e 
envio ao Gestor para autorização da liquidação e pagamento da despesa, será encaminhado ao setor de contabilidade para 
realizar os procedimentos contábeis.

1.2 – Após o recebimento das notas fiscais pelo setor de contabilidade a mesma realizará a liquidação e posterior paga-
mento.

1.3 – Os pagamentos serão realizados da seguinte forma:

1.3.1 – As notas fiscais recebidas e entregues no setor até o quinto dia útil do mês subsequente serão pagas no dia 10 de 
cada mês respeitando o disposto no art. 5º da Lei 8.666/93, bem como a ordem cronológica de pagamentos;

1.3.2 – As notas fiscais recebidas a partir do quinto dia e entregues até o dia 15 de cada mês serão pagas no dia 20 de 
cada mês respeitando o disposto no art. 5º da Lei 8.666/93, bem como a ordem cronológica de pagamentos;

1.3.3 – As notas fiscais entregues após o dia 20 de cada mês serão pagas no 1º dia útil do mês subsequente, com exceção 
das despesas extras orçamentárias para melhor controle e fechamento do balanço.
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1.4 – A não entrega desses documentos nas datas programadas para pagamento é de inteira responsabilidade do setor 
responsável.

VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inobservância das tramitações e procedimentos de rotina estabelecida nesta Instrução Normativa, sem prejuízo das 
orientações e exigências do TCE/ES relativas ao assunto, sujeitará os responsáveis às sanções legais cabíveis.

Eventuais improbidades ocorridas em descumprimento da presente instrução que não puderem ser sanadas pelo Depar-
tamento de contabilidade deverão ser comunicadas formalmente a Controladoria Geral.

Esta instrução normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos assim o exigirem 
a fim de viabilizar sua adequação à legislação vigente, bem como manter o processo de melhoria contínua dos serviços 
públicos municipais.

Câmara Municipal de Jaguaré-ES, 07 de Agosto de 2019.

Aloísio Cetto

Presidente da Câmara Municipal

Jackeline Costa da Silva

Controladora Geral

PORTARIA 055.2019 CONCEDE FÉRIAS
Publicação Nº 218288

Portaria nº 055/2019

Restabelece Gozo de Férias

O Presidente da Câmara Municipal de Jaguaré, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE

Art. 1º - Concede férias a Sr Carlito Rosa, ocupante do cargo de Chefe de Gabinete desta Câmara Municipal, dividido 
em dois períodos de 05/08/2019 a 19/08/2019 sendo o segundo a definir a data, referente ao período de aquisição de 
03/01/2018 a 02/01/2019.

Art. 2º - Este documento entra em vigor a partir de 05 de agosto de dois mil e dezenove (2019).

REGISTRA-SE PUBLICA-SE CUMPRA-SE

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Jaguaré-ES, aos cinco (05) dia do mês de agosto do ano dois mil e deze-
nove (2019).

ALOISIO CETTO

Presidente da Câmara Municipal

Registrada e publicada na Secretaria Geral da Câmara Municipal de Jaguaré-ES, na data supra.

JOÃO DANIEL FALQUETTO

Secretário Geral
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BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 07.2019
Publicação Nº 218296
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BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 07.2019
Publicação Nº 218297
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João Neiva

Prefeitura

ABERTURA DE PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇOS N° 002/2019
Publicação Nº 218224

MUNICÍPIO DE JOÇAO NEIVA
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019
Objeto: Contratação de empresa para Execução de Reforma da Cobertura da EMEF Pedro Nolasco, neste Município de João 
Neiva /ES.
Designação de data para Abertura dos Envelopes de proposta às 09 horas do dia 13/08/2019. Informações pelo teL. (27) 
3258-4707.

João Neiva, 08/08/2019.

Neidemara de Araújo Imberti Carlos

Presidente da CPL

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL 25/2019 - MANUTEÇÃO DE AR CONDICIONADO - SEMTADES
Publicação Nº 218233

MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2019

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva e corretiva de ar con-
diconado dos tipos slipt e ACJ (janela) incluindo os materiais, peças e equipamentos necessários às manutenções para 
atender ao CRAS e CREAS da SDEMTADES, foi declarada vencedora a empresa IURI COELHO SERAFINI -ME, no valor total 
de R$ 56.712,25 (cinquenta e seis mil setecentos e doze reais e vinte e cinco centavos).

João Neiva/ES, 08 de agosto de 2019.

Julia Purceno Luz

Pregoeira PMJN

RESULTADO PREGÃO 22/2019 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - SEMOSU
Publicação Nº 218229

MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2019

Objeto: Formalização de Registro de Preços objetivando a futura aquisição de materiais de construção básicos, para aten-
der a SEMOSU do Município de João Neiva/ES sendo declarada vencedora as empresas: Para os Itens 01, 06, 07, 09, 13, 
14, 15, 16, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 69, 77, 78, 79, 
80, 81, 91, 94, 95, 100, 101, 103, 105, 109, 111, 113, 114, e 115 INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA-EPP 
no valor total de R$ 37.507,10 (trinta e sete mil quinhentos e sete reais e dez centavos). Itens 02, 03, 63, 64, 65, 66, e 
96 DISTRIBUIDORA CANAÃ no valor de R$ 500.010,00 (quinhentos mil e dez reais). Itens 04, 05, 10, 11, 12, 17, 20, 21, 
22, 23, 27, 50, 58, 67, 97, 98, 99, 108 TUBOLAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP R$ 419.537,35 (quatrocentos 
e dezenove mil, quinhentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos). Itens 08, 18, 19, 30, 31, 35, 37, 38, 39, 46, 
48, 51, 52, 53, 55, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 102, 104, 106, 107, 110 
e 112 MOROZINI EQUIPAMENTOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA no valor total de R$ 26.942,30 (vinte e seis mil, novecentos e 
quarenta e dois reais e trinta centavos).

João Neiva/ES, 08 de agosto de 2019.

Julia Purceno Luz

Pregoeira PMJN
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Câmara Municipal

DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO 026/2019
Publicação Nº 218212

AVISO DE AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de João Neiva, considerando o que consta no Processo Admi-
nistrativo nº 026/2019, torna público que reconhece a DISPENSA DE LICITAÇÃO para aquisição de gêneros alimentícios 
em favor da empresa abaixo relacionada, com fundamento no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, bem como 
parecer da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal de João Neiva:

* DSA SUPERMERCADO LTDA – EPP

CNPJ: 27.728.260/0001-34

Valor: R$ 1.433,70 (um mil, quatrocentos e trinta e três reais e setenta centavos)

João Neiva, 08 de agosto de 2019

Jurandir Matos do Nascimento

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Ratifico o ato de Dispensa de Licitação constante do Processo Administrativo nº 026/2019, referente à aquisição de gêne-
ros alimentícios, conforme especificado acima.

João Neiva, 08 de agosto de 2019.

Waldemar José de Barros

Presidente da Câmara Municipal de João Neiva

RESUMO DO CONTRATO 003/2019
Publicação Nº 218178

RESUMO DO CONTRATO Nº 003/2019

CONTRATANTE: Câmara Municipal de João Neiva, situada na Praça Nossa Senhora do Líbano, 30, Centro, João Neiva-ES.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2019

CONTRATADA: ARAPOLPAS LTDA.

CNPJ: 08.956.967/0001-53

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de polpa de fruta

VALOR TOTAL: R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais)

DATA DA ASSINATURA: 11/07/2019

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

João Neiva-ES, 08/08/2019.

Waldemar José de Barros

Presidente
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva

EDITAL PROCESSO SELETIVO SAAE/JN Nº 002/2019
Publicação Nº 218080

 

 
                

1 
Avenida Presidente Vargas, 356 – Centro – João Neiva (ES) – CEP: 29.680-000. 

Tel. (27)3258-1165 – Fax: (27)3258 - 1115 
CNPJ: 31.776.248/0001-72 

E-mail: saaejnes@gmail.com 

 
 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO _ JOÃO NEIVA (ES) 
AUTARQUIA MUNICIPAL 
LEI DE CRIAÇÃO N°. 1.388 de 01/08/1988 

 
PROCESSO SELETIVO - EDITAL SAAE Nº 002/2019 

 
 
 

O DIRETOR DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO do Município de 
João Neiva-ES, no uso de suas atribuições legais, faz saber que fará realizar nos 
termos das Leis Municipais 3.101/2018; 1.931/2008 e demais legislações pertinentes, 
o Processo Seletivo Público Simplificado (PSPS), para atendimento de excepcional 
interesse público com vistas à contratação temporária e formação de cadastro de 
reserva de profissional, até realização do concurso público, para provimento de 
cargos efetivos.  
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. O presente Processo Seletivo objetiva a seleção de profissional para ocupar o 
cargo de Engenheiro Civil, e dar-se-á através da realização de 3 (três) etapas, na 
forma estabelecida no presente Edital. 
 
I. inscrição;  
 
II. prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os Cargos; 
 
III. apresentação de títulos, de caráter classificatório. 
 
1.2. É condição essencial para inscrever-se no presente Processo Seletivo, o 
conhecimento e aceitação das instruções e normas contidas neste Edital. 
 
1.3. Compreende-se como processo de seleção e suas etapas: inscrição, prova de 
conhecimento para todos os cargos, análise de títulos, classificação, convocação e 
contratação dos profissionais nos termos deste Edital. 
 
1.4. Após a leitura completa deste Edital, as dúvidas em relação ao mesmo deverão 
ser dirimidas junto à Comissão do presente Processo Seletivo. 
 
1.5. Todas as informações oficiais referentes ao Processo Seletivo, regulamentado 
pelo presente Edital, serão divulgadas no site www.joaoneiva.es.gov.br, Diário Oficial 
dos Municípios do Espírito Santo (DOM/ES) e afixada no quadro de avisos do SAAE 
de João Neiva. 
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1.6. A Comissão Organizadora deste Processo Seletivo, nomeada pela Portaria n° 
118/2019, tem como atribuições: elaborar, executar, monitorar, avaliar e decidir 
sobre as ações referentes ao mesmo, com apoio da Procuradoria Municipal. 
 
1.7. Os candidatos classificados neste Processo Seletivo, que vierem a ser 
contratados, deverão estar cientes de que para assumir vínculo com o SAAE de 
João Neiva, no cargo pleiteado, não poderão se enquadrar nas vedações contidas 
nos incisos XVI, XVII e § 10 do art. 37 da Constituição Federal, alterados pela 
Emenda Constitucional nº 19/98 e demais dispositivos legais acerca de acúmulo de 
cargos públicos. 
 
2. DOS CARGOS, VENCIMENTOS OU BENEFÍCIOS E GARANTIAS 
 
2.1 As vagas, vencimentos e requisitos de investidura, objeto deste Processo 
Seletivo Público Simplificado (PSPS) são os seguintes: 
 
A) ENGENHEIRO CIVIL 
VAGAS: 01 (UMA) VAGA 
ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITOS: Nível Superior Completo 
REMUNERAÇÃO: R$ 1.983,27 (Um Mil, Novecentos e Oitenta Três Reais e Vinte 
Sete Centavos). 
CARGA HORÁRIA: 30 (trinta) horas semanais  
 
INICIATIVA: O cargo exige de seu ocupante elevado grau de iniciativa para soluções 
de emergências que requeiram rapidez de raciocínio. 
 
COMPLEXIDADE DAS TAREFAS: 
Tarefas complexas, basicamente variadas, executadas segundo normas ou políticas 
gerais da empresa. Usa julgamento independente para tomar decisões que envolvam 
a solução de problemas originais. 
 
RESPONSABILIDADE PELO PATRIMÔNIO: 
Os equipamentos e recursos sob a responsabilidade do ocupante são de custo muito 
elevado. Há necessidade de cuidados constantes e meticulosos para evitar acidentes, 
que poderiam produzir perdas de alta gravidade. 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: 

• avaliar as condições requeridas para obras, estudando o projeto e examinando 
as características do terreno disponível para construção; 
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• elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia civil no que se refere a 
estruturas de prédios, estação de tratamento, redes de água e esgoto, 
reservatórios e outros; 

• orientar, coordenar e supervisionar a execução de obras de construção de 
prédios, estação de tratamento de água, redes de água e esgoto, reservatórios 
de água e outros; 

• estudar projetos dando o respectivo parecer, no que se refere à construção de 
obras do SAAE; 

• elaborar projetos de construções, preparando plantas e especificações da obra, 
indicando tipos e qualidade de materiais, equipamento e mão-de-obra 
necessária, e efetuando cálculo dos custos, a fim de apresentá-los aos seus 
superiores; 

• 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; 

• dirigir e fiscalizar as obras executadas pelo SAAE; 
• projetar, dirigir e fiscalizar as obras de reparos de ruas, calçadas e outros 

logradouros públicos; 
• coordenar e fiscalizar a execução de obras de saneamento urbano e rural;  
• elaborar projetos hidros sanitários; 
• cumprir e fazer cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; 
• zelar pela limpeza, conservação e guarda dos aparelhos e equipamentos 

utilizados, e do local de trabalho; 
• executar outras tarefas correlatas. 

 
2.2 BENEFÍCIOS 
Os benefícios ofertados aos candidatos contratados são: 
a) Auxílio Alimentação no valor de R$ 490,23 (Quatrocentos e Noventa Reais e Vinte 
Três Centavos). 
b) Auxílio Transporte de acordo com a Lei Municipal n° 910/98. 
 

 
3. DAS INSCRIÇÕES 
 
LOCAL: A inscrição será realizada, exclusivamente, no escritório do SAAE, Avenida 
Presidente Vargas, 356 – Centro - João Neiva. 
 
PERÍODO: 28/08/2019 a 29/08/2019  
HORÁRIO 8h as 10h e 13h as 16h, considerando o horário oficial de Brasília/DF. 
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3.1. As inscrições para o presente processo seletivo serão gratuitas; 
 
3.2. São requisitos básicos para a investidura no cargo: 
 
I. ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal; 
II. possuir a escolaridade e requisitos básicos exigidos para o cargo; 
III. ter, na data da contratação, a idade mínima de 18 anos completos e máxima de 70 
incompletos; 
IV. não ter contrato temporário rescindido pela Autarquia por falta disciplinar; 
V. estar em gozo de boa saúde física e mental, comprovada através de atestados 
médicos; 
VI. não ser portador de deficiência incompatível com o exercício da atividade a ser 
desempenhada; 
VII. não exercer cargo, emprego ou função pública na Administração direta e 
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de 
empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas, exceto nos casos 
previstos no XVI, do art. 37, da CF/88 e inciso XVI, do Art. 70 da Lei Orgânica do 
Município; 
VIII. ter boa conduta; 
IX. não possuir antecedentes criminais. 

 
3.3. É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato o completo e correto 
preenchimento dos dados de inscrição, bem como a veracidade das informações 
declaradas, não sendo possível realizar correções depois de efetivada a inscrição. 
 
3.4. Ao efetuar a inscrição, o candidato declara que conhece e concorda plena e 
integralmente com os termos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, em 
relação aos quais não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento. 
 
3.5. O candidato deverá, no ato da inscrição, marcar em campo específico da 
Ficha de Inscrição sua opção de cargo. Depois de efetivada a inscrição, não será 
aceito pedido de alteração desta opção. 
 
3.6. A Comissão deste Processo Seletivo não se responsabilizará por eventuais 
prejuízos causados pelo preenchimento incorreto dos dados de inscrição. 
 
3.7. É de responsabilidade do candidato acompanhar constantemente os prazos 
referentes a este Processo Seletivo, desde o Edital de abertura até a convocação. 
 
3.8. É vedada a inscrição condicional ou por correspondência, contudo, permitir-se-
á a inscrição por procuração, mediante a apresentação do respectivo instrumento, 
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com firma reconhecida em cartório, acompanhada de documento de identificação 
oficial com foto do procurador. 
 
3.9. Para a inscrição, o candidato ou seu procurador, deverá comparecer à sede 
da Autarquia munido de: 
 
I. ficha de inscrição, devidamente preenchida a caneta azul ou preta, com letra 
legível, sem rasuras ou emendas, não devendo ser usado corretivo; 
II. cópia de um documento oficial de identificação com foto; 
III. cópia do diploma, histórico escolar ou declaração que comprove a escolaridade 
mínima exigida; 
IV. cópia da documentação exigida como pré-requisito para o cargo pleiteado. 
 
3.10. SÓ SERÁ ACEITA 1 (UMA) INSCRIÇÃO POR CPF. 
 
3.11. O candidato sabatista poderá solicitar atendimento específico, nos termos do 
edital, assinalando a opção “Guardador de sábado por motivo religioso” em campo 
próprio da ficha de inscrição. 
 
3.12. Se considera candidato sabatista aquele que, por convicção religiosa, 
guarda o sábado, reservando-o para o descanso e/ou a oração. 
 
3.13. Não serão aceitas outras formas de solicitação de atendimento específico 
para os candidatos que se declaram sabatista, tais como: via postal, telefone, fax 
ou correio eletrônico. 
 
3.14. A Comissão reserva-se o direito de exigir, a qualquer tempo, documentos 
que atestem a condição que motiva a solicitação de atendimento específico 
declarado. 
 
4. DAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 
 
4.1. Em cumprimento ao disposto no art. 37, do Decreto Regulamentar nº 3.298, de 
20/12/1999, ficam reservados 5% (cinco por cento) do total das vagas de cada 
cargo, destinadas aos candidatos com deficiência, compatível com a atividade 
escolhida. 
 
4.2. Na hipótese da aplicação do percentual resultar número fracionado, este 
deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente. 
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4.3. O candidato com deficiência além de figurar na listagem especial, constará 
também na listagem geral, concorrendo em igualdade de condições com os 
demais aprovados, observando a ordem de classificação. 
 
4.4. A pessoa com deficiência que pretende concorrer às vagas reservadas deverá, 
sob as penas da lei, declarar esta condição no campo específico da Ficha de 
Inscrição. 
 
4.5. O candidato que não declarar a deficiência conforme estabelecido no subitem 
4.4, ou deixar de entregar o laudo médico ou entregá-lo fora do prazo determinado, 
perderá a prerrogativa em concorrer às vagas reservadas. 
 
4.6. Caso haja necessidade de condições especiais para se submeter às provas 
objetiva e prática, o candidato deverá solicitá-las no ato da inscrição, no campo 
específico da Ficha de Inscrição, indicando claramente quais os recursos especiais 
necessários, arcando o candidato com as consequências de sua omissão. 
 
4.7. Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá no ato da entrega dos 
documentos e títulos: 
 
I. comprovar a espécie e o grau ou nível da deficiência, mediante laudo 

médico (original), emitido nos últimos 03 (três) meses, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência. 

II. O laudo médico deverá atestar também a compatibilidade da deficiência 
com o exercício das atividades do cargo pleiteado. 

 
4.8. O laudo médico (original) terá validade somente para este Processo Seletivo e 
não será devolvido, assim como não serão fornecidas cópias desse laudo. 
 
4.9. A relação dos candidatos que tiverem a inscrição deferida para concorrer na 
condição de deficiente será divulgada no endereço eletrônico 
www.joaoneiva.es.gov.br e no local onde foram realizadas as inscrições 
 
4.10. As vagas para pessoas com deficiência que não forem providas por falta de 
candidatos com deficiência, serão preenchidas pelos demais candidatos, 
observada a ordem geral de classificação por cargo/formação. 

 
4.11. Fica assegurado a pessoas com deficiência o direito de inscrição no presente 
Processo Seletivo Público, desde que sua deficiência seja compatível com as 
atribuições e atividades do cargo pleiteado. 



09/08/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1323

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 231

 
                

7 
Avenida Presidente Vargas, 356 – Centro – João Neiva (ES) – CEP: 29.680-000. 

Tel. (27)3258-1165 – Fax: (27)3258 - 1115 
CNPJ: 31.776.248/0001-72 

E-mail: saaejnes@gmail.com 

 
 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO _ JOÃO NEIVA (ES) 
AUTARQUIA MUNICIPAL 
LEI DE CRIAÇÃO N°. 1.388 de 01/08/1988 

5. DA PROVA DE CONHECIMENTOS 
 
5.1. Será aplicada prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos 
os cargos, com duração máxima de 3 horas. 
 
5.2. A prova objetiva conterá 20 questões de múltipla escolha, com 05 (cinco) 
alternativas de respostas (A, B, C, D e E), das quais haverá uma única resposta 
correta. 
 
5.3. Cada questão correta vale 0,5 pontos, sendo o valor máximo da prova 10 
pontos. 
 
5.4. Será considerado classificado apenas os candidatos que acertarem, no 
mínimo, 50% (cinquenta por cento) da prova objetiva. 
 
5.5. Será eliminado do presente Processo Seletivo o candidato que não 
comparecer para a realização de qualquer das provas previstas neste Edital. 
 
5.6. Os candidatos receberão caderno de prova e um cartão resposta, que deverá 
ser preenchido em caneta azul ou preta sem rasuras e assinado pelo mesmo, 
sendo este de sua estrita responsabilidade. 
 
5.7. O candidato somente poderá levar o caderno de provas após 1 (uma) hora do 
início da mesma. 
 
5.8. O candidato deverá transcrever as respostas da Prova Objetiva para o Cartão 
 de Respostas, que será o único documento válido para correção. 
 
5.9. O candidato deverá marcar, para cada questão, somente uma das opções de 
resposta. Será atribuída nota 0 (zero) à questão com mais de uma opção marcada, 
sem opção marcada, com emenda ou rasura. 
 
5.10. As provas serão realizadas na EMEF Professora Maria Olíria Sarcinelli 
Campagnaro, localizada à Rua Negri Orestes, 398, Centro, João Neiva/ES, CEP: 
29680-000. 
 
5.10.1. A prova objetiva para o cargo de Engenheiro Civil, será realizada no dia 
08/09/2019 (DOMINGO), das 08h às 11h. 
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5.10.2. A Comissão assegurará ao candidato do cargo Engenheiro Civil, que se 
declararem sabatistas na ficha de inscrição, horário específico para realização da 
prova objetiva do dia 08/09/2019 (domingo), sendo realizada das 08h às 11h.  
 
5.10.3. O candidato que informar a opção “Guardador de sábado por motivo 
religioso” não poderá realizar qualquer espécie de consulta, de comunicação ou 
de manifestação a partir do ingresso na sala de provas até o término da prova. 
 
5.11. O candidato deverá comparecer ao local de prova com antecedência mínima de 
30 minutos, munido de comprovante inscrição, documento oficial de identificação com 
foto e caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 
 
5.12. Não será permitido o ingresso de candidato no local de realização de provas sob 
pretexto algum, após o fechamento dos portões. 
 
5.13. Durante todo o período em que permanecer no local de realização de provas, o 
candidato deverá manter o celular desligado, sendo permitido ligá-lo somente após 
ultrapassar o portão de saída do prédio. Caso o aparelho toque, emita qualquer ruído, 
alarme, ou seja, o candidato surpreendido manuseando o aparelho durante a 
realização das provas, o mesmo será eliminado, mediante registro em ata pelo fiscal 
e, no mínimo, 2 (duas) testemunhas. 
 
 

CARGO CONTÉUDO 
PROGRAMÁTICO 

Nº DE 
QUESTÕES 

VALOR DE 
CADA 

QUESTÃO 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

• Engenheiro Civil 

Português; (5) 
Matemática; (5) 
Informática; (5) 

Conhecimentos do Auto 
Cad. (5) 

20 0,5 10 

 
6. DOS TÍTULOS 

 
6.1. Só serão avaliados os títulos dos candidatos aprovados na etapa e II do 
processo seletivo, ou seja, que tenham atingido, no mínimo, 50% (cinquenta por 
cento) dos pontos da prova objetiva. 

 
6.2. Após publicação do resultado preliminar das provas de conhecimento, os 
candidatos habiltados serão convocados a entregarem a documentação abaixo 
listada: 
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I. cópia do histórico/diploma de conclusão de curso acima do nível exigido como 
pré-requisito para o cargo pleiteado; 
II. cópia dos cursos de capacitação ou aperfeiçoamento, com carga horária 
mínima de 60 (sessenta) horas. Obs.: serão aproveitados no máximo 02 (dois) 
certificados; 
III. declaração/certidão do tempo de serviço ou cópia da Carteira de Trabalho, na 
presente função pleiteada; 

 
6.3. As declarações/certidões de tempo de serviços de Órgãos Públicos, só 
serão aceitas se expedidas pelo Departamento de Recursos Humanos, e se 
forem referentes ao cargo pleiteado; 

 
6.3.1. Todo candidato que comprovar o tempo de serviço na Carteira de 
Trabalho e que não constar na mesma data do encerramento do contrato 
deverá juntar no envelope de inscrição, declaração da empresa que o mesmo 
mantém vínculo empregatício até a data da inscrição; 

 
6.3.2. Para efeitos de pontuação, o candidato que não apresentar a Declaração 
mencionada no inciso anterior, não será contado o tempo de serviço. 

 
6.4. Os títulos deverão ser entregues, acondicionados em envelope LACRADO, 
ao servidor responsável pelo recebimento do mesmo devendo o candidato colar 
na parte externa do envelope a CAPA DE IDENTIFICAÇÃO, disponível no 
ANEXO VIII. NÃO HAVERÁ CONFERÊNCIA DE TÍTULOS NO MOMENTO DA 
INSCRIÇÃO. 

 
6.5. A entrega do envelope contendo a documentação poderá ser efetuada 
também por procurador, mediante apresentação de procuração original simples, 
devidamente autenticada, assinada pelo candidato, acompanhada de cópia 
legível do documento oficial com foto do candidato. Deverá, ainda, ser 
apresentado documento oficial com foto do procurador. 

 
6.6. Nenhum documento novo poderá ser apresentado após a inscrição do 
candidato, bem como, não será aceita documentação fora do período e horário 
da inscrição. 

 
6.7. A documentação apresentada deverá corresponder ao cargo pleiteado 
previsto neste Edital. 

 
6.8. Não se admitirá o envio de documentação via correio ou por meio 
eletrônico. 
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6.9. O candidato é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do Processo 
Seletivo. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 
informações nele contidas implicará imediata eliminação do candidato que o tiver 
apresentado, ou, caso tenha sido selecionado, a cessação do contrato de 
trabalho, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
6.10. Será indeferida a inscrição do candidato que tenha sido exonerado, 
demitido ou que teve seu contrato rescindido do serviço público por justa causa. 

 
6.11. O candidato inscrito por procurador assume total responsabilidade pelas 
informações prestadas por seu representante. 

 
6.12. A documentação de escolaridade expedida por órgãos estrangeiros só terá 
validade quando for revalidada pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC). 
 
6.13. A pontuação dos títulos obedecerá aos critérios definidos nos ANEXOS II-
A e II-B. 

 
6.14. Não será computado ponto aos itens exigidos como requisito de 
investidura. 

 
6.15. Para comprovação dos cursos/capacitações relacionadas no ANEXOS II-
A, o candidato deverá apresentar certificado/declaração de uma instituição 
pública ou privada regularizada, contendo a carga horária, a identificação da 
instituição com a assinatura do responsável pela organização/emissão do 
respectivo curso/certificado/declaração. 

 
6.16. Somente serão aceitos os certificados de cursos e capacitações emitidos 
via internet, se constar o código de validação no impresso, contendo CNPJ da 
empresa, assinado pelo participante, bem como pela empresa que realizou o 
curso/capacitação, com data/período de realização do curso com carga horária 
compatível a apresentada no certificado. 

 
6.17. Não serão aceitos: 
I. Cursos/capacitações não concluídos; 
II. Cursos/capacitações, em cujo documento comprobatório não constar o 
timbre ou carimbo de CNPJ da entidade que forneceu o curso, data de 
conclusão do mesmo, carimbo e assinatura do responsável pela emissão do 
documento e data de expedição do mesmo, bem como falta da data/período de 
realização do curso com carga horária compatível a apresentada no certificado; 
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III. Cursos/capacitações sem especificação de carga horária (mínima de 60 
horas) e da identificação do candidato no documento apresentado, ou carga 
horária divergente aos dias de realização de curso. Ex: curso/capacitação de 60 
horas, realizado em 01 (um) dia. 
IV. Cursos exigidos na escolaridade para o cargo pleiteado. 
V. Cursos exigidos como pré-requisito no cargo pleiteado. 
VI. Cursos apresentados no mesmo documento utilizado para comprovar o pré-
requisito; 

 
6.18. Em nenhuma hipótese serão aceitos documentos com data de validade 
vencida. 
 
6.19. Considera-se qualificação profissional cursos de formação continuada na 
área de atuação, concluídos a partir de 2014, impresso em papel timbrado e 
com carimbo do respectivo órgão, relacionados ao cargo ou área de atuação, no 
qual o candidato tenha participado na condição de participante ou de formador, 
durante ou após a realização do curso exigido como requisito ao exercício do 
cargo, constante dos ANEXOS II-A e II-B. 

 
6.20. Consideram-se cursos de graduação e pós-graduação: Curso de Nível 
Superior, Pós-Graduação Lato Sensu, Mestrado e Doutorado, que deverão ser 
apresentados por meio de Certificados (Diploma) ou Declaração da Instituição, 
devidamente reconhecidos pelo MEC. 

 
6.21. A pontuação referente a qualificação profissional será atribuída de acordo 
com a tabela constante dos ANEXOS II-A. 

 
6.22. A comprovação do tempo de exercício profissional no cargo pleiteado dar-
se-á da seguinte forma: 

 
I. na área pública: 
a) cópia da carteira de trabalho [página de identificação com foto e dados 
pessoais e registro do(s) contrato(s) de trabalho, ou, Certidão funcional emitida 
pelo Recursos Humanos do órgão público. 

 
II. na área privada - conveniadas/contratadas/com parceria firmada com órgão 
público: 
a) cópia da carteira de trabalho [página de identificação com foto e dados 
pessoais e registro do(s) contrato(s) de trabalho; 
b) declaração da entidade ou do setor onde atua/atuou, em papel timbrado ou 
com carimbo de CNPJ, data e assinatura do responsável pela emissão da 
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declaração, comprovando que a entidade é/foi conveniada/contratada ou tem/teve 
parceria firmada com órgão público e que o candidato está/esteve inserido no 
convênio/contrato/termo de parceria. 

 
Obs.: Em caso de contrato de trabalho em vigor (carteira sem data de saída), o 
tempo de serviço será considerado até a data no requerimento de inscrição, 
preenchida pelo servidor responsável pelo recebimento da mesma. 
 
III. na iniciativa privada – NÃO conveniadas/contratadas/com parceria firmada 
com órgão público: 
a) Cópia da carteira de trabalho ou Contrato de Prestação de Serviços (página 
de identificação com foto e dados pessoais e registro do (s) contrato (s) de 
trabalho); 
b) Declaração emitida pelo empregador contendo assinatura com firma 
reconhecida ou carimbo que identifique o responsável pela referida declaração 
informando período e atividades exercidas, comprovando a atuação declarada. 

 
IV. como prestador de serviços: 
a) cópia do contrato de prestação de serviços; 
b) declaração da empresa ou do setor onde atua/atuou, em papel timbrado ou com 
carimbo de CNPJ, data e assinatura do responsável pela emissão da declaração, 
comprovando efetivo período de atuação no cargo. 

 
6.23. Será considerado para efeito de experiência profissional aquela adquirida até 
o último dia de inscrição. 

 
6.24. Para os cursos de capacitação/qualificação profissional serão considerados 
aqueles adquiridos no período compreendido entre 01 de janeiro de 2014 até o 
último dia de inscrição. 

 
6.25. Eventuais experiências de estágio ou voluntariado não serão consideradas 
para fins de comprovação de tempo de atividade profissional. 

 
7. DOS RECURSOS 
7.1. O candidato poderá apresentar recurso, devidamente fundamentado, 
informando as razões pelas quais discorda do resultado. Os recursos deverão ser 
interpostos e protocolizados no Setor de Protocolo do SAAE/JN, e dirigido ao 
Presidente da Comissão do Processo Seletivo - Edital SAAE n° 002/2019, no 
período de 08h às 11h e 13h às 16h, considerando o horário oficial de Brasília/DF 
e nos prazos constantes no ANEXO VI. 
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7.2. No caso de eliminação, o candidato terá o prazo de 24 (vinte quatros) horas, 
a contar da data da mesma, para interpor recurso junto à Comissão do Processo 
Seletivo. 

 
7.3. Na impetração do recurso, não serão aceitos novos documentos para 
conferência/análise e/ou alteração das informações prestadas pelo candidato na 
inscrição. 

 
8. DA ELIMINAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO 

 
8.1. A lista geral dos candidatos classificados ou não, será disponibilizada no site 
www.joaoneiva.es.gov.br, Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo (DOM/ES) 
e afixada no mural do SAAE. 

 
8.2. Será excluído do Processo Seletivo o candidato que: 

 
a) fizer declaração falsa ou inexata; 
b) agir com desdém para qualquer membro da comissão; 
c) for responsável pela falsa identificação funcional; 
d) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter sua aprovação; 
e) não atender as determinações deste Edital. 

 
8.3. Nos casos de empate na classificação, o desempate obedecerá à seguinte 
ordem de prioridade: 

 
I. maior idade, considerando-se dia, mês e ano de nascimento. 
II. maior experiência profissional;  
III. maior titulação apresentada; 

 
9. DA CONVOCAÇÃO 

 
9.1. A convocação dos classificados será realizada pela SAAE, de acordo com a 
necessidade, divulgada no site www.joaoneiva.es.gov.br, Diário Oficial dos 
Municípios do Espírito Santo (DOM/ES) e afixada no mural do SAAE. 

 
9.2. Todos os candidatos convocados deverão comparecer ao local, dia e 
horário definidos na convocação, munidos, obrigatoriamente, de toda a 
documentação exigida neste Edital, subitem 11.1. 

 
9.3. A convocação para contratação obedecerá, rigorosamente, à classificação 
do Processo Seletivo e, caso o candidato ou seu procurador não esteja presente 
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no momento de sua convocação, o mesmo será reclassificado uma única 
vez, sendo encaminhado para o final da lista de classificação. 

 
9.4. Caso o candidato não assuma o exercício na data estabelecida previamente 
no contrato, este se tornará sem efeito e o mesmo estará sumariamente 
eliminado deste Processo Seletivo. 

 
10. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 
10.1. Serão convocados para contratação, os primeiros classificados, que após 
convocação, deverão comparecer no Departamento de Recursos Humanos, no 
prédio sede do SAAE/ES, localizada na Avenida Presidente Vargas, 356, 
Centro, João Neiva/ES, munido dos seguintes documentos: 

 
I. 02 (duas) fotos 3x4; 
II. cópia dos títulos e experiência profissional declarados no ato da inscrição 
para fins de pontuação, acompanhados do original para conferência;  
III. cópia do CPF ou comprovante de situação cadastral do CPF emitido pelo site 
da Receita Federal; 
IV. cópia da Carteira de Identidade, com número, órgão expedidor e data da sua 
expedição; 
V. cópia do Título de Eleitor; 
VI. declaração 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; 
VII. cópia do comprovante de PIS/PASEP (frente e verso), caso não possua, 
apresentar a declaração constante no Anexo III, devidamente preenchida e 
assinada; 
VIII. cópia do comprovante de residência atualizado no nome do candidato, 
cônjuge, pai ou mãe (água, luz, telefone, fatura de cartão); 
IX. número de telefone;  
X. endereço de e-mail; 
XI. comprovante de conta bancária – conta corrente, se tiver: Banestes S/A, 
Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal; 
XII. cópia do certificado de reservista, caso sexo masculino;  
XIII. cópia da certidão de casamento ou nascimento;  
XIV. cópia da certidão de nascimento de dependentes; 
XV. atestado de aptidão física e mental, expedido por médico da Medicina do 
Trabalho, sendo sua aquisição de inteira responsabilidade do candidato;  
XVI. declaração de acumulação de cargos; 
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   11. DA RESCISÃO OU EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 
 

11.1. O contrato temporário extinguir-se-á pelo término do prazo contratual, 
podendo, no entanto, ser rescindido pelos motivos expostos no art. 13, da Lei 
Municipal nº 3.114/2018. 
 
12. DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

 
12.1. Este processo seletivo terá validade de 01 (um) ano, contado a partir da 
data de homologação, prorrogável por igual período, ou até que seja realizado e 
homologado o concurso público para provimento de cargos efetivos, caso em 
que a validade do referido processo será imediatamente cessada. 

 
12.2. Correrá por conta do candidato a realização do exame admissional 
necessário à sua contratação. 

 
12.3. Todas as etapas do presente Processo Seletivo são de caráter eliminatório 
e classificatório. 

 
12.4. A inadimplência do contratado dará lugar à proibição de celebração de 
novo contrato com o Município de João Neiva por um período de 04 (quatro) 
anos. 

 
12.5. A aprovação neste Processo Seletivo não assegura ao candidato a sua 
contratação, apenas a expectativa de ser convocado, seguindo rigorosa ordem 
de classificação. 

 
12.6. O contratado estará sujeito ao cumprimento do disposto no subitem 3.4., 
na impossibilidade do cumprimento, será formalizada a desistência da vaga ou 
rescisão contratual. 

 
12.7. Não serão fornecidos atestados, cópias de documentos, certificados ou 
certidões relativas aos candidatos deferidos e indeferidos. 

 
12.8. Os casos omissos serão analisados e julgados pela Comissão deste 
Processo Seletivo, observados os princípios e normas que regem a 
Administração Pública e na hipótese da complexidade dos casos serão 
submetidos à apreciação do SAAE. 
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12.9. De acordo com a legislação processual civil em vigor, fica eleito a Comarca 
de João Neiva como foro competente para julgar as demandas judiciais 
decorrentes deste Processo Seletivo. 

 
12.10. Integram este Edital, os seguintes Anexos: 

 
Anexo I – Ficha de inscrição; 

 
Anexo II-A – Critérios para atribuição de pontuação – Engenheiro Civil; 

 
Anexo III – Declaração inscrição PIS/PASEP;  
 
Anexo IV – Modelo solicitação de recurso; 

 
Anexo V – Declaração de acúmulo ou não de cargos;  
 
Anexo VI – Cronograma; 

 
Anexo VII – Conteúdo programático e Atribuição dos cargos. 

 
 

João Neiva/ES, 08 de Agosto de 2019. 
 
 

Wyrlla B. de Almeida Castiglioni 
Presidente do Processo Seletivo nº 118/2019 
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ANEXO I -     FICHA DE INSCRIÇÃO 

PROCESSO SELETIVO – EDITAL SAAE Nº 002/2019 

INSCRIÇÃO N° _________ 

DECLARAÇÃO 
O abaixo assinado vem requerer ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE/JN, sua inscrição no 
Processo Seletivo, para o cargo especificado abaixo, 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 
(    ) ENGENHEIRO CIVIL 
 

DADOS PESSOAIS 
 
NOME COMPLETO: ________________________________________________________ 

ENDEREÇO:________________________________________________Nº_____________ 

BAIRRO________________________________CIDADE:_________________UF:______ 

CEP: _______________ CELULAR: ___________________ Tel. Recado: _____________ 

CPF: ____________________ RG.: __________________DATA NASC.______/____/_____ 

E-MAIL:_______________________________________________________ 

 
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS: (__) SIM  (__) NÃO  
NECESSITA DE ALGUMA ADAPTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA? (__) 
NÃO (__) SIM - QUAL?_____ 
GUARDADOR DE SÁBADO POR MOTIVO RELIGIOSO? (  ) Não (  ) Sim 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO Nº _____________________ 
 
(Guarde este comprovante, pois deverá ser entregue junto com um documento oficial com foto, no dia 
da prova objetiva) 

PROCESSO SELETIVO – EDITAL SAAE Nº 002/2019 
NOME: 
DATA: CARGO: 
Assinatura do Candidato: Assinatura do Membro da Comissão: 
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ANEXO II-A 
 

PROCESSO SELETIVO – EDITAL SAAE/JN Nº 002/2019 
 
CRITÉRIOS PARA ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO DE CURSO/QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, PARA EFEITO DE 
CLASSIFICAÇÃO DOS CARGOS: 
 

ENGENHEIRO CIVIL 
 
A) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS DE TITULAÇÃO 
 

Títulos Pontuação 
por Título 

Quantidade 
Máxima 

Pontuação 
Máxima 

Pós-Graduação Lato Sensu; 
Especialização na Área Especifica ou 
Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado) na 
Área Especifica – Máximo 2 (dois) 
diplomas. 

2,5 02 5,0 

Certificado de participação em Cursos na 
área de atuação com duração mínima de 
60 horas. 

2,5 02 5,0 

TOTAL 10 PONTOS 
 
B) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS DE TEMPO DE SERVIÇO 

 
EXERCÍCIO PROFISSIONAL – 30 PONTOS 

 
DISCRIMINAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 

NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS PONTOS 
PESO MÁXIMO 

Experiência em serviço prestado no cargo 
pleiteado, ou correlato a este, prestado de 
forma direta à órgãos públicos, nunca de nível 
inferior ao cargo pleiteado. 

0,25 pontos por mês 
completo, até o 

limite de 5 (cinco) 
anos. 

 
15 

Experiência em serviço prestado no cargo 
pleiteado, ou correlato a este, prestado na 
iniciativa privada, nunca de nível inferior ao 
cargo pleiteado. 

0,25 pontos por mês 
completo, até o 

limite de 5 (cinco) 
anos. 

 
 

15 

 TOTAL  30 PONTOS 
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ANEXO III 

 
PROCESSO SELETIVO – EDITAL SAAE/JN Nº 002/2019 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

 
 
 
 
 
Eu,_____________________________________________, residente e domiciliado 
no Município de ______________________, inscrito no Processo Seletivo – Edital 
SAAE/JN nº 002/2019, no cargo de____________________________, portador do 
CPF n°________________________e Carteira de Identidade 
nº___________________, declaro que não possuo inscrição de PIS/PASEP. 
 
 
 
 
 

João Neiva, _______ de ______________ de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
 

Assinatura do candidato 
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ANEXO IV 

 
PROCESSO SELETIVO – EDITAL SAAE/JN Nº 002/2019 

 
SOLICITAÇÃO DE RECURSO 

 
NOME: ____________________________________________________________ 

 
ENDEREÇO: _______________________________________________________ 

 
BAIRRO: _________________________________________________________ 

 
CPF:____________________________TEL:(____)__________________________ 

DATA DE NASCIMENTO: ____ /______ /_______ Nº DE INSCRIÇÃO: __________ 

CARGO: ___________________________________________________________ 

DESCRIÇÃO DO RECURSO 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

_____________________________________ 
 

ASSINATURA DO SOLICITANTE 
 
                           João Neiva/ES, ____ de ____________ de 2019. 
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ANEXO V 

 
DECLARAÇÃO DE ACÚMULO OU NÃO DE CARGOS 

 
 

 
Eu, _______________, Brasileira, portadora do RG: _______, e do CPF: 
__________, residente e domiciliado (a) ________________________, DECLARO 
para fins de posse/exercício no cargo de __________________ do quadro de 
servidores do SAAE/JN QUE NÃO EXERÇO cargo, função ou emprego público junto 
à administração pública direta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade 
de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou 
indiretamente pelo poder público, de conformidade com os incisos XVI E XVII do Art. 
37, da Constituição Federal de 05/10/1988. 

 
DECLARO, outrossim, QUE NÃO PERCEBE proventos de aposentadoria decorrente 
do Art. 40 ou dos Arts. 42 e 142 da Constituição Federal, que seja inacumulável com 
a carreira em que tomará posse. 

 
DECLARO, mais, estar ciente de que deve comunicar ao SAAE/JN qualquer 
alteração que venha a ocorrer em sua vida funcional que não atenda às 
determinações legais vigentes relativamente 

 
à acumulação de cargos, sob pena de responder processo administrativo disciplinar. 

 
DECLARO, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa é crime prevista no 
Art. 299 do Código Penal Brasileiro, sujeitando-o às penas, sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis. 

 
 

DECLARO, por fim, que toma ciência de toda a legislação supra referida. 
 
 

João Neiva, ES ____/____/____. 
 
 

_______________________ 
 

Assinatura do candidato 
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ANEXO VI 

 
PROCESSO SELETIVO – EDITAL SAAE/JN Nº 002/2019 

 
CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADE DATA PREVISTA 

Período das inscrições 28 E 29/08/2019 
Divulgação da listagem dos candidatos inscritos 02/09/2019 
Prazo para recurso das inscrições 03/09/2019 
Resultado do recurso 04/09/2019 
Divulgação da listagem dos candidatos aptos a 

realizarem a prova objetiva 

 
06/09/2019 

Realização da prova objetiva para o cargo de 

Engenheiro Civil 

 
08/09/2019 

Gabarito preliminar 09/09/2019 
Divulgação do resultado preliminar da prova 

objetiva 

 
10/09/2019 

Recurso do resultado preliminar da prova 

objetiva 

 
11/09/2019 

Resultado do recurso da prova objetiva 12/09/2019 
Convocação para entrega dos documentos e 

títulos 

 
13/09/2019 

Entrega dos documentos e títulos 16/09/2019 
Resultado preliminar classificatório 18/09/2019 
Recurso do resultado preliminar classificatório 19/09/2019 
Resultado do recurso 20/09/2019 
Resultado final e homologação do resultado 

final 

 
24/09/2019 

*O cronograma previsto poderá ser alterado a qualquer tempo, a critério da 
Comissão do Processo Seletivo – Edital SAAE/JN Nº 002/2019 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO _ JOÃO NEIVA (ES) 
AUTARQUIA MUNICIPAL 
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ANEXO VII 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
ATENÇÃO: TODA A LEGISLAÇÃO CITADA NOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
SERÁ UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DE QUESTÕES LEVANDO-SE EM 
CONSIDERAÇÃO AS ATUALIZAÇÕES VIGENTES ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO 
DO EDITAL. 
 

ENGENHEIRO CIVIL 
 
PORTUGUÊS:  
a) Reconhecimento de informação implícita em um texto.  
b) Identificação do tema de um texto.  
c) Distinção de um fato da opinião relativa a esse fato.  
d) Interpretação de texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, 
quadrinhos, foto, etc.).  
e) Identificação da finalidade de textos de diferentes gêneros.  
f) Reconhecimento de diferentes formas de tratar uma informação na comparação de 
textos que tratam do mesmo tema. Reconhecer posições distintas entre duas ou mais 
opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema.  
g) Estabelecimento de relações entre partes de um texto, identificando repetições ou 
substituições que contribuem para a continuidade de um texto.  
h) Identificação da tese de um texto e estabelecimento de relação entre a tese e os 
argumentos oferecidos para sustentá-la.  
i) Estabelecimento relação causa/consequência entre partes e elementos do texto. 
j) Estabelecimento relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por 
conjunções, advérbios, etc.  
k) Reconhecimento do efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras 
notações, da escolha de uma determinada palavra ou expressão, da exploração de 
recursos ortográficos e/ou morfossintáticos.  
 
MATEMÁTICA:  
a) Resolução de situações-problema, envolvendo: adição, subtração, multiplicação, 
divisão, potenciação ou radiciação com números reais, nas suas possíveis 
representações.  
b) Máximo Divisor Comum (MDC) e Mínimo Múltiplo Comum (MMC).  
c) Porcentagem. Juros simples e compostos.  
d) Razão e proporção. Regra de três simples e composta.  
e) Equações do 1º e do 2º graus. Sistema de equações do 1º grau e do 2º graus.  
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f) Grandezas e medidas - quantidade, tempo, comprimento, superfície, capacidade 
e massa.  
g) Relação entre grandezas - tabela ou gráfico.  
h) Tratamento da informação - médias aritmética e ponderada. 
i) Progressão aritmética.  
j) Logaritmo.  
k) Geometria plana e espacial.  
l) Teoremas de Pitágoras e de Tales. 

 
INFORMÁTICA AVANÇADA;  
 
CONHECIMENTO DE AUTOCAD. 
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ANEXO VIII 
 

CAPA DE IDENTIFICAÇÃO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS E 
TÍTULOS 

 
(Deverá ser grampeada na parte externa do envelope) 

 
 
 
 
 

 CAPA DE IDENTIFICAÇÃO 
 PROCESSO SELETIVO - EDITAL SAAE/JN Nº 0002/2019 
   
NOME:   

   
CARGO:   

   
DATA:  Nº DE INSCRIÇÃO: 

   
 
 
 
 
 _____________________________________________ 
 Assinatura do Candidato 
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PORTARIA Nº 123/2019
Publicação Nº 218070

PORTARIA Nº 123, de 08 de Agosto de 2019.

Concede abono ao servidor, conforme Lei Municipal nº 2.790/2015.

O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva - ES, no uso de suas atribuições legais e, designado atra-
vés do Decreto nº 6.660, datado em 25/09/2018;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER ao servidor PAULO SÉRGIO CUSINI, ocupante do cargo de Pedreiro, Classe “D”, Nível XI.4, a licença 
de 01 (um) dia referente ao Abono do Servidor Público no período de 16/08/2019, conforme Art. 61, Lei nº 3.036, de 
29/01/2018.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

João Neiva/ES, 08 de Agosto de 2019.

Josival de Assis Tonini

Diretor Geral do SAAE

Decreto Municipal n° 6.660/2018

PORTARIA Nº 124/2019
Publicação Nº 218071

PORTARIA Nº 124, de 08 de Agosto de 2019.

Concede abono a servidora, conforme Lei Municipal nº 2.790/2015.

O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva - ES, no uso de suas atribuições legais e, designado atra-
vés do Decreto nº 6.660, datado em 25/09/2018;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a servidora WYRLLA BARROSO DE ALMEIDA CASTIGLIONI, ocupante do cargo de Auxiliar Adminis-
trativo, Classe “F”, Nível IV.1, a licença de 01 (um) dia referente ao Abono do Servidor Público no período de 14/08/2019, 
conforme Art. 61, Lei nº 3.036, de 29/01/2018.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

João Neiva/ES, 08 de Agosto de 2019.

Josival de Assis Tonini

Diretor Geral do SAAE

Decreto Municipal n° 6.660/2018
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Laranja da Terra

Prefeitura

EDITAL COMDECA 05 RESULTADO PROVA
Publicação Nº 218104

EDITAL COMDECA Nº05/2019

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Laranja da terra/ES – COMDECA, por meio 
da sua Comissão Especial do Processo de Escolha do Conselho Tutelar, constituída na forma da resolução nº 02/2019, 
torna público o resultado da prova de aferição de conhecimento referente a segunda etapa do processo de escolha do 
Conselho Tutelar de Laranja da Terra.

Considerando que a quantidade mínima exigida para o processo de eleição de escolha do Conselho Tutelar é de 10 candi-
datos conforme previsto no item 10.1 do EDITAL COMDECA Nº 01/2019;

Considerando que o número de candidatos aprovados na prova de conhecimentos foi inferior ao exigido, sendo necessário 
a abertura para novas inscrições;

A comissão especial do processo de escolha de eleição do conselho tutelar, decide pela antecipação da divulgação do re-
sultado da prova de conhecimentos prevista para 21/08/2019, conforme segue:

Nº de inscrição CANDIDATOS Nº do RG Pontuação Resultado

1 LETICIA CAMPOS ARRUDA 2.062.104-ES 17 REPROVADO

2 NILA DE MATOS. 1.195.568-ES 15 REPROVADO

3 EDUARDA GRINEVALD 3.641.475-ES 17 REPROVADO

5 JANICE ZAHN MARCELINO 1.483.056-ES 22 APROVADO

6 IÊDA CECÍLIA DE SOUZA 9.882.977-SP 14 REPROVADO

7 LUCILENE CORREA ALMEIDA 1.101.948-ES 11 REPROVADO

8 ROSANGELA NEITZEL 1.856.821-ES 16 REPROVADO

10 DULCENIR NAIMEKE GABRECHT 1.216.429-ES 24 APROVADO

11 CARMELINDA JANN 1.275.369-ES 22 APROVADO

12 VOGMAR DIAS STORCH 867.274-ES 15 REPROVADO

13 NORMA DAMM 457.100-ES 14 REPROVADO

14 WALDIANA DE OLIVEIRA ABREU 1.106.868-ES 21 APROVADO

15 ELVIRA LUIZA DEORCE DOS SANTOS 376.840-ES 15 REPROVADO

I. RESULTADO DA PROVA DE AFERIÇÃO DE CONHECIMENTO

Laranja da Terra, 07 de agosto 2019.

Fabiola Bayer Gatti

Presidente COMDECA/Membro Comissão Eleitoral

Ângela Maria Hortelan Freitas

Membro Comissão Eleitoral

Thaís Ludtke Naimeke

Membro Comissão Eleitoral

Vanessa Cristina Armani Scardua

Membro comissão eleitoral
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EDITAL COMDECA 06
Publicação Nº 218130

EDITAL COMDECA Nº06/2019

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Laranja da terra/ES – COMDECA, por meio 
da sua Comissão Especial do Processo de Escolha do Conselho Tutelar, constituída na forma da resolução nº 02/2019, 
torna público o prazo para interposição relativo ao resultado da prova de aferição de conhecimento referente a segunda 
etapa do processo de escolha do Conselho Tutelar de Laranja da Terra.

PRAZO PARA RECURSO: 09 E 12 DE AGOSTO DE 2019.

PRAZO PARA DIVULGAÇÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS: DOIS DIAS ÚTEIS.

Laranja da Terra, 08 de agosto 2019.

Fabiola Bayer Gatti

Presidente COMDECA/Membro Comissão Eleitoral

Ângela Maria Hortelan Freitas

Membro Comissão Eleitoral

Thaís Ludtke Naimeke

Membro Comissão Eleitoral

Vanessa Cristina Armani Scardua

Membro Comissão Eleitoral
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Mantenópolis

Prefeitura

AVISO DE ABERTURA - TP 010-2019
Publicação Nº 218215

Prefeitura Municipal de Mantenópolis – ES

TOMADA DE PREÇO

N° 010/2019

A Prefeitura Municipal de Mantenópolis/ES, através de seu Presidente da CPL (Comissão Permanente de Licitação) torna 
público que fará realizar a licitação cujo objeto é Construção de muro entorno do Estádio Municipal Atílio Ventorim de 
Mantenópolis/ES, com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, 
Cronograma Físico Financeiro e Projeto, constantes no anexo I e II, deste edital, que será realizada no dia 27 de agosto de 
2019. Protocolo: até às 08 horas e 30 minutos. Abertura: 08 horas e 40 minutos, que será realizada nas dependências da 
Prefeitura Municipal de Mantenópolis. A íntegra do Edital se encontra disponível para download no sítio eletrônico, www.
mantenopolis.es.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (27) 3758 2916.

Mantenópolis/ES, 08 de agosto de 2019.

Wollmer Cândido de Paula

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO - ERRATA 009-2019
Publicação Nº 218192

Prefeitura Municipal de Mantenópolis – ES

ERRATA - TOMADA DE PREÇO 009-2019

A Prefeitura Municipal de Mantenópolis/ES, através de seu pregoeiro e Equipe de Apoio torna-se público que irá realizar 
a abertura da licitação cujo objeto é Contratação de empresa especializada para execução de obras de recomposição de 
pavimentação e drenagem na Rua Orestes Catalunha e Rua Projetada - Distrito de São José, Mantenópolis – ES, conforme 
planilha orçamentária e cronograma físico financeiro, constantes no anexo I e II, deste edital.

Onde sê-le: d) Garantia da Proposta: d.1 – A licitante deverá fornecer, como parte integrante do envelope nº 01, com-
provante de prestação de garantia para manutenção da proposta, em uma das modalidades contidas no “caput” e § 2° 
do artigo 56 da Lei 8.666/93, conforme descritas abaixo, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor estimado para a 
contratação, conforme item 4.2 deste edital.

Leia-se: d) Garantia da Proposta: d.1 – A licitante deverá fornecer, como parte integrante do envelope nº 01, comprovante 
de prestação de garantia para manutenção da proposta, em uma das modalidades contidas no “caput” e § 2° do artigo 56 
da Lei 8.666/93, conforme descritas abaixo, no percentual de 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação, 
conforme item 4.2 deste edital.

Item 12.1 - Acrescenta-se: Importante registrar que a Comissão Permanente de Licitação não autenticará documentos no 
dia da abertura docertame.

onde se-lê: ABERTURA: que será realizada no dia 19 de agosto de 2019. Protocolo: até às 08 horas e 30 minutos. Abertu-
ra: 08 horas e 40 minutos, que será realizada nas dependências da Prefeitura Municipal de Mantenópolis.

Leia-se: ABERTURA: que será realizada no dia 02 de setembro de 2019. Protocolo: até às 08 horas e 30 minutos. Abertura: 
08 horas e 40 minutos, que será realizada nas dependências da Prefeitura Municipal de Mantenópolis.
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A íntegra do Edital se encontra disponível para download no sítio eletrônico, www.mantenopolis.es.gov.br.

Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (27) 3758 2916.

Mantenópolis/ES, 08 de agosto de 2019.

Erminio Martins de Jesus

Pregoeiro da P.M.M.

PORTARIAS 364/2019
Publicação Nº 218079

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PORTARIA Nº 364/2019

O Prefeito Municipal de Mantenópolis, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO a Servidora LUANNA MARA DE SOUZA NUNES CABRAL- Matrí-
cula nº 602424 - ocupante do cargo de CUIDADOR ESCOLAR , conforme prescrito no artigo 10 inciso “II” alínea “b” dos 
Atos das Disposições Constitucionais Transitórias.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo a 23 de julho de 2019.

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

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

Mantenópolis-ES, 07 de agosto de 2019.

HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL

- Prefeito Municipal –

Publicado em: 07/08/2019

Registrado às Fls.:

Livro nº:

PORTARIAS 365/2019
Publicação Nº 218082

PORTARIA Nº 365/2019

“Rescindi o contrato de trabalho do Servidor Juliano Benísio Barbosa - Matrícula nº 602400”

O Prefeito Municipal de Mantenópolis, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e em especial os confe-
ridos pela Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o Processo Administrativo instaurado através do Ofício Semec nº 257/2019, onde a Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura e Turismo solicitando uma sindicância para apurar supostas infrações cometidas pelo Professor Ju-
liano Benísio Barbosa, bem como o afastamento preventivo do mesmo;
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CONSIDERANDO que a Unidade Central de Controle Interno recomendou pela abertura de sindicância, conforme artigo 
5º da Lei Municipal 1.606/2019;

CONSIDERANDO que a Comissão de Sindicância Administrativa concluiu ainda que, as infrações cometidas acima, se de-
ram em virtude das condições de saúde do servidor, comprovadas pelo atestado médico datado de 28/05/2019, onde o 
mesmo apresenta CID: F 31.5. Fato este que está impossibilitando o servidor a exercer suas funções para qual fora con-
tratado, ou seja, professor MAPB;

CONSIDERANDO o contrato de trabalho do servidor Juliano Benísio Barbosa, pode ser rescindido unilateralmente por con-
veniência administrativo, amparado pelo artigo 6º, inciso III, da Lei Municipal 1.606/2019, in verbis

Artigo 6.º - O contrato firmado de acordo com esta Lei extinguir-se-á sem direito à indenização:

I - Pelo término do prazo contratual;

II - Por iniciativa do contratado;

III - Por conveniência ou oportunidade administrativa;

CONSIDERANDO a rescisão unilateral e prematura do contrato de trabalho temporário estabelecido com a Administração 
Pública constitui ato discricionário, sujeito apenas aos critérios de conveniência e oportunidade do ente público;

CONSIDERANDO que o parecer da Unidade Central de Controle Interno RECOMENDA a RESCISÃO UNILATERAL do contrato 
de trabalho de JULIANO BENÍSIO BARBOSA, por conveniência administrativa, sem o dever de indenizar, conforme cláusula 
do Contrato de Trabalho nº 116/2019.

RESOLVE

Artigo 1º - RESCINDIR UNILATERALMENTE O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINANDO Nº 
116/2019 de 01 de fevereiro de 2019, firmado com o contratado JULIANO BENISIO BARBOSA, matrícula nº 602400, com 
fulcro na cláusula de RESCISÃO do Contrato de Trabalho nº 116/2019, bem como pelo artigo 6º, inciso III, da Lei Municipal 
1.606/2019, a partir do dia 05 de agosto de 2019.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 05 de agosto de 2019.

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

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

Gabinete do Prefeito, Mantenópolis/ES, 07 de agosto de 2019.

Hermínio Benjamin Hespanhol

Prefeito Municipal

PORTARIAS 366/2019
Publicação Nº 218084

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PORTARIA Nº 366/2019

O Prefeito Municipal de Mantenópolis, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:
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Artigo 1º - EXONERAR a Sraº. GILCILENE EDUARDO DE OLIVEIRA, CPF nº 126.090.936-08, conforme Ofício da SEMEC nº 
348/2019 do cargo em comissão de RESPONSÁVEL DE ÁREA, a partir de 01 de agosto de 2019.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo a 01 de agosto de 2019.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 233/2018

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

Mantenópolis-ES, 07 de agosto de 2019.

HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL

-Prefeito Municipal -

Publicado em: 07/08/2019

Registrado às Fls.:

Livro nº:
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PORTARIAS 367/2019
Publicação Nº 218110

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS 
                       ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

 
PORTARIA Nº 367/2019 

 
O Prefeito Municipal de 
Mantenópolis, Estado do 
Espírito Santo, no uso de 
suas atribuições legais. 

RESOLVE: 
 

   Artigo 1º - FICAM REVOGADAS, todas as Portarias e 
Concessões de INSALUBRIDADE, por força do Decreto nº 049/2019, que 
regulamentou a Lei de nº 1.630/2019. 
 
    Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação,retroagindo a 01 de agosto de 2019. 
 
     Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

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

 
 
 Mantenópolis-ES, 08 de agosto de 2019. 
 
 
 

    HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL 
                                        -Prefeito Municipal - 

 
 
Publicado em: 08/08/2019 
Registrado às Fls.: 
Livro nº: 
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Marechal Floriano

Prefeitura

DELIBERAÇÃO CONSEMARH Nº 01/2019
Publicação Nº 218197

DELIBERAÇÃO CONSEMARH

Nº 01/2019

Processo CONSEMARH Nº: 04/2019

Recorrente: Vital Schunck

Assunto: Parcelamento de solo - Desmembramento.

Visto e discutido o processo na 1ª Reunião Ordinária, em 26/06/2019, acordaram os Senhores Conselheiros, por maioria 
simples, por deferir a solicitação. Desta forma, fica autorizado o parcelamento de solo - Desmembramento.

A deliberação encontra-se na íntegra anexa ao respectivo processo que se encontra nas dependências da Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMEARH.

Marechal Floriano, 01 de agosto de 2019.

SERGIO LUIZ FERREIRA

Presidente do CONSEMARH

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Publicação Nº 218111

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Ratifico a Inexigibilidade de Licitação abaixo descrita, fundamentada no artigo 25, inciso III da Lei 8666/93:

PROCESSO N° 6534/2019 – SETCUR

OBJETO: Contratação de show musical de Ernesto Mathias para apresentação no XII Encontro da Cultura Italiana, em 
Araguaia, Distrito de Marechal Floriano/ES.

CONTRATADA: ERNESTO MATHIAS KLEIN 14521465781.

DATA DE EXECUÇÃO: 16 de Agosto de 2019.

VALOR: R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

Marechal Floriano/ES, 07 de Agosto de 2019.

JOÃO CARLOS LORENZONI

Prefeito Municipal

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Publicação Nº 218109

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Ratifico a Inexigibilidade de Licitação abaixo descrita, fundamentada no artigo 25, inciso III da Lei 8666/93:

PROCESSO N° 6532/2019 – SETCUR

OBJETO: Contratação de show musical da Banda Brasitália para apresentação no XII Encontro da Cultura Italiana, em 
Araguaia, Distrito de Marechal Floriano/ES.
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CONTRATADA: COMPER PRODUÇÕES MUSICAIS E ARTISTICAS LTDA ME.

DATA DE EXECUÇÃO: 17 de Agosto de 2019.

VALOR: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Marechal Floriano/ES, 07 de Agosto de 2019.

JOÃO CARLOS LORENZONI

Prefeito Municipal

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Publicação Nº 218112

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Ratifico a Inexigibilidade de Licitação abaixo descrita, fundamentada no artigo 25, inciso III da Lei 8666/93:

PROCESSO N° 6535/2019 – SETCUR

OBJETO: Contratação de show musical da Banda Toni Boni para apresentação no XII Encontro da Cultura Italiana, em 
Araguaia, Distrito de Marechal Floriano/ES.

CONTRATADA: ROMUALDO FALQUETO 21634335791.

DATA DE EXECUÇÃO: 18 de Agosto de 2019.

VALOR: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Marechal Floriano/ES, 07 de Agosto de 2019.

JOÃO CARLOS LORENZONI

Prefeito Municipal

TERMO DE COMPROMISSO Nº 001/2019
Publicação Nº 218119

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO PMMF Nº: 01/2019

COMPROMITENTE: Município de Marechal Floriano

COMPROMISSÁRIO: Valmir Ribeth

OBJETO: Termo de Compromisso de execução de obras de infraestrutura em reparação a dano causado por intervenção 
não autorizada em lote urbano que perante o Município de Marechal Floriano se obriga o Sr. Valmir Ribeth.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 26 do Decreto-Lei n.º 4.657, de 04 de setembro de 1942, c/c art. 10 do Decreto Federal n.º 
9.830, de 10 de junho de 2019.

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº: 010686/2018; 002337/2019 e 003520/2018.

Marechal Floriano-ES, em 08/08/2019.

JOÃO CARLOS LORENZONI

Prefeito Municipal

ANTÔNIO CARLOS MALINI

Secretária Municipal Obras e Serviços Urbanos
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SÉRGIO LUIZ FERREIRA

Secretária Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

FERNANDA AUGUSTA DA SILVA LEITE TARGUETA

Procuradora-Geral do Município

VALMIR RIBETH

Compromissário
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Montanha

Prefeitura

AVISO PREGÃO PRESENCIAL N°009/2019 FMS
Publicação Nº 218134

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTANHA

RESUMO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL N°009/2019

Contratante: Secretaria Municipal de Saúde/FMS.

Objeto: Aquisição de material de consumo/construção para manutenção preventiva e corretiva destinado ao FMS.

N° 016/2019.

Contratada: BRITO E SILVA COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA-ME Valor: 13.739,00(treze mil setecentos e trinta e 
nove reais).

N° 017/2019.

Contratada: LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME. Valor: 11.300,69(onze mil trezentos e sessenta e nove reais).

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019.

Montanha, 02 de Agosto de 2019.

Leila Machado Carvalho Baltar Rodrigues

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁ-
RIO NA SEDE MUNICIPAL

Publicação Nº 218125

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Partes: Município de Montanha/ES e Companhia Espirito Santense de Saneamento - CESAN

Objeto: 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 apresente viabilidade técnica e econômica.

Foro: Comarca de Montanha/ES.

Montanha/ES, 08 de agosto de 2019.

Iracy Carvalho Machado Baltar Fernandes

Prefeita Municipal
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Pancas

Prefeitura

CONTRATO 092 ATÉ 094 DE 2019
Publicação Nº 218069

CONTRATO N° 092/2019.

PROCESSO N° 1815/2019.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2019

Contratante: Município de Pancas. Contratada: AUTOVIVA CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA

Objeto: aquisição de um Caminhão com Carroceria para Mecanização Agrícola para atender para atender a demanda da 
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, ofertando aos produtores rurais serviços de transportes de materiais 
e produtos visando melhorar a qualidade e o escoamento da produção agrícola.

Vigência: 19 de Julho de 2019 até o dia 19 de Julho de 2020.

Valor Global R$ 150.000,00. Data assinatura: 19/07/2019.

CONTRATO N.º 093/2019

PROCESSO 1895/2019

TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2019

Contratante: Município de Pancas. Contratada: EMTEC – EMPRESA TECNICA CAPIXABA EIRELI

Objeto: contratação de empresa especializada para substituição de iluminação para lâmpadas LED no campo de futebol 
“Laurindo Barbosa”, localizado na Avenida Laurindo Barbosa, s/n – Bairro Oscar Lourenço da Silva – Pancas – ES, para 
melhoria dos aspectos funcionais, estéticos e paisagístico do local, conforme Memorial Descritivo, Planilha Básica Orça-
mentária, Projetos e demais documentos técnicos, de responsabilidade da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer.

Vigência: 30 de Julho de 2019 até o dia 29 de Agosto de 2019.

Valor Global R$ 25.784,41. Data assinatura: 30/07/2019.

CONTRATO N.º 094/2019

PROCESSO 1963/2019

TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2019

Contratante: Município de Pancas. Contratada: EMTEC – EMPRESA TECNICA CAPIXABA EIRELI

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção da PRAÇA DA BÍBLIA, situada no centro do Município de 
Pancas/ES conforme Memorial Descritivo, Planilha Básica Orçamentária, Projetos e demais documentos técnicos de res-
ponsabilidade da Secretaria de Obras, Infraestrutura, Habilitação e Desenvolvimento Urbano.

Vigência: 07 de Agosto de 2019 até o dia 06 de Outubro de 2019.

Valor Global R$ 126.993,40. Data assinatura: 07/08/2019.

SIDICLEI GILES DE ANDRADE

Prefeito Municipal
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Pedro Canário

Prefeitura

ERRATA DO TERMO DE INEXIGIBILIDADE
Publicação Nº 218279

ERRATA DE TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

Na publicação no diário oficial da Amunes, no dia 06 de agosto de 2019, sob o nº de publicação 217206, referente à 
contratação da 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 serviços e reposição de peças 
no veículo Caminhão Baú VW 8.160, DRC 4X2, ano 2018/2018, placa PPW 5914-ES.

ONDE SE LÊ: O valor global da contratação é de R$ 1.851,00 (mil e oitocentos e cinquenta e um reais)

LEIA-SE: O valor global da contratação é de R$ 1.851,58 (mil e oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e oito cen-
tavos)

ONDE SE LÊ: elemento de despesa: 33903900000- Outros Serviços de terceiros- Pessoa Jurídica.

LEIA-SE: elemento de despesa: 33903900000- Outros Serviços de terceiros- Pessoa Jurídica e elemento de despesa: 
33903900000- material de consumo.

Pedro Canário, ES, 08 de agosto de 2019.

BRUNO TEÓFILO ARAÚJO

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 184-2019
Publicação Nº 218101

PORTARIA Nº 184, 01 DE AGOSTO DE 2019.

“Designa comissão para recebimento definitivo da obra de execução de serviços de Reforma e Ampliação da Cobertura da 
Usina de Reciclagem de Lixo nesta municipalidade”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, bem como a normativa de procedimento, expedida através do Decreto nº 174/2016;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 73 da Lei Federal 8.666/93, que dispõe do recebimento definitivamente da execução 
e obras e serviços por comissão devidamente constituída;

CONSIDERANDO a necessidade em se constatar a condição da conclusão na fiscalização e acompanhamento das obras e 
serviços finalizados no Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir comissão para o recebimento provisório e definitivo da obra de execução de serviço da REFORMA E AM-
PLIAÇÃO DA COBERTURA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, no Município de Pedro Canário/ES, referente ao contrato 
nº 129/2018, processo administrativo nº 305/2018.

Art. 2º - A comissão mencionada no artigo anterior será composta pelos servidores JAILSON MOTTA, LUANA MENDES SUCI 
e DAYANNE COSTA SILVA.
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Art. 3º - Compete a esta Comissão, receber a entrega definitiva da obra objeto do contrato mencionado no artigo 1º desta 
Portaria, bem como emitir documento de termo de recebimento definitivo.

Art. 4º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

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

Secretaria Municipal de Governo, Estado do Espirito Santo, ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e deze-
nove.

BRUNO TEÓFILO ARAÚJO

Prefeito Municipal

Registrado e publicado nesta Secretaria Municipal de Governo do Município de Pedro Canário-ES, e afixado no local de 
costume, ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove.

RANSMILLER BRUNELLI CAMPORESI

Secretário Municipal de Governo

PORTARIA Nº 185-2019
Publicação Nº 218103

PORTARIA Nº 185, 05 DE AGOSTO DE 2019.

“Licença para tratamento de saúde.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 140, inciso V da 
Lei Complementar nº 008/2008;

Considerando o pedido da servidora pública municipal MARIA DA GLÓRIA ALVES FERREIRA, formulado no bojo do processo 
2785/2018, bem como atestado anexo aos autos;

Considerando o laudo de Perícia Médica Municipal deferindo o afastamento;

RESOLVE:

Art. 1º- CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, a servidora pública municipal, MARIA DA GLÓRIA ALVES 
FERREIRA, na função de GARI, em regime estatutário, sem prejuízo a sua remuneração, conforme art. 144 (Estatuto dos 
Servidores).

Art. 2° - A licença terá seus efeitos retroativos a partir do dia 14/07/2019 até 12/09/2019.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Secretaria Municipal de Governo, Estado do Espirito Santo, ao quinto dia do mês de agosto do ano de dois mil dezenove.

BRUNO TEÓFILO ARAÚJO

Prefeito Municipal

Registrado e publicado nesta Secretaria Municipal de Governo do Município de Pedro Canário-ES, e afixado no local de 
costume, ao quinto dia do mês de agosto do ano de dois mil dezenove.

RANSMILLER BRUNELLI CAMPORESI

Secretário Municipal de Governo
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Piúma

Prefeitura

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 099/2019
Publicação Nº 218191

1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 099/2019

PROCESSO Nº 13.401/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA/ES – CNPJ Nº 27.165.695/0001-18

CONTRATADO: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 13.015.883/0001-55.

OBJETO DO APOSTILAMENTO: É objeto do presente apostilamento a alteração do quantitativo e valor do item 147 no 
anexo I do Contrato nº 099/2019

Piúma/ES, 08 de agosto de 2019.

Secretaria de Assistência Social

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 086/2018
Publicação Nº 218190

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 086/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piúma/ES, CNPJ nº 27.165.695/0001/-18.

CONTRATADO: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 00.604.122/0001-97.

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO 
E GERENCIAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGU-
RANÇA E SENHA INDIVIDUAL, PARA RECARGA MENSAL, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS 
SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA DE PIÚMA.

OBJETO DO TERMO ADITIVO:

0.1 O presente Termo Aditivo tem

0.2 por objeto a prorrogação do

0.3 prazo de vigência do Contrato

0.4 nº 086/2018 por mais 12

0.5 (doze) meses.

VIGÊNCIA; iniciando-se em 10/08/2019 e terminando no dia 10/08/2020.

VALOR TOTAL: R$4.990.621,70

(quatro milhões novecentos e noventa mil seiscentos e vinte e um reais e setenta centavos).

PROCESSO Nº: 11.807/2019

Piúma/ES, 08 de agosto de 2019.

Secretarias Municipais

ARP Nº 017-A/2019
Publicação Nº 218286

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017-A/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
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FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS: DROGARIA VIDA SAUDÁVEL LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 39.323.654/0003-53.

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, 08 de agosto de 2019.

Secretaria Municipal de Saúde

ATO DE CONVOCAÇÃO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 041/2019
Publicação Nº 218211

ATO DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 041/2019

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais de acordo com o Decreto número 1.487, 
de 29 de novembro de 2018, e considerando o resultado Final do Processo Seletivo Simplificado de Cadastro de Reserva 
EDITAL 006/2018 PROFESSORES MAPA, MAPP e MAPB para Contratação Temporária, visando o preenchimento de vagas 
nas Escolas Municipais de Piúma, CONVOCA os candidatos classificados, relacionados no Anexo I deste Edital, com vistas 
à contratação.

A convocação respeitará criteriosamente a ordem de classificação. Caso sejam preenchidas todas as vagas ofertadas nesta 
convocação, as eventuais vagas que surjam no decorrer deste processo seletivo, seguirão a futura convocação a partir do 
candidato subsequente ao último convocado que foi contratado.

Os candidatos relacionados no Anexo I, do presente Edital deverão comparecer na Secretaria Municipal de Educação no 
dia 12 de agosto (segunda-feira), às 8 horas, Professor MAPB – MATEMÁTICA, localizada na Avenida Isaias Scherrer, nº45, 
Centro, para a apresentação dos títulos e experiência profissional dos critérios de pontuação e a entrega dos documentos 
relacionados na cláusula 12 “Da Chamada” conforme definido no Edital 006/2018.

Não serão recebidos documentos de forma parcial, sendo que a falta de qualquer documento acarretará o não cumprimen-
to das exigências do Edital 006/2018.

O não comparecimento implicará a perda do direito à nomeação ao cargo para o qual o candidato foi classificado em ca-
dastro reserva.

A Comissão

Portaria Nº 045/2018

Isabel Fernanda Scherres Rocha

Secretária de Educação

Portaria Nº 009/2017

A) CARGO: Professor MAPB - MATEMÁTICA – DÉCIMA TERCEIRA CHAMADA

Posição Nome

11 KARLA SOUTO DE AMORIM

12 WEVERTON WILSON DE SOUZA

13 CARLA BAYERL MACARINI PAGANINI

14 TIAGO MORAES GALLON

15 PAMELA LOUZADA PALMIERI ALPOIM LIMA

16 GILVANI MARINS DOS SANTOS
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17 FERNANDO GODOY BONIFÁCIO GOMES

18 KATRINE RIBEIRO SERAFIM

19 WILMER PEREIRA ONOFRIO

20 CASTURINA BUENO GONÇALVES

21 NIVEA SOUZA VIANA

22 MARCOS ANTONIO LEÃO COUTINHO

23 JOÃO FERNANDO SCHERRES ROCHA

24 GENES DA ROCHA FREITAS

25 VALCINEI FONSECA DE OLIVEIRA

26 VAGNER MARVILA DOS SANTOS

27 TATIANA FERNANDES SILVEIRA MIRANDA

28 JOSIELI BRILHANTE MONTOVANELLI

29 MATEUS PIN CORRÊA

30 PÁTYNA FERNANDA NASCIMENTO ZANETTE

ATO DE CONVOCAÇÃO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PUBLICO – SAÚDE Nº 
001/2019

Publicação Nº 218256

ATO DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PUBLICO – SAÚDE Nº 001/2019

O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, e considerando o resultado pós recurso do Processo 
Seletivo Simplificado Público Saúde – Edital nº 001/2019, para os cargos de técnico de enfermagem e Auxiliar de Saúde 
Bucal, CONVOCA os candidatos classificados, conforme Anexo I, com vistas a apresentação dos documentos, conforme 
Item 6.2.1 do Edital 001/2019.

Os candidatos relacionados no Anexo I do presente Ato de Convocação deverão comparecer do dia 12/08/2019 a 
13/08/2019, no horário de 08hs as 16hs, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, situada na rua Orides Fornaciari, 45, 
Centro, Piúma, para apresentação dos documentos conforme item 6.2.1 e item 5.7 do Edital.

O não comparecimento do candidato no prazo estipulado por este Ato de Convocação implicará em sua desistência, in-
dependente de notificação, e sua conseqüente eliminação, ocasionando a convocação do próximo candidato classificado, 
conforme item 6.3 do Edital.

Piúma, 07 de agosto de 2019.

Fayer Fonseca Ferreira

Secretário Municipal de Saúde

ANEXO I – RELAÇÃO DE CONVOCADOS

CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

Posição Nome CPF Pontos

17 renilda de oliveira silva 01953188702 7

18 jorginete dias machado 01524292710 7

19 inara laeber abreu 17898162706 6

20 luciene bernardes da silva 08365987767 5

21 rosangela mardegan ferreira 97030694791 5
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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2019
Publicação Nº 218137

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS

Nº 027/2019

Processo nº 10.930/2019

O MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES, por meio do seu Pregoeiro Oficial, torna Público a realização de Licitação, na Modalidade 
“Pregão Presencial para Registro de Preços”, objetivando a “Contratação de Empresa Especializada em Locação De Equi-
pamentos, tipo escavadeira hidráulica, caminhão pipa e motoniveladora”, para atender solicitação da Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços do Município de Piúma/ES, e conforme as Leis 8.666/93 e 10.520/02. O Edital poderá ser adquirido 
na sede da Prefeitura Municipal de Piúma/ES, 4º Andar, devendo os interessados estarem munidos de Pendrive, solicitado 
através do e-mail pregao@piuma.es.gov.br e/ou no site da Prefeitura http://www.controladoria.piuma.es.gov.br/portal/
transparencia/licitacao .

Credenciamento e recebimento dos envelopes: Das 09h00min às 09h15min do dia 21/08/2019.

Abertura das Propostas e Sessão de disputas: Às 09h15min do dia 21/08/2019.

Piúma, 08 de agosto de 2019.

Leônidas V. B. Figueiredo

Pregoeiro Oficial – PMP

RESULTADO FINAL EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PUBLICO – SAÚDE Nº 001/2019 
CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

Publicação Nº 218257

RESULTADO FINAL

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PUBLICO – SAÚDE Nº 001/2019

CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

Nome CPF Status Motivo

MARIANA GOMES MACEDO PESSANHA 13095883765 Desclassificada 6.3

ROSELI MARCHIORI BOURGUIGNON 07405462790 Desclassificada 6.3

VALDA BASTOS DE MATTOS 07691269790 Desclassificada 6.3

VALDICLEIA BARRETO SILVA 09788357784 Desclassificada 6.3

MARIA APARECIDA BAYERL PEIXOTO 81696116791 Desclassificada 6.3

mailto:pregao@piuma.es.gov.br
http://www.controladoria.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/licitacao
http://www.controladoria.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/licitacao
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Presidente Kennedy

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2019
Publicação Nº 218254

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Nº 004/2019

O Município de Presidente Kennedy/ES, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados que 
está disponível o Edital da Concorrência Pública em epígrafe, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZA-
ÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL DOS TRECHOS 6 E 
7 (INTEGRANTES DO LOTE I): ES 162 – SÃO SALVADOR – DIVISA COM ITAPEMIRIM (NOVA CANAÃ) / DOIS CORAÇÕES 
– COMISSÃO, COM EXTENSÃO DE 12,57 KM, com abertura prevista para o dia 11/09/2019 às 09:30 horas.

O edital estará disponível no site www.presidentekennedy.es.gov.br ou no Setor de Licitação, situado à rua Antônio Jacques Soa-
res, nº 54, Secretaria Municipal de Administração (ao lado da Polícia Militar), Centro - Presidente Kennedy, nos dias úteis 
de 08 as 11 e de 12 as 17 horas.

Presidente Kennedy/ES, 08/08/2019.

Selma Henriques de Souza

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2019
Publicação Nº 218255

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Nº 005/2019

O Município de Presidente Kennedy/ES, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados que 
está disponível o Edital da Concorrência Pública em epígrafe, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZA-
ÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS OPERACIONAIS E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA VICINAL MUNICIPAL DO TRECHO 1.8 (JA-
QUEIRA – SANTO EDUARDO), COM EXTENSÃO DE 2,10 KM, com abertura prevista para o dia 12/09/2019 às 09:30 horas.

O edital estará disponível no site www.presidentekennedy.es.gov.br ou no Setor de Licitação, situado à rua Antônio Jacques Soa-
res, nº 54, Secretaria Municipal de Administração (ao lado da Polícia Militar), Centro - Presidente Kennedy, nos dias úteis 
de 08 as 11 e de 12 as 17 horas.

Presidente Kennedy/ES, 08/08/2019.

Selma Henriques de Souza

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019
Publicação Nº 218251

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS

Nº 005/2019

http://www.presidentekennedy.es.gov.br/
http://www.presidentekennedy.es.gov.br/
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O Município de Presidente Kennedy/ES, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados que 
está disponível o Edital da Tomada de Preços em epígrafe, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONCLU-
SÃO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES COM SOLO GRAMPEADO, TIRANTES E 
CONCRETO PROJETADO, com abertura prevista para o dia 27/08/2019 às 09:30 horas.

O edital estará disponível no site www.presidentekennedy.es.gov.br ou no Setor de Licitação, situado à rua Antônio Jacques Soa-
res, nº 54, Secretaria Municipal de Administração (ao lado da Polícia Militar), Centro - Presidente Kennedy, nos dias úteis 
de 08 as 11 e de 12 as 17 horas.

Presidente Kennedy/ES, 08/08/2019.

Selma Henriques de Souza

Presidente da CPL

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Publicação Nº 218166

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 019476/2019.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, como Locatário 
e, de outro lado, o Sr. Eidimar de Andrade Cruz, como Locador. A Secretaria Municipal de Administração, à vista do pa-
recer da Procuradoria Geral do Município, com fulcro no Artigo 24, Inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93, ratifica e torna 
público à locação de um imóvel, 2º pavimento, em cima da kemacol material de construção, com área aproximada de 
238,00 m², situado à Rua Jovaci Santos de Souza, s/nº, Centro, Presidente Kennedy/ES, com Inscrição Municipal de Nº 
01010110014002, para atender ao Setor do Arquivo Municipal deste Município, pertecente a Secretaria Municipal de Ad-
ministração, por um período de 12 (doze) meses.

Presidente Kennedy – ES, 08 de agosto de 2019.

Carlos Antônio Santiago

Secretário Municipal de Administração

RESCISÃO DE CONTRATO
Publicação Nº 218236

RESCISÃO DO TERMO ADITIVO 001, DO CONTRATO Nº 415/2016 - PROCESSO Nº 023746/2019.

Partes: O Fundo Municipal de Assistência Social, e a Sra. Rozeni Diniz Ramos Simões. O Fundo Municipal de Assistência 
Social, torna público a Rescisão do Termo Aditivo 001 do Contrato nº 105/2018, a partir do dia 08/08/2019, referente à 
referente à locação de 01 (um) imóvel com àrea de aproximadamente 58,54 m², situado na Comunidade de São Paulo, s/
nº, Zona Rural, Presidente Kennedy/ES, que atendia a família do Sr. Oziel Rosa Barbosa.

Presidente Kennedy – ES, 08 de agosto de 2019.

Rejane Fernandes das Neves

Secretário Municipal de Assistência Social

RESUMO DE CONTRATOS, ATAS E ADITIVOS
Publicação Nº 218135

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0152/2019 – PROCESSO Nº 0008851/2019

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, E O SR. CELZO FERREIRA CORREA. 
Modalidade: Dispensa. Objeto: locação de 02 (dois) pavimentos que somando os tamanhos possuem uma área aproxi-
mada de 267,72 m², sendo que no pavimento térreo tem área aproximada de 101,74m², e no 1º pavimento uma área 
aproximanda de 117,82m², situado na rua edvaldo ferreira correa, s/nº, centro, presidente kennedy/es, com inscrição 
municipal nº 01010160048001, na qual abrigará a instituição de acolhimento municipal, tendo em vista que o referido 
imóvel alugado se enquadra nos requisitos necessários, para a devida finalidade. Valor: R$ 34.110,48 (trinta e quatro mil, 
cento e dez reais e quarenta e oito centavos). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 04/07/2019.

http://www.presidentekennedy.es.gov.br/
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 153/2019 – PROCESSO Nº 018897/2019

Partes: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
DA AGRICULTURA E PESCA, E A EMPRESA DIAS DUQUE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - ME. Modalida-
de: contrato do saldo remanescente da ata de registro de preços nº 000050/2018, do pregão eletrônico nº 000018/2018. 
Objeto: contratação de empresa especializada para realização de serviços de exames laboratoriais de análises clinicas 
veterinárias em bovinos e equinos, a fim de atender a secretaria de desenvolvimento da agricultura e pesca. Valor: R$ 
361.814,72 (trezentos e sessenta e um mil, oitocentos e quatorze reais e setenta e dois centavos). Vigência: até 31 de 
dezembro de 2019. Assinatura: 04/07/2019.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 154/2019 – PROCESSO Nº 011006/2019

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, E A SRA. VERÔNICA DELFINO FARIAS 
PASSOS. Modalidade: dispensa. Objeto: locação de 01 (um) imóvel com uma área aproximada de 69,00 m², situado na 
comunidade de jaqueira, s/nº, zona rural, presidente kennedy/es, para abrigar a família da sra. dermerlande da silva go-
mes, que se encontra em situação de vulnerabilidade social. Valor: R$ 7.223,76 (sete mil, duzentos e vinte e três reais e 
setenta e seis centavos). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 08/07/2019.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 155/2019 – PROCESSO Nº 0034261/2018

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, E O SR. DURVAL DOS SANTOS FARIA. 
Modalidade: dispensa. Objeto: locação de 01 (um) imóvel, com área aproximada de 40,00 m², situado na comunidade de 
areinha, 1º andar, s/nº, zona rural, presidente kennedy/es, para abrigar a família da sra. maria lúcia rodrigues alves, que 
se encontra em situação de vulnerabilidade social. Valor: R$ 4.356,00 (quatro mil e trezentos e cinquenta e seis reais). 
Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 08/07/2019.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 156/2019 – PROCESSO Nº 019686/2019

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, E A EMPRESA RESIDENCIAL VILA 
ACONCHEGO LTDA - ME. Modalidade: contrato a ata de registro de preços nº 000054/2019, referente ao pregão eletrô-
nico nº 000017/2019. Objeto: contrataçao de empresa especializada na prestação de serviços de acolhimento institu-
cional para acolher os idosos de ambos os sexos, a fim de atender a secretaria municipal de assistência social. Valor: R$ 
74.825,00 (setenta e quatro mil e oitocentos e vinte e cinco). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 09/07/2019.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 157/2019 – PROCESSO Nº 019690/2019

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, E A EMPRESA RESIDENCIAL VILA 
ACONCHEGO LTDA - ME. Modalidade: contrato a ata de registro de preços nº 000054/2019, referente ao pregão eletrô-
nico nº 000017/2019. Objeto: contrataçao de empresa especializada na prestação de serviços de acolhimento institu-
cional para acolher os idosos de ambos os sexos, a fim de atender a secretaria municipal de assistência social. Valor: R$ 
74.825,00 (setenta e quatro mil e oitocentos e vinte e cinco). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 09/07/2019.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 158/2019 – PROCESSO Nº 015533/2019

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, E A EMPRESA CASTELINHO MATE-
RIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME. Modalidade: dispensa. Objeto: contratação de empresa para aquisição de telhas 
ondulada fibrocimento 0,50 x 2,44 x 4,00 mm, para atender as necessidades do cras, em situações de emergências e ca-
lamidade pública. Valor: R$ 13.900,00 (treze mil e novecentos reais). Vigência: até 31 de dezembro de 2019. Assinatura: 
17/07/2019.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 159/2019 – PROCESSO Nº 019839/2019 – CANCELADO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 160/2019 – PROCESSO Nº 020902/2019

Partes: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, 
ESPORTE E LAZER, E A EMPRESA PATRÍCIA CUNHA FERREIRA 04238555732. Modalidade: inexigibilidade. Objeto: contra-
tação de empresa para apresentação de show com o maestro joão felipe da fraga, a realizar-se no dia 31 de julho de 2019, 
às 19:00 horas, na festa do santuário de nossa senhora das neves, patrimônio artístico e cultural do estado do espirito 
santo Valor: R$ 8.000,00 (oito mil reais). Vigência: 90 (noventa) dias. Assinatura: 30/07/2019.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 161/2019 – PROCESSO Nº 005543/2019

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, E O SR. JOÃO CARLOS BAIENSE. 
Modalidade: dispensa. Objeto: locação de 01 (um) imóvel situado na rua olímpio pinto campos figueiredo, s/nº, centro, 
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presidente kennedy/es, 1º andar (1º pavimento), com inscrição municipal de nº 01010080269001, na qual abrigará a 
sede do bolsa família, tendo em vista que o referido imóvel alugado se enquadra nos requisitos necessários, para a devi-
da finalidade. Valor: R$ 12.678,60 (doze mil, seiscentos e setenta e oito reais e sessenta centavos). Vigência: 12 (doze) 
meses. Assinatura: 30/07/2019.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 162/2019 – PROCESSO Nº 015661/2019

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, E A EMPRESA JUSCELINA BAIENSE 
DE ALMEIDA - ME. Modalidade: dispensa. Objeto: contratação de empresa especializada para aquisição de gêneros ali-
mentícios para atender a conferência municipal de assistência social deste município. Valor: R$ 5.375,52 (cinco mil, tre-
zentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 31/07/2019.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 164/2019 – PROCESSO Nº 018858/2019

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, E O SR. JOÃO CARLOS BAIENSE. 
Modalidade: dispensa. Objeto: locação de 01 (um) imóvel com uma área de aproximadamente 77,00 m², situado na rua 
1º de maio, nº 110, centro, presidente kennedy/es, com inscrição municipal nº 01010500172002, para abrigar a família 
da sra. eliziane ayres de oliveira silva, que se encontra em situação de vulnerabilidade social. Valor: R$ 10.526,16 (dez mil 
e quinhentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 31/07/2019.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0029/2019 – FUNDO DE SAÚDE - PROCESSO Nº 017629/2018.

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRESIDENTE KENNEDY/ES, e ALINE PEREIRA PEDRA. Modalidade: Credenciamento 
nº 00001/2018. Objeto: execução de eventuais plantões médicos para atendimento de urgência e emergência, a serem 
prestado através de profissional médico, dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias de realização de 
plantões e sobreavisos. Valor Estimado: R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Vigência: 12 (meses). Assinatura: 15/07/2019.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 030/2019 – FUNDO DE SAÚDE - PROCESSO Nº 017629/2018.

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRESIDENTE KENNEDY/ES, e CARLOS ALBERTO MARQUEZ AREDES. Modalidade: 
Credenciamento nº 00001/2018. Objeto: execução de eventuais plantões médicos para atendimento de urgência e emer-
gência, a serem prestado através de profissional médico, dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias de 
realização de plantões e sobreavisos. Valor Estimado: R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Vigência: 12 (meses). Assinatura: 
15/07/2019.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 031/2019 – FUNDO DE SAÚDE - PROCESSO Nº 017629/2018.

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRESIDENTE KENNEDY/ES, e GUSTAVO BATISTA PIRES. Modalidade: Credencia-
mento nº 00001/2018. Objeto: execução de eventuais plantões médicos para atendimento de urgência e emergência, 
a serem prestado através de profissional médico, dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias de reali-
zação de plantões e sobreavisos. Valor Estimado: R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Vigência: 12 (meses). Assinatura: 
15/07/2019.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 032/2019 – FUNDO DE SAÚDE - PROCESSO Nº 017629/2018.

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRESIDENTE KENNEDY/ES, e HUMBERTO PIMENTEL SANTANA. Modalidade: Cre-
denciamento nº 00001/2018. Objeto: execução de eventuais plantões médicos para atendimento de urgência e emer-
gência, a serem prestado através de profissional médico, dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias de 
realização de plantões e sobreavisos. Valor Estimado: R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Vigência: 12 (meses). Assinatura: 
15/07/2019.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 033/2019 – FUNDO DE SAÚDE - PROCESSO Nº 017629/2018.

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRESIDENTE KENNEDY/ES, e JADER FILHO DA FONSECA CARREIRO. Modalidade: 
Credenciamento nº 00001/2018. Objeto: execução de eventuais plantões médicos para atendimento de urgência e emer-
gência, a serem prestado através de profissional médico, dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias de 
realização de plantões e sobreavisos. Valor Estimado: R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Vigência: 12 (meses). Assinatura: 
15/07/2019.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 034/2019 – FUNDO DE SAÚDE - PROCESSO Nº 017629/2018.

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRESIDENTE KENNEDY/ES, e JULIAN MAX SANTOS PEREIRA. Modalidade: Cre-
denciamento nº 00001/2018. Objeto: execução de eventuais plantões médicos para atendimento de urgência e emer-
gência, a serem prestado através de profissional médico, dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias de 
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realização de plantões e sobreavisos. Valor Estimado: R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Vigência: 12 (meses). Assinatura: 
15/07/2019.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 035/2019 – FUNDO DE SAÚDE - PROCESSO Nº 017629/2018.

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRESIDENTE KENNEDY/ES, e KLAUS CHRIST TESCH. Modalidade: Credenciamento 
nº 00001/2018. Objeto: execução de eventuais plantões médicos para atendimento de urgência e emergência, a serem 
prestado através de profissional médico, dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias de realização de 
plantões e sobreavisos. Valor Estimado: R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Vigência: 12 (meses). Assinatura: 15/07/2019.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 036/2019 – FUNDO DE SAÚDE - PROCESSO Nº 017629/2018.

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRESIDENTE KENNEDY/ES, e SUELLEN FRANÇA JACQUES. Modalidade: Creden-
ciamento nº 00001/2018. Objeto: execução de eventuais plantões médicos para atendimento de urgência e emergência, 
a serem prestado através de profissional médico, dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias de reali-
zação de plantões e sobreavisos. Valor Estimado: R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Vigência: 12 (meses). Assinatura: 
15/07/2019.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 037/2019 – FUNDO DE SAÚDE - PROCESSO Nº 017629/2018.

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRESIDENTE KENNEDY/ES, e VICTOR AMARAL ALMEIDA E SILVA. Modalidade: 
Credenciamento nº 00001/2018. Objeto: execução de eventuais plantões médicos para atendimento de urgência e emer-
gência, a serem prestado através de profissional médico, dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias de 
realização de plantões e sobreavisos. Valor Estimado: R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Vigência: 12 (meses). Assinatura: 
15/07/2019.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 038/2019 – FUNDO DE SAÚDE - PROCESSO Nº 017629/2018.

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRESIDENTE KENNEDY/ES, e VINICIUS ALEXANDRE NEVES COELHO. Modalidade: 
Credenciamento nº 00001/2018. Objeto: execução de eventuais plantões médicos para atendimento de urgência e emer-
gência, a serem prestado através de profissional médico, dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias de 
realização de plantões e sobreavisos. Valor Estimado: R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Vigência: 12 (meses). Assinatura: 
15/07/2019.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 039/2019 – FUNDO DE SAÚDE - PROCESSO Nº 017629/2018.

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRESIDENTE KENNEDY/ES, e VITOR ARAÚJO GOULART. Modalidade: Credenciamen-
to nº 00001/2018. Objeto: execução de eventuais plantões médicos para atendimento de urgência e emergência, a serem 
prestado através de profissional médico, dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias de realização de 
plantões e sobreavisos. Valor Estimado: R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Vigência: 12 (meses). Assinatura: 15/07/2019.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 040/2019 – FUNDO DE SAÚDE – PROCESSO Nº 021412/2018.

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRESIDENTE KENNEDY/ES, E A EMPRESA DESTAQUE COMERCIAL DE PRODUTOS 
EM GERAL EIRELI. Modalidade: contrato a ata de registro de preços nº 00022/2019, do pregão eletrônico nº 000028/2018. 
Objeto: contratação exclusiva de microempresa ou empresa de pequeno porte para aquisição de fraldas descartaveis a 
fim de atender secretaria de saude. Valor Estimado: 30.270,00 (trinta mil e duzentos e setenta reais). Vigência: até 31 de 
dezembro de 2019. Assinatura: 31/07/2019.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 041/2019 – FUNDO DE SAÚDE - PROCESSO Nº 021177/2018.

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PRESIDENTE KENNEDY/ES, E A EMPRESA DESTAQUE COMERCIAL DE PRODUTOS 
EM GERAL EIRELI. Modalidade: contrato a ata de registro de preços nº 00080/2018, do pregão eletrônico nº 000022/2018. 
Objeto: contratação exclusiva de microempresa ou empresa de pequeno porte para aquisição de copos descartáveis a 
fim de atender a secretaria municipal de saúde. Valor Estimado: 9.598,00 (nove mil e quinhentos e noventa e oito reais). 
Vigência: até 31 de dezembro de 2019. Assinatura: 31/07/2019.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2019 – PROCESSO Nº 036884/2018

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, e a empresa: RESIDENCIAL VILA 
ACONCHEGO LTDA - ME. Modalidade: pregão eletrônico para registro de preços nº 000017/2019. Objeto: contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de acolhimento institucional para acolher os idosos de ambos os sexos, a 
fim de atender a secretaria municipal de assistência social. Valor Registrado: R$ 1.476.000,00 (um milhão, quatrocentos 
e setenta e seis mil). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 08/07/2019.
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2019 – PROCESSO Nº 021380/2018

Partes: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURIS-
MO, ESPORTE E LAZER, e a empresa: PIC-BUM INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP. Modalidade: pregão 
eletrônico para registro de preços nº 000094/2018. Objeto: contratação de empresa especializada em locação de banhei-
ros químicos, a fim de atender a secretaria de cultura, turismo, esporte e lazer, para realização de diversos eventos muni-
cipais. Valor Registrado: R$ 655.271,00 (seiscentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e setenta e um reais). Vigência: 12 
(doze) meses. Assinatura: 09/07/2019.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2019 – PROCESSO Nº 007623/2018

Partes: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
e a empresa: L&A MERCANTIL LTDA. Modalidade: pregão eletrônico para registro de preços nº 000090/2018. Objeto: 
contratação exclusiva de microempresa ou empresa de pequeno porte para aquisição de filtro de agua modelo purificador 
e bebedouro, a fim de atender diversas secretarias. Valor Registrado: R$ 6.405,00 (seis mil, quatrocentos e cinco reais). 
Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 25/07/2019.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2019 – FUNDO DE SAÚDE –PROCESSO Nº 000839/2018

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, e a empresa: LIDER ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR 
CONDICIONADO LTDA - ME. Modalidade: pregão eletrônico para registro de preços nº 000013/2018. Objeto: contratação 
exclusiva de microempresa ou empresa de pequeno porte para aquisição de peças de reposição para aparelhos de ar con-
dicionado a fim de atender a secretaria municipal de saúde. Valor Registrado: R$ 70.026,87 (setenta mil, vinte e seis reais 
e oitenta e sete centavos). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 12/07/2019.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2019 – FUNDO DE SAÚDE –PROCESSO Nº 000839/2018

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, e a empresa: VIVO LICITACOES EIRELI - ME. Mo-
dalidade: pregão eletrônico para registro de preços nº 000013/2018. Objeto: contratação exclusiva de microempresa ou 
empresa de pequeno porte para aquisição de peças de reposição para aparelhos de ar condicionado a fim de atender a 
secretaria municipal de saúde. Valor Registrado: R$ 1.750,85 (um mil, setecentos e cinquenta reais e oitenta e cinco cen-
tavos). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 12/07/2019.

EXTRATO DO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 139/2017 - PROCESSO Nº 011009/2019

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES E O SR. ADEMILSON MÁXIMO DE 
OLIVEIRA. Objeto: prorrogar o prazo do contrato por mais 12 (doze) meses e, o reajuste (atualização) ao valor do mes-
mo, tendo início a partir do dia 02 de julho de 2019. Valor: R$ 8.854,68 (oito mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e 
sessenta e oito centavos). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 01/07/2019.

EXTRATO DO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 162/2018 - PROCESSO Nº 014596/2019

Partes: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, e a empre-
sa, AGR CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP. Objeto: acréscimo de aproximadamente 7,48% (sete vírgula quarenta e oito por 
cento), ao valor do contrato inicialmente contratado. Valor: R$ 747.987,97 (setecentos e quarenta e sete mil, novecentos 
e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos). Assinatura: 02/07/2019.

EXTRATO DO 1º (PRIEMIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 145/2018 - PROCESSO Nº 009578/2018

Partes: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, e 
a empresa, W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP. Objeto: prorrogar o prazo do contrato por mais 12 (doze) meses e, o reajuste 
(atulização monetária) do mesmo, no percentual de aproximadamente 3,9301%, tendo início a partir do dia 04 de julho 
de 2019. Valor: R$ 126.396,75 (cento e vinte e seis mil, trezentos e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos). 
Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 03/07/2019.

EXTRATO DO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 215/2017 - PROCESSO Nº 012055/2019

Partes: A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, e o Sr. LUCIANO CONTARINI DA COSTA. 
Objeto: prorrogar o prazo do contrato por mais 12 (doze) meses, e o reajuste (atualização) ao valor do mesmo, tendo 
início a partir do dia 22 de julho de 2019. Valor: R$ 20.232,96 (vinte mil, duzentos e trinta e dois reais e noventa e seis 
centavos). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 04/07/2019.
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EXTRATO DO 5º (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 204/2014 - PROCESSO Nº 015570/2019

Partes: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, e 
a empresa, VISAUTO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME. Objeto: acréscimo de aproximadamente 24% (vinte e quatro por 
cento), ao valor do contrato. Valor: R$ 181.080,00 (cento e oitenta e um mil e oitenta reais). Assinatura: 05/07/2019.

EXTRATO DO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 204/2017 - PROCESSO Nº 019017/2019

Partes: A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, E O SR. ROSIVALDO CORDEIRO DA 
SILVA. Objeto: prorrogar o prazo do contrato por mais 12 (doze) meses, e o reajuste (atualização) ao valor do mesmo, 
tendo início a partir do dia 07 de julho de 2019. Valor: R$ 35.561,76 (trinta e cinco mil, quinhentos e sessenta e um reais 
e setenta e seis centavos). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 05/07/2019.

EXTRATO DO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 201/2017 - PROCESSO Nº 015637/2019

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, E O Sr. ANTONIO VALENTIM DE OLI-
VEIRA. Objeto: prorrogar o prazo do contrato por mais 12 (doze) meses e, o reajuste (atualização) ao valor do mesmo, 
tendo início a partir do dia 06 de julho de 2019. Valor: R$ 5.332,32 (cinco mil, trezentos e trinta e dois reais e trinta e dois 
centavos). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 05/07/2019.

EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2018 - PROCESSO Nº 013334/2019

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, E A Sra. MARIA ELVIRA BAIENSE NE-
VES LIMA. Objeto: prorrogar o prazo do contrato por mais 12 (doze) meses e, o reajuste (atualização) ao valor do mesmo, 
tendo início a partir do dia 11 de julho de 2019. Valor: R$ 22.541,64 (vinte e dois mil, quinhentos e quarenta e um reais 
e sessenta e quatro centavos). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 08/07/2019.

EXTRATO DO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 203/2017 - PROCESSO Nº 015334/2019

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, E O Sr. DONALDO LUIZ BRAZ. Obje-
to: prorrogar o prazo do contrato por mais 12 (doze) meses e, o reajuste (atualização) ao valor do mesmo, tendo início a 
partir do dia 08 de julho de 2019. Valor: R$ 5.099,28 (cinco mil, noventa e nove reais e vinte e oito centavos). Vigência: 
12 (doze) meses. Assinatura: 08/07/2019.

EXTRATO DO 6º (SEXTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2015 – SAÚDE – PROCESSO Nº 035901/2018

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, e a empresa, MULTLIMPE CONSERVADORA DE 
SERVIÇOS LTDA - EPP. Objeto: reajuste ao valor unitário do contrato nº 00028/2015, conforme em anexo ao processo o 
demostrativo de cálculo do reajustamento. Valor: R$ 1.999.437,34 (um milhão, novecentos e noventa e nove mil, quatro-
centos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos). Assinatura: 10/07/2019.

EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00040/2018 – SAÚDE – PROCESSO Nº 
015520/2019

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, e a empresa, CIAMED DISTRIBUIDORA DE ME-
DICAMENTOS LTDA. Objeto: acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) ao lote 120 da ata de registro de preços nº 
00040/2018. Valor: R$ 1.312,50 (um mil, trezentos e doze reais e cinquenta centavos). Assinatura: 12/07/2019.

EXTRATO DO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00041/2018 – SAÚDE – PROCESSO Nº 
015517/2019

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, e a empresa, COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLAREN-
SE LTDA. Objeto: acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) ao Lote 166 da Ata de Registro de Preços nº 00041/2018. 
Valor: R$ 1.243,75 (um mil, duzentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). Assinatura: 12/07/2019.

EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00043/2018 – SAÚDE – PROCESSO Nº 
015515/2019

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, e a empresa, CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS 
FARMACÊUTICOS LTDA. Objeto: acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) ao Lote 132 da Ata de Registro de Preços nº 
00043/2018. Valor: R$ 1.150,00 (um mil, cento e cinquenta reais). Assinatura: 12/07/2019.
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EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00044/2018 – SAÚDE – PROCESSO Nº 
015526/2019

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, e a empresa, DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA. Objeto: acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) ao lote 049 da ata de registro de preços nº 
00044/2018. Valor: R$ 123,00 (cento e vinte e três reais). Assinatura: 12/07/2019.

EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00051/2018 – SAÚDE – PROCESSO Nº 
015523/2019

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, e a empresa, PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA - EPP. Objeto: acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) ao lote 165 da ata de registro 
de preços nº 00051/2018. Valor: R$ 2.940,00 (dois mil, novecentos e quarenta reais). Assinatura: 12/07/2019.

EXTRATO DO 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 239/2016 - PROCESSO Nº 017706/2019

Partes: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E 
FROTA, e a empresa, CZ RENT A CAR LTDA - ME. Objeto: prorrogar o prazo do contrato por mais 12 (doze) meses, ou até 
a homologação do novo processo licitátorio e, o reajuste (atualização) de aproximadamente 3,3664% ao valor do mesmo, 
tendo inicio a partir do dia 14 de julho de 2019. Valor: R$ 176.058,96 (cento e setenta e seis mil, cinquenta e oito reais e 
noventa e seis centavos). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 12/07/2019.

EXTRATO DO 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 240/2016 - PROCESSO Nº 017706/2019

Partes: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E 
FROTA, e a empresa, KING AUTOMOTORES LTDA. Objeto: prorrogar o prazo do contrato por mais 12 (doze) meses, ou até 
a homologação do novo processo licitátorio, tendo inicio a partir do dia 14 de julho de 2019. Valor: R$ 105.078,60 (cento 
e cinco mil setenta e oito reais e sessenta centavos). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 12/07/2019.

EXTRATO DO 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 241/2016 - PROCESSO Nº 017706/2019

Partes: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E 
FROTA, e a empresa, MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP. Objeto: prorrogar o prazo do contrato por mais 
12 (doze) meses, ou até a homologação do novo processo licitátorio e, o reajuste (atualização) de aproximadamente 
3,3664% ao valor do mesmo, tendo inicio a partir do dia 14 de julho de 2019. Valor: R$ 608.191,32 (seiscentos e oito mil, 
cento e noventa e um reais e trinta e dois centavos). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 12/07/2019.

EXTRATO DO 11º (DÉCIMO PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 246/2016 - PROCESSO Nº 010327/2019

Partes: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, e a empre-
sa, CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA. Objeto: reajuste referente à 31ª (trigésima primeira) medição do contrato, ocorridas 
no período de 27/03/2019 à 16/04/2019, conforme cálculo de reajustamento feito pelo fiscal do contrato, que consta em 
anexo no processo. Valor: R$ 308.268,70 (trezentos e oito mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta centavos). As-
sinatura: 15/07/2019.

EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2016 – SAÚDE – PROCESSO Nº 016339/2019

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, E A SRA. MARIA AUGUSTA PAES FREITAS. Objeto: 
prorrogar o prazo do contrato por mais 12 (doze) meses, e a atualização (reajuste) conforme índice do IGP-M, tendo início 
a partir do dia 14 de julho de 2019. Valor: R$ 19.988,04 (dezenove mil, novecentos e oitenta e oito reais e quatro centa-
vos). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 15/07/2019.

EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 093/2019 - PROCESSO Nº 018936/2019

Partes: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
DA AGRICULTURA E PESCA, e a empresa, COMERCIAL DESTAQUE EIRELI - ME. Objeto: prorrogar o prazo de vigência do 
contrato por mais 90 (noventa ) dias, a contar a partir do dia 12 de julho de 2019. Vigência: 90 (noventa) dias. Assinatura: 
15/07/2019.

EXTRATO DO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 188/2017 - PROCESSO Nº 015635/2019

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, E A Sra. MARIA AUGUSTA PAES 
FREITAS. Objeto: prorrogar o prazo do contrato por mais 12 (doze) meses e, o reajuste (atualização) ao valor do mesmo, 
tendo início a partir do dia 30 de julho de 2019. Valor: R$ 6.135,48 (seis mil, cento e trinta e cinco reais e quarenta e oito 
centavos). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 22/07/2019.
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EXTRATO DO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 208/2017 - PROCESSO Nº 015532/2019

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, E A Sra. ELIZABETH BERNARDO DE 
SOUZA. Objeto: prorrogar o prazo do contrato por mais 12 (doze) meses e, o reajuste (atualização) ao valor do mesmo, 
tendo início a partir do dia 31 de julho de 2019. Valor: R$ 4.525,80 (quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta 
centavos). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 22/07/2019.

EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 141/2018 - PROCESSO Nº 011290/2019

Partes: A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, e a empresa, AMT MOREIRA TRANSPOR-
TE E TURISMO LTDA. Objeto: prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 90 (noventa ) dias, a contar a partir do 
dia 12 de julho de 2019. Valor: R$ 543.212,56 (quinhentos e quarenta e três mil, duzentos e doze reais e cinquenta e seis 
centavos). Vigência: 02 (dois) meses. Assinatura: 24/07/2019.

EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2018 - PROCESSO Nº 011292/2019

Partes: A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, e a empresa, COOPERSULES - COOPE-
RATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SUL. Objeto: prorrogar o prazo do contrato nº 142/2018 por mais 02 (dois) meses, 
tendo inicio a partir da data de assinatura do presente termo. Valor: R$ 133.290,08 (cento e trinta e três mil, duzentos e 
noventa reais e oito centavos). Vigência: 02 (dois) meses. Assinatura: 24/07/2019.

EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 143/2018 - PROCESSO Nº 011294/2019

Partes: A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, e a empresa, LR LOCAÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI - EPP. Objeto: prorrogar o prazo do contrato nº 143/2018 por mais 02 (dois) meses, tendo inicio a partir da data de 
assinatura do presente termo. Valor: R$ 278.088,80 (duzentos e setenta e oito mil, oitenta e oito reais e oitenta centavos). 
Vigência: 02 (dois) meses. Assinatura: 24/07/2019.

EXTRATO DO 4º (QAURTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2016 – SAÚDE – PROCESSO Nº 009886/2019

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, e a empresa, UP BRASIL – ADMINISTRAÇÃO E 
SERVIÇOS LTDA. Objeto: prorrogação do prazo do contrato por mais 12 (doze) meses, tendo início a partir do dia 28 de 
julho de 2019. Valor: R$ 4.644.000,00 (quatro milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil). Vigência: 12 (doze) meses. 
Assinatura: 26/07/2019.

EXTRATO DO 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2016 – SAÚDE – PROCESSO Nº 009977/2019

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, e a empresa, GBR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA LTDA - EPP. Objeto: prorrogação do prazo do contrato por mais 12 (doze) meses e o 
reajuste (atulização) do mesmo, conforme índice do ipca no período de 27/06/2018 á 27/06/2019, em um percentual de 
aproximadamente 4,6584%, tendo inìcio a partir do 27 de julho de 2019. Valor: R$ 496.550,81 (quatrocentos e noventa 
e seis mil, quinhentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 26/07/2019.

EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 138/2018 - PROCESSO Nº 011287/2019

Partes: A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, e a empresa, ROMPENDO EM FÉ LOCA-
DORA DE VEÍCULOS LTDA - ME. Objeto: prorrogar o prazo do contrato nº 138/2018 por mais 12 (doze) meses e, o reajuste 
(atualização) ao valor do mesmo, conforme cálculo do índice ipca no período de 04/06/2018 á 04/06/2019, no percentual 
de aproximadamente 4,6584%, tendo inicio a partir da data de assinatura do presente termo. Valor: R$ 38.556,14 (trinta 
e oito mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 31/07/2019.

EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 138/2018 - PROCESSO Nº 011287/2019

Partes: A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, e a empresa, SANCHES LOCADORA DE 
VEÍCULOS LTDA - ME. Objeto: prorrogar o prazo do contrato nº 139/2018 por mais 12 (doze) meses e, o reajuste (atu-
alização) ao valor do mesmo, conforme cálculo do índice ipca no período de 04/06/2018 á 04/06/2019, no percentual de 
aproximadamente 4,6584%, tendo inicio a partir do dia 01 de agosto de 2019. Valor: R$ 212.033,66 (duzentos e doze mil, 
trinta e três reais e sessenta e seis centavos). Vigência: 12 (doze) meses. Assinatura: 31/07/2019.

EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 123/2018 - PROCESSO Nº 011396/2019

Partes: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, e a empre-
sa, THOR CONSTRUTORA EIRELI - ME. Objeto: reajuste da 1ª (primeira) medição do contrato nº 123/2018, ocorrida no 
período abarcado entres os dias 07/02/2019 à 28/02/2019, conforme demonstrativo de cálculo do reajustamento, feita 
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pelo fiscal do contrato. Valor: R$ 2.283,19 (dois mil, duzentos e oitenta e três reais e dezenove centavos). Assinatura: 
02/07/2019.

EXTRATO DO 11º (DÉCIMO PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 066/2017 - PROCESSO Nº 
012992/2019

Partes: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, e a empre-
sa, CONSTRUSUL LTDA - EPP. Objeto: reajuste referente a 13ª (décima terceira) medição do contrato e a 2ª medição do 
termo aditivo 002, ocorrida no período de 02/02/2019 a 26/03/2019, conforme em anexo ao processo o demostrativo de 
cálculo do reajustamento, feito pelo fiscal do contrato. Valor: R$ 81.882,96 (oitenta e um mil, oitocentos e oitenta e dois 
reais e noventa e seis centavos). Assinatura: 08/07/2019.

EXTRATO DO 12º (DÉCIMO SEGUNDO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 066/2017 - PROCESSO Nº 
004219/2019

Partes: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, e a em-
presa, CONSTRUSUL LTDA - EPP. Objeto: reajuste referente a 1ª medição do termo aditivo 002, ocorrida no período de 
28/01/2019 a 06/02/2019, conforme em anexo ao processo o demostrativo de cálculo do reajustamento, feito pelo fiscal 
do contrato. Valor: R$ 217.612,16 (duzentos e dezessete mil, seiscentos e doze reais e dezesseis centavos). Assinatura: 
12/07/2019.

EXTRATO DO 2º (SEGUNDO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 123/2018 - PROCESSO Nº 013886/2019

Partes: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, e a empre-
sa, THOR CONSTRUTORA EIRELI - ME. Objeto: reajuste da 2ª (segunda) medição do contrato nº 123/2018, ocorrida no 
período abarcado entres os dias 01/03/2019 à 31/03/2019, conforme demonstrativo de cálculo do reajustamento, feita 
pelo fiscal do contrato. Valor: R$ 9.552,56 (nove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos). 
Assinatura: 19/07/2019.

EXTRATO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 066/2017 - PROCESSO Nº 
017795/2019

Partes: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, e a empre-
sa, CONSTRUSUL LTDA - EPP. Objeto: reajuste referente a 14ª (décima quarta) medição do contrato e a 3ª medição do 
termo aditivo 002, ocorrida no período de 27/03/2019 a 29/05/2019, conforme em anexo ao processo o demostrativo de 
cálculo do reajustamento, feito pelo fiscal do contrato. Valor: R$ 104.868,19 (cento e quatro mil, oitocentos e sessenta e 
oito reais e dezenove centavos). Assinatura: 23/07/2019.

EXTRATO DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 288/2016 - PROCESSO Nº 
015937/2019

Partes: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, e a empre-
sa, ELICON CONSTRUTORA LTDA. Objeto: reajuste da 15ª (décima quinta) medição do contrato e da 5ª (quinta) medição 
do termo aditivo 004, ocorrida no período de 08/03/2019 à 10/05/2019, conforme demonstrativo de cálculo do reajusta-
mento, feita pelo fiscal do contrato. Valor: R$ 42.174,75 (quarenta e dois mil, cento e setenta e quatro reais e setenta e 
cinco centavos). Assinatura: 30/07/2019.
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Rio Bananal

Prefeitura

35º EDITAL CONVOCAÇÃO 003-2018 - SERVENTE - GERAL
Publicação Nº 218265

35° EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Processo Seletivo Simplificado – Edital 003/2018

Considerando o resultado final do Processo Seletivo Simplificado referente ao Edital 003/2018, o Secretário Municipal de 
Administração da Prefeitura de Rio Bananal, Estado do Espírito Santo, convoca todos os candidatos aprovados para o cargo 
de servente, para que no prazo improrrogável estabelecido neste edital, apresentem-se para manifestação de interesse 
referente à vaga temporária, constantes no Anexo II, nos termos do item 9.6 do Edital do Processo Seletivo 003/2018.

Esta convocação não prejudica a classificação original do candidato, conforme prevê o item 9.8: “O Candidato que não se 
apresentar será automaticamente reclassificado para futuras convocações”.

O candidato aprovado no Processo Seletivo 003/2018, interessado em preencher a vaga relacionada no Anexo I, deverá 
comparecer no período de 09/08/2019 à 13/08/2019, no horário das 8h00 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 tel. 3265.1176 e celular 27 9 8176.7349. A seleção do candidato obedecerá à ordem de classificação definida no 
Processo Seletivo 003/2018.

O candidato convocado que não comparecer neste dia ou não for selecionado manterá sua classificação de origem, definida 
no resultado final do Processo Seletivo 003/2018.

O candidato aprovado que confirmar o interesse e for selecionado deverá apresentar os documentos relacionados no Edital 
de Processo Seletivo Simplificado n° 003/2018 e constante 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 13/08/2019 
à 15/08/2019 das 12h30m às 17h00m.

Rio Bananal - ES, 08 de agosto de 2019.

Josemar Luiz Barone

Secretário de Administração

Prefeitura de Rio Bananal/ES

ANEXO I

ANEXO I - RELAÇÃO DA VAGA POR LOCAL

LOCAL VAGAS OBSERVAÇÃO

EMUEF Córrego Bananal
01

30 horas

Vigência: Condicionada ao período da licença médica da servidora.

Motivo: Substituição da servidora Edinalva Leny Santos Santa Ana em virtude de li-
cença médica.

ANEXO II

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO

a) cópia do CPF;

b) cópia do titulo de eleitor e comprovante de votação na última eleição;
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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;

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

TERMO DE JUSTIFICATIVA - ANDRE E ADRIANO
Publicação Nº 218266

TERMO DE JUSTIFICATIVA

Processo nº 004916/2019 – Inexigibilidade
Contratação de Show Musical de Nível Regional

I – Objeto:
Contratação Show Musical de nível Regional para se apresentar na 40ª Festa de Emancipação Política de Rio Bananal - ES

II – Contratada:
André e Adriano, com responsável AFONSO ANDRÉ PEREIRA CORREIA, CPF:149.400.017-25, detentor dos direitos auto-
rais do artista, no valor de R$ 1.800,00 (Hum Mil e oitocentos reais).

III - Caracterização da Situação que Justifica inexigibilidade:
A Lei 8.666/1993 em seu artigo 25 preceitua sobre o instituto da inexigibilidade, configurando as exceções de contratações 
que se enquadram nessa particularidade. O inciso III, especificamente, reconhece que a contratação de artistas enseja a 
inexigibilidade de licitação, devido à sua natureza subjetiva torna inviável a competição. Por tratar-se de arte não é obje-
tiva e não segue métodos, portanto sua avaliação baseia se na criatividade e em critérios subjetivos.

IV - Razão da Escolha do artista:
Trata-se de artista de reconhecimento local por apresentações musicais em festas de comunidades, festas casamentos 
e outros eventos no município e adjacência. A indicação do artista foi apreciada pela Comissão de Festa designada pelo 
Prefeito com a finalidade de acompanhar o planejamento e a execução das atividades inerentes às festividades em home-
nagem ao 40º Aniversário de Emancipação Política de Rio Bananal.

V - Justificativa do Preço:
O preço apresentado pela empresa foi aprovado pela Comissão de Festa por estar em conformidade com os preços prati-
cados pelos músicos locais, respeitando as peculiaridades e subjetividade do objeto.

Considerando que as exigências dispostas no artigo 25, especificamente no inciso III da Lei nº 8.666/93 foram atendidas, 
caracterizando a situação de inexigibilidade, ENCAMINHA-SE ao Gabinete para análise e RATIFICAÇÃO e posteriormente 
publicação.

Rio Bananal, 26 de Julho de 2019.

Edimauro de Oliveira Lopes

Secretário Municipal de Turismo, Esporte e Lazer

Presidente (Comissão de Festa)
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TERMO DE JUSTIFICATIVA - CARLOS E JACKSON
Publicação Nº 218269

TERMO DE JUSTIFICATIVA

Processo nº 04918/2019 – Inexigibilidade

Contratação de Show Musical de Nível Local

I – Objeto:

Contratação Show Musical de nível local para se apresentar na 40ª Festa de Emancipação Política de Rio Bananal - ES

II – Contratada:

Rio Bananal Comunicação Visual ME (Dupla Carlos & Jackson)), inscrito no CNPJ nº 10.209.687/0001 - 23, detentor dos 
direitos autorais do artista, no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil reais).

III - Caracterização da Situação que Justifica inexigibilidade:

A Lei 8.666/1993 em seu artigo 25 preceitua sobre o instituto da inexigibilidade, configurando as exceções de contratações 
que se enquadram nessa particularidade. O inciso III, especificamente, reconhece que a contratação de artistas enseja a 
inexigibilidade de licitação, devido à sua natureza subjetiva torna inviável a competição. Por tratar-se de arte não é obje-
tiva e não segue métodos, portanto sua avaliação baseia se na criatividade e em critérios subjetivos.

IV - Razão da Escolha do artista:

Trata-se de artista de reconhecimento local por apresentações musicais em festas de comunidades, festas casamentos 
e outros eventos no município e adjacência. A indicação do artista foi apreciada pela Comissão de Festa designada pelo 
Prefeito com a finalidade de acompanhar o planejamento e a execução das atividades inerentes às festividades em home-
nagem ao 40º Aniversário de Emancipação Política de Rio Bananal.

V - Justificativa do Preço:

O preço apresentado pela empresa foi aprovado pela Comissão de Festa por estar em conformidade com os preços prati-
cados pelos músicos locais, respeitando as peculiaridades e subjetividade do objeto.

Considerando que as exigências dispostas no artigo 25, especificamente no inciso III da Lei nº 8.666/93 foram atendidas, 
caracterizando a situação de inexigibilidade, ENCAMINHA-SE ao Gabinete para análise e RATIFICAÇÃO e posteriormente 
publicação.

Rio Bananal, 25 de Julho de 2019.

Edimauro de Oliveira Lopes

Secretário Municipal de Turismo, Esporte e Lazer

Presidente (Comissão de Festa)

TERMO DE JUSTIFICATIVA - DJ PENELOPE
Publicação Nº 218271

TERMO DE JUSTIFICATIVA

Processo nº 004915/2019 – Inexigibilidade

Contratação de Show Musical de Nível Regional

I – Objeto:

Contratação Show Musical de nível Regional para se apresentar na 40ª Festa de Emancipação Política de Rio Bananal - ES

II – Contratada:



09/08/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1323

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 282

DJ PENÉLOPE, com responsável Valéria A.De Souza Marques, Vitória/ES, CPF:120.902.887-52, detentor dos direitos auto-
rais do artista, no valor de R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais).

III - Caracterização da Situação que Justifica inexigibilidade:

A Lei 8.666/1993 em seu artigo 25 preceitua sobre o instituto da inexigibilidade, configurando as exceções de contratações 
que se enquadram nessa particularidade. O inciso III, especificamente, reconhece que a contratação de artistas enseja a 
inexigibilidade de licitação, devido à sua natureza subjetiva torna inviável a competição. Por tratar-se de arte não é obje-
tiva e não segue métodos, portanto sua avaliação baseia se na criatividade e em critérios subjetivos.

IV - Razão da Escolha do artista:

Trata-se de artista de reconhecimento local por apresentações musicais em festas de comunidades, festas casamentos 
e outros eventos no município e adjacência. A indicação do artista foi apreciada pela Comissão de Festa designada pelo 
Prefeito com a finalidade de acompanhar o planejamento e a execução das atividades inerentes às festividades em home-
nagem ao 40º Aniversário de Emancipação Política de Rio Bananal.

V - Justificativa do Preço:

O preço apresentado pela empresa foi aprovado pela Comissão de Festa por estar em conformidade com os preços prati-
cados pelos músicos locais, respeitando as peculiaridades e subjetividade do objeto.

Considerando que as exigências dispostas no artigo 25, especificamente no inciso III da Lei nº 8.666/93 foram atendidas, 
caracterizando a situação de inexigibilidade, ENCAMINHA-SE ao Gabinete para análise e RATIFICAÇÃO e posteriormente 
publicação.

Rio Bananal, 25 de Julho de 2019.

Edimauro de Oliveira Lopes

Secretário Municipal de Turismo, Esporte e Lazer

Presidente (Comissão de Festa)

TERMO DE JUSTIFICATIVA - PAGODE 100 LIMITES
Publicação Nº 218273

TERMO DE JUSTIFICATIVA

Processo nº 004912/2019 – Inexigibilidade

Contratação de Show Musical de Nível Regional

I – Objeto:

Contratação Show Musical de nível Regional para se apresentar na 40ª Festa de Emancipação Política de Rio Bananal - ES

II – Contratada:

Pagode 100 LIMITES, com responsável WILDEMAR JOVENCIO FORESTES, CPF153.554.227-64, detentor dos direitos au-
torais do artista, no valor de R$ 1.000,00 (Hum Mil reais).

III - Caracterização da Situação que Justifica inexigibilidade:

A Lei 8.666/1993 em seu artigo 25 preceitua sobre o instituto da inexigibilidade, configurando as exceções de contratações 
que se enquadram nessa particularidade. O inciso III, especificamente, reconhece que a contratação de artistas enseja a 
inexigibilidade de licitação, devido à sua natureza subjetiva torna inviável a competição. Por tratar-se de arte não é obje-
tiva e não segue métodos, portanto sua avaliação baseia se na criatividade e em critérios subjetivos.

IV - Razão da Escolha do artista:

Trata-se de artista de reconhecimento local por apresentações musicais em festas de comunidades, festas casamentos 
e outros eventos no município e adjacência. A indicação do artista foi apreciada pela Comissão de Festa designada pelo 
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Prefeito com a finalidade de acompanhar o planejamento e a execução das atividades inerentes às festividades em home-
nagem ao 40º Aniversário de Emancipação Política de Rio Bananal.

V - Justificativa do Preço:

O preço apresentado pela empresa foi aprovado pela Comissão de Festa por estar em conformidade com os preços prati-
cados pelos músicos locais, respeitando as peculiaridades e subjetividade do objeto.

Considerando que as exigências dispostas no artigo 25, especificamente no inciso III da Lei nº 8.666/93 foram atendidas, 
caracterizando a situação de inexigibilidade, ENCAMINHA-SE ao Gabinete para análise e RATIFICAÇÃO e posteriormente 
publicação.

Rio Bananal, 25 de Julho de 2019.

Edimauro de Oliveira Lopes

Secretário Municipal de Turismo, Esporte e Lazer

Presidente (Comissão de Festa)

TERMO DE JUSTIFICATIVA - THIAGO E DANIEL
Publicação Nº 218263

TERMO DE JUSTIFICATIVA

Processo nº 004913/2019 – Inexigibilidade

Contratação de Show Musical de Nível Regional

I – Objeto:

Contratação Show Musical de nível Regional para se apresentar no Baile da Rainha do Rodeio 2019,que acontecerá em 
virtude da 40ª Festa de Emancipação Política e Administrativa de Rio Bananal-ES.

II – Contratada:

Thiago e Daniel, com responsável DANIEL

ANTONIO VENTURIN, CPF:137.679.427-63, detentor dos direitos autorais do artista, no valor de R$ 1.800,00 (Hum Mil e 
oitocentos reais).

III - Caracterização da Situação que Justifica inexigibilidade:

A Lei 8.666/1993 em seu artigo 25 preceitua sobre o instituto da inexigibilidade, configurando as exceções de contratações 
que se enquadram nessa particularidade. O inciso III, especificamente, reconhece que a contratação de artistas enseja a 
inexigibilidade de licitação, devido à sua natureza subjetiva torna inviável a competição. Por tratar-se de arte não é obje-
tiva e não segue métodos, portanto sua avaliação baseia se na criatividade e em critérios subjetivos.

IV - Razão da Escolha do artista:

Trata-se de artista de reconhecimento local por apresentações musicais em festas de comunidades, festas casamentos 
e outros eventos no município e adjacência. A indicação do artista foi apreciada pela Comissão de Festa designada pelo 
Prefeito com a finalidade de acompanhar o planejamento e a execução das atividades inerentes às festividades em home-
nagem ao 40º Aniversário de Emancipação Política de Rio Bananal.

V - Justificativa do Preço:

O preço apresentado pela empresa foi aprovado pela Comissão de Festa por estar em conformidade com os preços prati-
cados pelos músicos locais, respeitando as peculiaridades e subjetividade do objeto.

Considerando que as exigências dispostas no artigo 25, especificamente no inciso III da Lei nº 8.666/93 foram atendidas, 
caracterizando a situação de inexigibilidade, ENCAMINHA-SE ao Gabinete para análise e RATIFICAÇÃO e posteriormente 
publicação.
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Rio Bananal, 25 de Julho de 2019.

Edimauro de Oliveira Lopes

Secretário Municipal de Turismo, Esporte e Lazer

Presidente (Comissão de Festa)

TERMO DE JUSTIFICATIVA - VAPOR MERCÚRIO
Publicação Nº 218276

TERMO DE JUSTIFICATIVA

Processo nº 004917/2019 – Inexigibilidade
Contratação de Show Musical de Nível Regional

I – Objeto:
Contratação Show Musical de nível Regional para se apresentar na 40ª Festa de Emancipação Política de Rio Bananal - ES

II – Contratada:
Vapor Mercurio, com responsável MARCIO ALEXANDRE PANDOLFI, CPF:031.894.677-73, detentor dos direitos autorais do 
artista, no valor de R$ 2.000,00 (Dois Mil reais).

III - Caracterização da Situação que Justifica inexigibilidade:
A Lei 8.666/1993 em seu artigo 25 preceitua sobre o instituto da inexigibilidade, configurando as exceções de contratações 
que se enquadram nessa particularidade. O inciso III, especificamente, reconhece que a contratação de artistas enseja a 
inexigibilidade de licitação, devido à sua natureza subjetiva torna inviável a competição. Por tratar-se de arte não é obje-
tiva e não segue métodos, portanto sua avaliação baseia se na criatividade e em critérios subjetivos.

IV - Razão da Escolha do artista:
Trata-se de artista de reconhecimento local por apresentações musicais em festas de comunidades, festas casamentos 
e outros eventos no município e adjacência. A indicação do artista foi apreciada pela Comissão de Festa designada pelo 
Prefeito com a finalidade de acompanhar o planejamento e a execução das atividades inerentes às festividades em home-
nagem ao 40º Aniversário de Emancipação Política de Rio Bananal.

V - Justificativa do Preço:
O preço apresentado pela empresa foi aprovado pela Comissão de Festa por estar em conformidade com os preços prati-
cados pelos músicos locais, respeitando as peculiaridades e subjetividade do objeto.

Considerando que as exigências dispostas no artigo 25, especificamente no inciso III da Lei nº 8.666/93 foram atendidas, 
caracterizando a situação de inexigibilidade, ENCAMINHA-SE ao Gabinete para análise e RATIFICAÇÃO e posteriormente 
publicação.

Rio Bananal, 25 de Julho de 2019.

Edimauro de Oliveira Lopes

Secretário Municipal de Turismo, Esporte e Lazer

Presidente (Comissão de Festa)

TERMO DE RATIFICAÇÃO 4912-2019
Publicação Nº 218274

Rio Bananal, 08 de Agosto de 2019.

Ao Setor Publicação

TERMO DE RATIFICAÇÃO
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Processo nº 004912/2019 – Inexigibilidade de Licitação - Artigo 25 – Inciso III

Objeto: Contratação de Show Musical de Nível Regional

Empresa Contratado: WILDEMAR JOVENCIO FORESTES (Pagode 100 LIMITES) – CPF: 153.554.227-64

Ratifico a justificativa e determino a publicação no site da Prefeitura e, por extrato, em jornal de circulação local ou esta-
dual, em, no máximo, 05 dias, nos termos do artigo 26, Parágrafo Único e seus incisos da Lei 8.666/1993.

Felismino Ardizzon

Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO 4913-2019
Publicação Nº 218264

Rio Bananal, 08 de Agosto de 2019.

Ao Setor Publicação

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Processo nº 004913/2019 – Inexigibilidade de Licitação - Artigo 25 – Inciso III
Objeto: Contratação de Show Musical de Nível Regional
Empresa Contratado: DANIEL ANTONIO VENTURIN (THIAGO E DANIEL) – CPF: 137.679.427-63

Ratifico a justificativa e determino a publicação no site da Prefeitura e, por extrato, em jornal de circulação local ou esta-
dual, em, no máximo, 05 dias, nos termos do artigo 26, Parágrafo Único e seus incisos da Lei 8.666/1993.

Felismino Ardizzon

Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO 4916-2019
Publicação Nº 218268

Rio Bananal, 08 de Agosto de 2019.

Ao Setor Publicação

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Processo nº 004916/2019 – Inexigibilidade de Licitação - Artigo 25 – Inciso III
Objeto: Contratação de Show Musical de Nível Regional
Empresa Contratado: AFONSO ANDRÉ PEREIRA CORREIA (André e Adriano) – CPF: 149.400.017-25

Ratifico a justificativa e determino a publicação no site da Prefeitura e, por extrato, em jornal de circulação local ou esta-
dual, em, no máximo, 05 dias, nos termos do artigo 26, Parágrafo Único e seus incisos da Lei 8.666/1993.

Felismino Ardizzon

Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO 4917-2019
Publicação Nº 218277

Rio Bananal, 08 de Agosto de 2019.

Ao Setor Publicação
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TERMO DE RATIFICAÇÃO

Processo nº 004917/2019 – Inexigibilidade de Licitação - Artigo 25 – Inciso III

Objeto: Contratação de Show Musical de Nível Regional

Empresa Contratado: MARCIO ALEXANDRE PANDOLFI (VAPOR MERCURIO) – CPF: 031.894.677-73

Ratifico a justificativa e determino a publicação no site da Prefeitura e, por extrato, em jornal de circulação local ou esta-
dual, em, no máximo, 05 dias, nos termos do artigo 26, Parágrafo Único e seus incisos da Lei 8.666/1993.

Felismino Ardizzon

Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO 4918-2019 CARLOS E JACKSON
Publicação Nº 218270

Rio Bananal, 08 de Agosto de 2019.

Ao Setor Publicação

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Processo nº 004918/2019 – Inexigibilidade de Licitação - Artigo 25 – Inciso III

Objeto: Contratação de Show Musical de Nível Local

Empresa Contratado: RIO BANANAL COMUNICAÇÃO VISUAL ME ( Carlos & Jackson ) – CNPJ: 10.209.687/0001 - 23

Ratifico a justificativa e determino a publicação no site da Prefeitura e, por extrato, em jornal de circulação local ou esta-
dual, em, no máximo, 05 dias, nos termos do artigo 26, Parágrafo Único e seus incisos da Lei 8.666/1993.

Felismino Ardizzon

Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICÃÇAO 4915-2019
Publicação Nº 218272

Rio Bananal, 08 de Agosto de 2019.

Ao Setor Publicação

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Processo nº 004915/2019 – Inexigibilidade de Licitação - Artigo 25 – Inciso III

Objeto: Contratação de Show Musical de Nível Regional

Empresa Contratado: VALÉRIA A.DE SOUZA MARQUES (DJ PENÉLOPE) – CPF: 120.902.887-52

Ratifico a justificativa e determino a publicação no site da Prefeitura e, por extrato, em jornal de circulação local ou esta-
dual, em, no máximo, 05 dias, nos termos do artigo 26, Parágrafo Único e seus incisos da Lei 8.666/1993.

Felismino Ardizzon

Prefeito Municipal
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Santa Maria de Jetibá

Prefeitura

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 073/2019
Publicação Nº 218150

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES, HOMOLOGA o Pregão Presencial nº 073/2019 - SRP. Objeto: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL ASFÁLTICO PARA CONSERVAÇÃO E MELHORIA DAS VIAS ASFALTADAS DA MUNICIPALIDADE, conforme des-
crições contidas no “anexo 03” e demais condições do Edital de Pregão Presencial 073/2019 - SRP e seus anexos, sendo 
que sagrou-se vencedora a empresa EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ sob o n.º 04.420.916/0006-66 - 
Processo: 5506/2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

ELIANA APARECIDA PELACANI BERGER

Secretária de Interior

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 074/2019
Publicação Nº 218164

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES, HOMOLOGA o Pregão Presencial nº 074/2019. Objeto: CONTRATA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS PARA BENEFÍCIOS DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES 
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, conforme descrições contidas no “anexo 03” e demais condições do Edital de Pregão 
Presencial 074/2019 e seus anexos, sendo que sagrou-se vencedora a empresa COMPROCARD LTDA - CNPJ sob o n.º 
06.175.892/0001-48 - Processo: 6106/2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

EDGAR MIERTSCHINK

Secretária de Administração

TOMADA DE PREÇOS 009/2019
Publicação Nº 218168

EDITAL DE TOMADA DE

PREÇOS Nº 009/2019

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento 
dos interessados que fará realizar às 8h30min do dia 27 de agosto de 2019, na sala da Comissão Permanente de Licitação, 
situada à Rua Dalmácio Espindula, 115, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019, tendo como 
objeto a contratação de empresa especializada para execução de obras visando a ampliação e reforma do Fórum Homero 
Mafra. O edital completo poderá ser retirado pelos interessados no site da Prefeitura Municipal: www.pmsmj.es.gov.br. Maiores 
esclarecimentos poderão ser obtidos através do telefone 27-3263-4848.

MARCOS ROBERTO PELLACANI

Presidente da C.P.L

mailto:licitar2009@yahoo.com.br
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Santa Teresa

Prefeitura

AVISO DE RECURSO TP 10/2019
Publicação Nº 218234

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

AVISO DE RECURSO ADMINISTRATIVO TP 010/2019

O Município de Santa Teresa – ES, através da CPL, torna público para todos os interessados que foi protocolado recurso 
administrativo contra a habilitação das empresas Porto Soluções de Engenharia e Projetos Ltda ME e CVN Construtora Via 
Norte Ltda. Informamos que em cumprimento a Lei 8.666/93 fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir desta 
publicação, para o contraditório e ampla defesa e que os autos do Processo Licitatório estão com vistas franqueadas aos 
interessados. Esclarecimentos através do telefone (27) 3259 3853.

Santa Teresa, 08 de agosto de 2019.

Comissão Permanente de Licitação

PORTARIA/CGAB Nº 186/2019 - DESIGNA FISCAL DE CONTRATOS
Publicação Nº 218065

PORTARIA/CGAB Nº 186/2019

DESIGNA SERVIDORA PARA ATUAR COMO FISCAL DE 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 a solicitação contida no processo nº 9.992/2019, protocolado pela Secretaria Municipal de Planejamento e 
Assuntos Estratégicos;

RESOLVE:

Art. 1.º Fica designada a Servidora Pâmela Gurtel Tófoli – Engenheira Civil (Gestora de Projetos) CREA-ES 044074/D, para 
atuar como fiscal do Contrato firmado pela Municipalidade na contratação de empresa especializada para a prestação de 
serviço de engenharia, objetivando o levantamento topográfico nos distritos de Santo Antônio do Canaã e Alto Caldeirão.

Art. 2.º A Servidora 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.

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, em 07 de agosto de 2019.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA/CGAB Nº 187/2019 - DESIGNA FISCAL DE CONTRATOS
Publicação Nº 218066

PORTARIA/CGAB Nº 187/2019

DESIGNA SERVIDOR PARA ATUAR COMO FISCAL DE 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 a solicitação contida no processo de nº 7.744/2019, protocolado pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social;

RESOLVE:

Art. 1.º Fica designado o Servidor Vitor Rossatti – Assessor Municipal, para atuar como fiscal dos Contratos firmados pela 
Municipalidade para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte funerário com forne-
cimento de urnas funerárias, destinadas ao atendimento das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social desta 
Municipalidade.

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.

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, em 07 de agosto de 2019.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA/CGAB Nº 188/2019 - DESIGNA FISCAL DE CONTRATOS
Publicação Nº 218067

PORTARIA/CGAB Nº 188/2019

DESIGNA SERVIDOR PARA FISCALIZAR CONTRATOS 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 a solicitação contida no processo 10.192/2019, protocolado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;

RESOLVE:

Art. 1.º Fica designado o Servidor Dejalme Comerio – Secretário Municipal, para atuar como fiscal dos Contratos firmados 
por esta Municipalidade, para a aquisição de materiais de construção, destinados ao campo de futebol da Comunidade de 
Pedra Alegre.

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, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, em 07 de agosto de 2019.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICAÇÃO CONTRATOS - 08-08-19
Publicação Nº 218091

RESUMO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 048/2019

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa–ES.

CONTRATADA: Empresa Motos Pra Voce Ltda - ME.

OBJETO: Fornecimento de 04 (quatro) motocicletas, zero km, ano 2019, modelo 2019, visando atender ao “Programa 
Produtor Incentivado, Município Valorizado”, conforme Lei Municipal nº 2.720/2018.

VALOR GLOBAL: R$ 54.692,00 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e noventa e dois reais).

DOTAÇÃO: 010010.2012200092.013.33903100000 – Fonte: 1001.

PROCESSO: 7103/2019.

PRAZO: Terá sua vigência restrita ao fornecimento e validade dos bens, podendo ser alterado dentro dos limites autoriza-
dos na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, com prazo máximo até 31 de dezembro de 2019.

Santa Teresa, 31 de julho de 2019.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICAÇÃO CONTRATOS - 08-08-2019
Publicação Nº 218169

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº064/2019

CONTRATANTE: O Município de Santa Teresa/ES.

CONTRATADO: Banco do Brasil S.A.

OBJETO: Prestação de serviços relativos à operacionalização do Cartão de Pagamento de Defesa Civil – CPDC para paga-
mento de despesas realizadas pelo CONTRATANTE, decorrentes dos recursos transferidos pelo Ministério da Integração 
Nacional, no âmbito das ações de socorro, assistências às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais, na forma 
da Lei nº 12.340, de 1º.12.2010, dos Decretos nº 7.257, de 4.8.2010, e nº 7.505, de 27.6.2011, da Portaria nº 607, de 
18.8.2011, e da Portaria nº 37, de 31.01.2012, do Ministério da Integração.

PROCESSO Nº: 3089/2019.

PRAZO: O prazo deste Contrato será de 5 (cinco) anos, contados de sua assinatura.

Santa Teresa/ES, 06 de Agosto de 2019.

GILSON ANTÔNIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL
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Fundo Municipal de Saúde de Santa Tereza

PORTARIA SMSA N° 086/2019
Publicação Nº 218165

 

 

 
Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 

TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72 
 

 

PORTARIA SMSA N° 086/2019 

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES DE PADRONIZAÇÃO E 

PROTOCOLO PARA O AUTOMONITORAMENTO DA 

GLICEMIA CAPILAR PARA ATENDER AOS PACIENTES 

INSULINODEPENDENTES DO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE-SUS, SOB A GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE SANTA TERESA/ES. 

A Secretária Municipal de Saúde de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 

e 

Considerando que o Serviço de Assistência Farmacêutica tem por objetivo fornecer os insumos necessários 

ao monitoramento da glicemia capilar aos portadores de Diabetes em insulinoterapia, de forma viabilizar o 

tratamento instituído, tendo em vista melhorar a assistência à saúde; 

Considerando a Lei Federal n° 11.347, de 27 de setembro de 2006, que dispõe sobre a distribuição gratuita 

de medicamentos e materiais necessários à sua aplicação e a monitorização da glicemia capilar aos portadores de 

diabetes inscritos em programas de educação para diabéticos;  

Considerando a Portaria n° 2.583, de 10 de outubro de 2007, que dispõe sobre o elenco de medicamentos e 

insumos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, nos termos da Lei n° 11.347, de 2006, aos usuários 

portadores de diabetes mellitus; 

Considerando a necessidade de estabelecer normas eletivas ao fornecimento dos insumos e a necessidade de 

garantir maior segurança aos profissionais e pacientes quanto ao processo de monitoramento do diabetes; 

Considerando as disposições constitucionais e a Lei Federal nº 8080, de 19 de setembro de 1990, que tratam 

das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, como direito fundamental do ser humano;  

Considerando o artigo XIII da Resolução nº 338 – 06/05/2004, do Conselho Nacional de Saúde que 

estabelece a promoção do uso racional de medicamentos, por intermédio de ações que disciplinem a prescrição, a 

dispensação e o consumo;  

Considerando que o uso racional de medicamentos inclui a indicação correta do medicamento, baseada nas 

principais evidências científicas disponíveis;  

Considerando a necessidade de se estabelecer fluxo de prescrição e dispensação de insumos para o 

monitoramento da glicemia capilar aos portadores de Diabetes em insulinoterapia; 

Considerando os códigos de ética que regulamentam o exercício profissional de Enfermagem, Farmácia, 

Medicina e Odontologia; 

RESOLVE: 

Art. 1°. Este Protocolo dispõe sobre a dispensação gratuita de insumos necessários ao monitoramento da 

glicemia capilar aos portadores de Diabetes em Insulinoterapia. 

Art. 2°. Para fazer jus a esse benefício, é absolutamente necessário que o paciente assuma as 

responsabilidades que lhe cabem. A falta de adesão do paciente às recomendações dos profissionais de saúde 

relativas às condutas terapêuticas medicamentosas e não medicamentosas, é motivo suficiente para a interrupção 

do fornecimento do benefício. 

Art. 3°. O diabetes mellitus (DM) é uma doença crônica caracterizada pelo comprometimento do 

metabolismo da glicose, cujo controle glicêmico inadequado resulta no aparecimento das graves complicações que 

reduzem a expectativa de vida e comprometem a qualidade de vida do portador desta doença. 

§ 1°. O DM pode resultar de defeito da secreção e/ou ação da insulina e, de acordo com a etiologia, pode ser 

classificado em:  
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1) Diabetes tipo 1 - Ocorre uma destruição de células β das ilhotas pancreáticas que produzem insulina, 

usualmente levando à deficiência absoluta deste hormônio. Na maioria dos casos há associação com 

autoimunidade, sendo que os marcadores da destruição imune incluem os auto-anticorpos contra as células das 

ilhotas, contra a insulina e contra a descarboxilase do ácido glutâmico (GAD). 

2) Diabetes tipo 2 - É provocado por um defeito na secreção de insulina. Agrava-se devido ao fator 

concomitante de resistência à insulina. Representa 90% a 95 % dos casos. Normalmente estes indivíduos não 

necessitam de insulina exógena nos primeiros anos da doença, podendo até mesmo nunca necessitar deste 

recurso terapêutico.  

3) Outros tipos específicos de diabetes – Envolvem os defeitos genéticos das células β, os defeitos 

genéticos na ação da insulina, doenças do pâncreas exócrino, endocrinopatias, diabetes quimicamente induzida ou 

induzido por drogas, formas incomuns de diabetes imunomediado e outras síndromes genéticas, algumas vezes, 

associadas ao diabetes. 

4) Diabetes gestacional - É definido como qualquer grau de intolerância à glicose com início ou primeira 

detecção durante a gravidez. 

§ 2°. Os sintomas clássicos de diabetes são: poliúria, polidispsia, polifagia e perda de peso. Outros sintomas 

que levantam a suspeita clínica são: fadiga, fraqueza, letargia, prurido cutâneo e vulvar, balanopostite e infecções 

de repetição. Algumas vezes o diagnóstico é feito a partir de complicações crônicas como neuropatia, retinopatia 

ou doença cardiovascular aterosclerótica, ou mesmo complicações agudas como a cetoacidose diabética. 

§ 3°. Atualmente, o diagnóstico da doença, exceto em gestantes, é feito através de glicemias de jejum (GJ) 

≥ 126mg/dL, glicemia ao acaso ≥ 200mg/dL associada a sintomas clássicos ou glicemia ≥ 200mg/dL 120min após 

a administração de 75g de glicose, durante o Teste Oral de Tolerância à Glicose (TOTG). Para a confirmação 

diagnóstica, entretanto, estes testes devem ser confirmados com uma segunda dosagem. O uso da Hemoglobina 

Glicada (A1c) para o diagnóstico da doença não é recomendado até o momento (Sociedade Brasileira de Diabetes, 

2016). 

§ 4°. O objetivo do tratamento é a prevenção das complicações micro e macrovasculares através do controle 

glicêmico próximo ao estado euglicêmico. O plano terapêutico deve envolver dieta, atividade física, 

hipoglicemiantes orais e/ou insulina. As abordagens fundamentais para avaliar o controle glicêmico são: a medida 

da glicemia de jejum, a medida da Hemoglobina Glicada (A1c), teste que reflete os níveis médios de glicemia nas 

últimas oito a doze semanas e o automonitoramento da glicemia capilar (AMGC).  

§ 5°. O seguimento dos pacientes com DM inclui a participação nos grupos educativos, consultas médicas e 

de enfermagem, realização de exames laboratoriais periódicos e o monitoramento da glicemia capilar nos serviços 

de saúde ou em domicílio, através do Automonitoramento da Glicemia Capilar (AMGC). 

§ 6°. A abordagem terapêutica deve ser multiprofissional, incluindo toda a equipe de saúde, o 

monitoramento da glicemia e outros parâmetros clínicos, planejamento da atividade física e orientação dietética. 

A participação do paciente e seu envolvimento constante e harmonioso com a equipe de saúde são fundamentais 

para que as recomendações sejam seguidas e o tratamento, efetivo. 

§ 7°. O automonitoramento do nível de glicose do sangue (AMGC) por intermédio da medida da glicemia 

capilar é considerado uma ferramenta importante para seu controle, sendo parte integrante do autocuidado das 

pessoas com diabetes mellitus insulino-dependentes, aí compreendidos os portadores de diabetes mellitus tipo 1 

(DM1), diabetes mellitus tipo 2 (DM2) que usam insulina e diabetes gestacional (DG). 

§ 8°. Os resultados do AMGC podem ser úteis na prevenção da hipoglicemia, na detecção de hipo e 

hiperglicemias não sintomáticas, no ajuste da conduta terapêutica medicamentosa e não medicamentosa e pode 
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ainda, funcionar como um fator educativo. 

§ 9°. O automonitoramento da glicemia capilar não deve ser considerado como uma intervenção isolada. 

§ 10. Sua necessidade e finalidade devem ser avaliadas pela equipe multidisciplinar de saúde de acordo com 

o plano terapêutico global, que inclui intervenções de mudança de estilo de vida e medicamentos.  

§ 11. Deve estar integrado ao processo terapêutico e, sobretudo, ao desenvolvimento da autonomia do 

portador para o autocuidado por intermédio da Educação em Saúde.  

§ 12. A indicação deve ser reavaliada e regulada a depender dos diversos estágios da evolução da doença, 

acordado com o paciente que deve ser capacitado a interpretar os resultados do AMGC e fazer as mudanças 

apropriadas nas dosagens da insulina. 

§ 13. O AMGC deve ser oferecido de forma continuada para os pacientes selecionados de acordo com 

circunstâncias pessoais e quadro clínico e esses devem receber suporte continuado da equipe para garantir a 

eficácia do processo; a instrução inicial e a reinstrução periódica a respeito da monitorização da glicemia. 

§ 14. A amostra do sangue deve ser colhida na ponta dos dedos da mão, com auxílio de lanceta. 

§ 15. O AMGC deve ser incentivado nos pacientes que usam insulina associado às estratégias de Educação 

em Saúde que visem aumentar a autonomia do portador para o autocuidado e essas ações devem ser 

incorporadas na rotina das Unidades de Saúde. 

§ 16. Não existem evidências científicas suficientes que o automonitoramento rotineiro da glicemia capilar 

nos pacientes diabéticos tipo 2 em terapia com hipoglicemiantes orais seja custo - efetivo para o melhor controle 

da glicemia. Nesses casos, a glicemia capilar pode ser realizada na própria unidade de saúde por ocasião das 

visitas regulares de avaliação definidas pela equipe multidisciplinar. 

§ 17. A reavaliação das habilidades para o autocuidado, para o uso adequado das informações colhidas com 

o teste e da exatidão e precisão dos resultados oferecidos pelos glicosímetros devem ser feitas pelo menos 

anualmente ou quando houver discordância entre o controle glicêmico e/ou quadro clínico e as leituras 

obtidas.  Para isso, os resultados do teste com o glicosímetro devem ser comparados com os da glicemia em jejum 

de laboratório medido simultaneamente. 

§ 18. O paciente deve fazer o registro dos resultados das glicemias capilares na freqüência estabelecida pela 

equipe e este deve estar disponível quando dos retornos agendados e registrados nos prontuários (conforme 

anexo). 

§ 19. Os melhores horários para a realização dos testes são os horários de maior descontrole glicêmico: 

1) Testes pré-prandiais: antes do café da manhã, do almoço e do jantar; 

2) Testes pós-prandiais: 2 horas após o café da manhã, o almoço e o jantar; 

3) Hora de dormir; 

4) Madrugada (2- 3 horas da manhã). 

§ 20. Alguns estudos apontam que a medida 2 horas após o almoço é a que melhor está correlacionada com 

o controle glicêmico, mais do que a glicemia de jejum. 

§ 21. Para a maioria dos pacientes com DM tipo 1 e DG em uso de insulina, a AMGC é recomendada 3 ou mais 

vezes ao dia. Para os pacientes com DM tipo 2 em uso de insulina, entretanto, não há estudos que ditem a 

frequência e horários ideais, devendo o controle ser realizado da melhor forma para atingir as metas glicêmicas. 

Segue uma tabela com sugestão para freqüência de testes de acordo com algumas situações clínicas específicas: 

 

Número de testes/dia Situação Clínica 

4 a 6 testes por dia, até o 

alcance das metas 

preestabelecidas 

- Início do tratamento com insulina; 

- Ajuste da dose de insulina;  

- Estresse clínico e cirúrgico (infecções, cirurgias, etc.) 
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2 a 4 testes por dia, em 

diferentes horários 

- Tipo 1 ou tipo 2 com insulinização plena; 

- Utilização de insulinas de ação rápida conforme glicemia capilar;  

- Terapia com drogas diabetogênicas (corticosteróides, imunossupressores 

etc.); 

- HbA1C elevada com glicemia de jejum normal. 

1 a 2 testes por dia, em 

diferentes horários 

- Tipo 1 com tratamento insulínico estável; 

- Tipo 2 em uso de antidiabéticos orais + insulinização parcial. 

 

§ 22. O esquema proposto acima deve servir apenas como marco referencial, sendo que caberá ao 

profissional de saúde definir a freqüência e os horários dos testes de glicemia mais adequados para cada paciente. 

Testes adicionais devem ser realizados na ocorrência de certas situações clínicas, tais como doenças agudas 

intercorrentes, alterações no tratamento, pacientes com falta de percepção da hipoglicemia ou episódios de 

hipoglicemias graves.   

§ 23. Para os diabéticos que usam insulina e praticam exercício, o AMGC antes, durante e, especialmente, 

duas horas após o exercício pode contribuir para estabelecer o nível de resposta à atividade física. Essa informação 

pode ser usada para fazer ajustes nas doses e/ou na ingestão de carboidratos e evitar alterações glicêmicas 

significativas, sobretudo a hipoglicemia. 

§ 24. Os valores que se esperam encontrar no AMGC realizados em glicosímetros que se utilizam do plasma 

para determinação da glicemia capilar são: 

 Glicemia de jejum entre 90 e 120mg/dl; 

 Glicemias pré-prandiais até 140mg/dl; 

 Glicemias pós-prandiais até 180mg/dl. 

§ 25. Diabéticos tipo 2 em uso de associação de insulina e hipoglicemiantes orais que atingiram condição 

clínica estável, com baixa variabilidade nos resultados dos testes, HbA1C normal ou quase normal, têm menor 

necessidade de testes e pode-se considerar a devolução de suas fitas reagentes e glicosímetros para os serviços 

de saúde. Estes pacientes deverão continuar monitorando a glicemia capilar nos Centros de Saúde e, 

eventualmente solicitar novamente o glicosímetro caso ocorra descompensação do quadro. Enquanto isso, estes 

aparelhos poderão ser aproveitados por outros pacientes mais instáveis.  

§ 26. Durante o atendimento aos usuários cadastrados no Programa de AMGC, deverá ser aplicado o 

Processo de Enfermagem, contendo o histórico de enfermagem, exame físico, diagnóstico e prescrição de 

enfermagem. 

§ 27. O Histórico de Enfermagem compreende a história familiar; situação cultural, sócio-econômico, grau 

de instrução, gregária (trabalha, descendência, com quem vive, quem cuida...); estilo de vida: (hábitos 

alimentares, eliminações, hábitos de higiene, sexualidade, práticas de atividades física, fatores de risco para 

estresse, lazer, vida social, tabagismo, etilismo, dependência química, etc). doenças prévias; co-morbidades; 

sinais/sintomas; tratamento medicamentoso (utilização, posologia, adesão e reações adversas) e condições para 

o auto cuidado (lúcido, orientado, nível de compreensão, independente, etc). 

§ 28. O Exame Físico inclui avaliação céfalo caudal (atentar cavidade oral, integridade da pele, membros 

inferiores e pés), peso, altura, circunferência abdominal, IMC (Índice de Massa Corporal), sinais vitais, teste de 

glicemia capilar e sensibilidade de extremidades. 

 

§ 29. Os diagnósticos de enfermagem mais comuns para o paciente diabético compreendem: risco para 

déficit ou comprometimento de volume de líquidos relacionado à poliúria e desidratação; nutrição alterada mais do 

que as necessidades corporais relacionadas à ingestão excessiva em relação às necessidades metabólicas 

(obesidade, desequilíbrio na ingestão de calorias, ingestão excessiva de sódio, ingestão insuficiente de potássio e 
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desequilíbrio hídrico); risco de lesão relacionado aos efeitos da insulina; déficit de conhecimento relacionado a 

informações sobre o auto cuidado para o diabetes, comprometimento físico e fatores sociais; risco para 

intolerância à atividade física relacionado ao medo de fraquezas e desmaios; ansiedade relacionada à perda do 

controle e medo das complicações; risco para integridade da pele prejudicada relacionada à redução da 

sensibilidade e da circulação para as extremidades inferiores; risco para padrão de sono prejudicado relacionado 

à ansiedade e fadiga; risco para infecção relacionado à doença crônica; comprometimento da atividade física 

(sedentarismo, exercício físico irregular ou impróprio); inaderência ao acompanhamento médico; inaderência a 

terapia medicamentosa (uso irregular); risco para disfunção neurovascular periférica (pé diabético); risco para 

alterações sensoriais (tato, visão, paladar). 

Art. 4º. Os insumos deverão ser disponibilizados aos usuários do SUS, moradores do Município de Santa 

Teresa, atendidos nas Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Teresa e possuir cadastro no 

Programa de Hipertensão e Diabetes – Hiperdia. 

 § 1º. Possuir diagnóstico clínico e laboratorial comprovando a presença de Diabetes mellitus tipo 1 ou 2 ou 

Diabetes gestacional (DG). 

§ 2º.  A prescrição para o automonitoramento será feita pelos médicos da Atenção Básica e/ou 

ginecologistas para as gestantes e/ou Endocrinologistas da Rede Municipal de Saúde de Santa Teresa, a qual é 

responsável pelo acompanhamento do usuário portador de diabetes mellitus. 

§ 3º. Apresentar justificativa médica quando for necessário mais de três monitoramentos por dia. 

§ 4º. Possuir formulário padrão de cadastro para paciente diabético insulino-dependente assinado e 

carimbado pelo médico da Estratégia de Saúde Da Família e documentos solicitados. 

§ 5º. A participação do usuário nos Programas de Educação Especial para Diabéticos, que poderá ser 

individual ou coletiva, também será condição de permanência do usuário neste Programa. 

§ 6º. É condição para o recebimento do glicosímetro estar de acordo com os critérios descritos nos itens 

acima, bem como estar favorável com a declaração de responsabilidade (anexo III) -  Termo de Compromisso, o 

qual oficializa a responsabilidade do usuário sobre o aparelho.  

Art. 5º. Não mais receberão os insumos disponibilizados por este Programa os usuários que: 

§ 1º. Deixarem de residir em Santa Teresa/ES. 

§ 2º. Deixarem de comparecer nas consultas médica e de enfermagem, sem justificativa, por um período de 

no máximo 6 meses.  

§ 3º. Não aderirem às recomendações dos profissionais de saúde relativas às condutas terapêuticas. 

§ 4º. Portaram DM gestacional, mas que não mantiverem o uso da insulina após a gestação. 

§ 5º. Faleceram. 

§ 6º. São diabéticos tipo 2, que fazem uso de associação de insulina e hipoglicemiantes orais, e que 

atingiram condição clínica estável, com baixa variabilidade nos resultados dos testes HbA1C normal ou quase 

normal (até 7%, sendo 7,5% a 8,0% e idosos) (Sociedade Brasileira de Diabetes, 2016).  

§ 7º. Os usuários referidos no parágrafo 6º têm menor necessidade de testes e pode-se considerar a 

devolução de suas tiras reagentes e glicosímetros. Estes pacientes deverão continuar monitorando a glicemia 

capilar nas Unidades de Saúde e, se necessário, solicitar novamente o glicosímetro caso ocorra descompensação 

do quadro. Enquanto isso, estes aparelhos poderão ser aproveitados por outros pacientes mais instáveis.  

Art. 6°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 Gabinete da Secretária Municipal de Saúde de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, em 08 de agosto de 
2019. 
 

Andréia Passamani Barbosa Corteletti 
Secretária Municipal de Saúde 
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ANEXO I 

Diretrizes de Padronização, Prescrição e Dispensação de insumos no âmbito das unidades integrantes 

do Sistema Único de Saúde sob gestão da Prefeitura Municipal de Santa Teresa. 

Regulamentamos: 

1. FLUXO DE ATENDIMENTO 

1.1 DO ATENDIMENTO MÉDICO 

1.1.1 - O Médico da Atenção Básica ou Endocrinologista da Rede Municipal de Saúde de Santa Teresa será 

responsável pela prescrição do glicosímetro e das tiras reagentes para o usuário que se enquadrar nos critérios de 

inclusão e no protocolo clínico estabelecidos por esta Normativa. O prescritor também será responsável por 

informar ao usuário quanto aos critérios de exclusão. 

1.1.2 - As prescrições destes insumos terão validade de no máximo 6 (seis) meses de tratamento, devendo então 

remarcar nova consulta para nova reavaliação.  

1.1.3 - A validade da receita será contada a partir da data da prescrição. 

1.1.4 - Após a consulta, o médico deverá encaminhar o usuário para a consulta de enfermagem, onde será 

realizado o cadastro no programa. 

1.1.5 - O Médico da Atenção Básica ou Endocrinologista da Rede Municipal de Saúde de Santa Teresa será 

responsável, juntamente com a equipe de enfermagem, pelo acompanhamento do automonitoramento da 

glicemia capilar de cada usuário, considerando os critérios de permanência do usuário neste Programa.  

1.1.6 - Prescrições não oriundas de Médicos da Atenção Básica ou Endocrinologistas da Rede Municipal de Saúde 

de Santa Teresa não serão válidas para a inclusão do usuário neste Programa. Neste caso, o usuário deverá ser 

encaminhado para consulta médica na Rede Municipal de Saúde.  

1.2 -  DO ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM 

1.2.1 - A equipe de enfermagem das Unidades de Saúde à qual o usuário é vinculado será responsável por 

providenciar e/ou atualizar os cadastros SUS e Hiperdia a cada 6 (seis) meses e deverá agendar a troca/entrega 

dos glicosímetros.  

1.2.2 - A Equipe de enfermagem da Unidade de Saúde será responsável pelo cadastro e deverá enviar à farmácia 

da unidade a solicitação de glicosímetro, conforme formulário próprio em anexo.  

1.2.3 - O enfermeiro deverá entrar em contato com o paciente quando o glicosímetro estiver disponível na 

unidade, e nesta ocasião, deverá marcar a consulta de enfermagem para instruir o paciente quanto ao uso do 

aparelho, além de outras informações pertinentes, juntamente com a primeira dispensação de insumos. 

1.2.4 - O enfermeiro irá agendar o retorno do usuário para a consulta de enfermagem, sendo este retorno dentro 

de 15 a 30 dias após o recebimento do glicosímetro pelo usuário. 

1.2.5 - A unidade informará a farmácia sobre os usuários que precisam das tiras reativas para glicemia capilar, 

mas que já possuem o glicosímetro (ex.: usuários que compraram o glicosímetro). 
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1.2.6 - A equipe de enfermagem será responsável, juntamente com a equipe médica, pelo acompanhamento do 

automonitoramento da glicemia capilar de cada usuário vinculado à sua unidade de saúde, bem como a verificação 

dos critérios de permanência do usuário neste Programa. 

1.2.7 - A farmácia deverá dispensar a quantidade de tiras reagentes e lancetas conforme prescrição médica 

juntamente com a dispensação de insulina.  

1.2.8 - A equipe de enfermagem deverá verificar se o usuário está utilizando adequadamente as tiras reagentes 

e o glicosímetro. Deverá também informar a farmácia quanto à inclusão/exclusão dos usuários neste Programa. 

1.3 - DA DISPENSAÇÃO DO GLICOSÍMETRO 

1.3.1 - Será responsabilidade da equipe de enfermagem solicitar a troca à farmácia ou dispensar o aparelho 

glicosímetro, bem como fornecer uma orientação inicial somente aos usuários que se enquadram nos critérios de 

inclusão estabelecidos neste protocolo.  

1.3.2 - Para receber o glicosímetro, o usuário deverá apresentar a prescrição médica, Cartão SUS com a 

marcação, RG ou CPF e assinar um Termo de Compromisso, se responsabilizando pela integridade e devolução do 

aparelho.  

1.3.3 - Na ocasião da troca/entrega do glicosímetro, serão fornecidos ao usuário tiras reagentes para consumo em 

30 dias. 

1.3.4 - As lancetas e outros insumos também serão disponibilizados pela Unidade de Saúde à qual o usuário está 

vinculado. 

1.3.5 - Não é aconselhado recomendar aos usuários a compra do glicosímetro, visto que a Secretaria Municipal de 

Saúde não se responsabilizará pela troca deste aparelho na eventual mudança do fabricante de tiras reagentes. 

1.3.6 - Caso seja verificado o descumprimento de qualquer critério de inclusão, a enfermagem não fará a entrega 

do glicosímetro e encaminhará o usuário à Unidade de Saúde de origem. 

1.4 - DA DISPENSAÇÃO DAS TIRAS REAGENTES 

1.4.1 - As tiras reagentes serão dispensadas pela farmácia juntamente com as insulinas em quantidade para até 

3(três) meses de tratamento. 

1.4.2 - A Equipe multidisciplinar será responsável pela reavaliação do automonitoramento da glicemia capilar 

através dos Grupos de Hiperdia.  

1.4.3 - A organização da distribuição de tiras reagentes, através de cotas proporcionais ao número de usuários em 

cada Unidade de Saúde, ficará a cargo da Farmácia Básica. O pedido de tiras fica sob responsabilidade da unidade 

de saúde. 

 
 

Andréia Passamani Barbosa Corteletti 
Secretária Municipal de Saúde 

 
 



09/08/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1323

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 298

 

 
Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 

TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72 
 

 

 

ANEXOS 

ANEXO I - FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO 

Fluxograma para a entrega de glicosímetros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

Fluxograma para entrega de tiras reagentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxograma para o acompanhamento dos usuários: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuário 

Médico da Atenção Básica ou 
endocrinologista da Rede 

Municipal ou Ginecologista da 
rede Municipal (para gestantes) 

Outros médicos ou outros 
serviços 

Consulta de enfermagem na 
Unidade de Saúde com entrega 
do glicósímetro e orientações de 

manuseio 

Usuário 

Farmácia da Unidade de Saúde 
 

Consulta de enfermagem na 
Unidade de Saúde 

Médico da Atenção Básica ou 
endocrinologista da Rede Municipal 
ou Ginecologista da rede Municipal 

(para gestantes) 
 
 

Farmácia Escola (PMF/UFSC) 

Usuário 

Médico da Atenção Básica ou 
endocrinologista da Rede 

Municipal ou Ginecologista da 
rede Municipal (para gestantes) 

 

Outros médicos ou outros 
serviços 

Farmácia da Unidade de Saúde 
para até 03 (três) meses 

Após 15 ou 30 dias nova 
consulta de enfermagem para 

análise do uso 

Reavaliação e manutenção do 
glicosímetro (SEMESTRAL) 

Reavaliação de 
enfermagem/médico 

(SEMESTRAL) 
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ANEXO II - LEGISLAÇÕES 

LEI Nº 11.347 -  DE 27 DE SETEMBRO DE 2006 – DOU DE 28/9/2006 

Dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos e materiais necessários à sua aplicação e à 

monitoração da glicemia capilar aos portadores de diabetes inscritos em programas de educação para 

diabéticos. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei: 

Art. 1o  Os portadores de diabetes receberão, gratuitamente, do Sistema Único de Saúde - SUS, os medicamentos 

necessários para o tratamento de sua condição e os materiais necessários à sua aplicação e à monitoração da 

glicemia capilar.  

 § 1o  O Poder Executivo, por meio do Ministério da Saúde, selecionará os medicamentos e materiais de que trata 

o caput, com vistas a orientar sua aquisição pelos gestores do SUS.  

§ 2o A seleção a que se refere o § 1o deverá ser revista e republicada anualmente ou sempre que se fizer 

necessário, para se adequar ao conhecimento científico atualizado e à disponibilidade de novos medicamentos, 

tecnologias e produtos no mercado.  

§ 3o  É condição para o recebimento dos medicamentos e materiais citados no caput estar inscrito em 

programa de educação especial para diabéticos.  

 Art. 2o (VETADO)  

 Art. 3o É assegurado ao diabético o direito de requerer, em caso de atraso na dispensação dos medicamentos e 

materiais citados no art. 1o, informações acerca do fato à autoridade sanitária municipal.  

 Parágrafo único.  (VETADO)  

 Art. 4o (VETADO)  

 Art. 5o Esta Lei entra em vigor no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar da data de sua publicação. 

 Brasília, 27 de setembro de 2006; 185o da Independência e 118o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Márcio Thomaz Bastos 

Guido Mantega 

Jarbas Barbosa da Silva Júnior 

 

PORTARIA Nº 2.583 DE 10 DE OUTUBRO DE 2007 

Define elenco de medicamentos e insumos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, nos termos da Lei nº 

11.347, de 2006, aos usuários portadores de diabetes mellitus.   

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e 

  Considerando a Lei nº 11.347 de 27 de setembro de 2006, que dispõe sobre o fornecimento de 

medicamentos e materiais necessários à sua aplicação e monitoramento da glicemia capilar, em especial o citado 

no § 1º do artigo 1º; 

  Considerando a Portaria nº 2.475/GM, de 13 de outubro de 2006, que aprova a Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais - RENAME 2006; 
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  Considerando a Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a 

transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, 

com o respectivo monitoramento e controle; 

  Considerando a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na 

implementação e financiamento dos programas e ações do Sistema Único de Saúde; e 

  Considerando a pactuação da Comissão Intergestores Tripartite, de 27 de setembro de 2007, 

RESOLVE: 

Art. 1º Definir o elenco de medicamentos e insumos que devem ser disponibilizados na rede do Sistema Único de 

Saúde, destinados ao monitoramento da glicemia capilar dos portadores de diabetes mellitus, nos termos da Lei 

Federal nº 11.347, de 2006. 

I - MEDICAMENTOS: 

a) glibenclamida 5 mg comprimido; 

b) cloridrato de metformina 500 mg e 850 mg comprimido; 

c) glicazida 30 mg comprimido; 

d) insulina humana NPH - suspensão injetável 100 UI/mL; e 

e) insulina humana regular - suspensão injetável 100 UI/mL. 

II - INSUMOS: 

a) seringas com agulha acoplada para aplicação de insulina; 

b) tiras reagentes de medida de glicemia capilar; e 

c) lancetas para punção digital. 

Art. 2º Os insumos do inciso II do artigo 1º devem ser disponibilizados aos usuários do SUS, portadores de 

diabetes mellitus insulino-dependentes e que estejam cadastrados no cartão SUS e/ou no Programa de 

Hipertensão e Diabetes - Hiperdia. 

§ 1º As tiras reagentes de medida de glicemia capilar serão fornecidas mediante a disponibilidade de aparelhos 

medidores (glicosímetros). 

§ 2º A prescrição para o automonitoramento será feita a critério da Equipe de Saúde responsável pelo 

acompanhamento do usuário portador de diabetes mellitus, observadas as normas estabelecidas no Anexo a esta 

Portaria.  

§ 3º O fornecimento de seringas e agulhas para administração de insulina deve seguir o protocolo estabelecido 

para o manejo e tratamento do diabetes mellitus contido no nº 16 da série "Cadernos da Atenção Básica - 

Ministério da Saúde, disponível em versões impressa e eletrônica no endereço 

http://dtr2004.saude.gov.br/dab/documentos/cadernos_ab/documentos/abcad16.pdf. 

Art. 3º Os usuários portadores de diabetes mellitus insulino-dependentes devem estar inscritos nos Programas de 

Educação para Diabéticos, promovidos pelas unidades de saúde do SUS, executados conforme descrito: 

I - a participação de portadores de diabetes mellitus pressupõe vínculo com a unidade de saúde do SUS 

responsável pela oferta do Programa de Educação, que deve estar inserido no processo terapêutico individual e 

coletivo, incluindo acompanhamento clínico e seguimento terapêutico, formalizados por meio dos devidos 

registros em prontuário; 

II - as ações programáticas abordarão componentes do cuidado clínico, incluindo a promoção da saúde, o 

gerenciamento do cuidado e as atualizações técnicas relativas a diabetes mellitus; 
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III - as ações devem ter como objetivos o desenvolvimento da autonomia para o autocuidado, a construção de 

habilidades e o desenvolvimento de atitudes que conduzam à contínua melhoria do controle sobre a doença, 

objetivando o progressivo aumento da qualidade de vida e a redução das complicações do diabetes mellitus. 

Art. 4º A aquisição, a distribuição, a dispensação e o financiamento dos medicamentos e insumos de que trata esta 

Portaria são de responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme pactuação 

Tripartite e as normas do Componente Básico da Assistência Farmacêutica. 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

José Gomes Temporão  

 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

Eu, _____________________________________________________, declaro que recebi da Unidade de Saúde 

____________________________________ o aparelho de glicemia da marca __________________________, 

modelo _________________________, assim como orientação para manuseio do mesmo, destinado ao 

tratamento/controle de Diabetes Mellitus para utilização individual e em domicílio, conforme prescrição médica. 

Assumo toda e qualquer responsabilidade pela utilização do glicosímetro recebido e me comprometo em devolver 

quando dispensado da utilização do mesmo ou sob qualquer outra circunstância (óbito, solicitação da unidade de 

saúde). 

 

Santa Teresa, ________ de ________________, de _________. 

 

Nome legível: ___________________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________________ 

Telefone e nome de um conhecido para contato:_________________________ 

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Estratégias para 

o cuidado da pessoa com doença crônica: diabetes mellitus / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 

Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 160 p.: il. (Cadernos de Atenção Básica, 

n. 36). 

BRASIL. Lei n° 11347 de setembro de 2006. Dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos e materiais 

necessários à sua aplicação e à monitoração da glicemia capilar aos portadores de diabetes inscritos em 

programas de educação para diabéticos. Brasília, 2006. Diário Oficial da União, 28 de setembro de 2006. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.583 de 10 de Outubro de 2007. Define elenco de medicamentos e 

insumos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, nos termos da Lei nº 11.347, de 2006, aos usuários 

portadores de diabetes mellitus. Diário Oficial da União, 10 de outubeo de 2007. 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2015-2016) / Adolfo 

Milech...[et. al.]; organização José Egidio Paulo de Oliveira, Sérgio Vencio - São Paulo: A.C. Farmacêutica, 2016. 
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PORTARIA/SMSA/N°087/2019
Publicação Nº 218132

 

 
 

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 

PORTARIA/SMSA/N°087/2019 
 
PRORROGA O PRAZO DE INSCRIÇÃO DO PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO, EDITAL/SMSA 
N°030/2019, PARA SELEÇÃO E FORMAÇÃO DE 
CADASTRO DE RESERVA DO CARGO DE AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A 
ENDEMIAS, NIVEL MÉDIO, DO MUNICIPIO DE SANTA 
TERESA, ESTADO DO ESPIRÍTO SANTO. 

 
A Secretária Municipal de Saúde de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 

legais,  
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. Prorrogar o prazo das inscrições do Processo Seletivo Simplificado, EDITAL/SMSA 
N°030/2019, para seleção e formação de cadastro de reserva do cargo de Agente Comunitário de Saúde e 
Agente de Combate a Endemias, nível médio, que trata o item 8.2.4 do EDITAL/SMSA N°030/2019 até 16 de 
agosto de 2019. 

 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
 
Gabinete da Secretária Municipal de Saúde de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, em 08 de agosto 

de 2019. 
 
 

Andréia Passamani Barbosa Corteletti 
Secretária Municipal de Saúde 
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São Gabriel da Palha

Prefeitura

DECRETO 981/2019-EXONERAR DO CARGO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MU-
NICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, O SERVIDOR VINICIUS FARIA MATTOS

Publicação Nº 218298

DECRETO Nº 981/2019

EXONERAR DO CARGO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, O SERVIDOR 
VINICIUS FARIA MATTOS.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Memorando Interno nº 84 de 07 de Agosto de 2019, do Gabinete da Prefeita Municipal.

D E C R E T A:

Art. 1º - Exonerar o Servidor VINICIUS FARIA MATTOS, Mat. 6167, do Cargo Comissionado de Assessor Administrativo, 
da Secretaria Municipal de Administração, da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha-ES, a partir de 07 de Agosto 
de 2019.

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

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 07 de Agosto de 2019.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 08 de agosto de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 982/2019-NOMEAR NO CARGO DE ASSESSOR DE CERIMONIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS 
DA SEC. MUN. DE GOV. E COMUNICAÇÃO, O SENHOR VINICIUS FARIA MATTOS

Publicação Nº 218300

DECRETO Nº 982/2019

NOMEAR NO CARGO DE ASSESSOR DE CERIMONIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E 
COMUNICAÇÃO, O SENHOR VINICIUS FARIA MATTOS.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Memorando Interno nº 84 de 07 de Agosto de 2019, do Gabinete da Prefeita Municipal.

D E C R E T A:

Art. 1º - Nomear o Senhor VINICIUS FARIA MATTOS, no Cargo Comissionado de Assessor de Cerimonial e Relações Públi-
cas, da Secretaria Municipal de Governo e Comunicação, da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha-ES, a partir de 
08 de Agosto de 2019.

Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.
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Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 08 de agosto de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 983/2019-EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA-GENILZA VIEIRA
Publicação Nº 218303

DECRETO Nº 983/2019

ESTENDE CARGA-HORÁRIA DE PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS. ...

Considerando que a jornada básica de trabalho dos profissionais da educação, que é de vinte e cinco (25) horas semanais, 
podendo ser estendida em até quinze (15) horas no máximo, em caráter excepcional, para atender as necessidades da 
rede municipal de ensino, conforme disposto no Art. 1º da Lei Municipal nº 2.743 de 20 de Junho de 2018.

Considerando o Processo Administrativo nº 5.497 de 31 de Julho de 2019 da Secretaria Municipal de Educação.

DECRETA:

Art. 1º - Fica estendida em cinco (05) horas diárias, a carga-horária da Servidora GENILZA VIEIRA, Matrícula 763, Profes-
sora A MAPA, excepcionalmente nos dias 01/08/2019 e 02/08/2019, passando sua jornada de trabalho de cinco (05) para 
dez (10) horas diárias, em virtude de assumir 5h, na EMEIEF “João Gabriel”, em substituição da Professora Efetiva GIANI 
BOHRY WILVOCK, Mat. 4189, licenciado de acordo com o Art. 102 da Lei Complementar Municipal nº 44/2019.

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

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 01 de Agosto de 2019.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 08 de agosto de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 984/2019-EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA-MARIANA MARCAL DE LAIA CASTELLAN
Publicação Nº 218305

DECRETO Nº 984/2019

ESTENDE CARGA-HORÁRIA DE PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS. ...

Considerando que a jornada básica de trabalho dos profissionais da educação, que é de vinte e cinco (25) horas semanais, 
podendo ser estendida em até quinze (15) horas no máximo, em caráter excepcional, para atender as necessidades da 
rede municipal de ensino, conforme disposto no Art. 1º da Lei Municipal nº 2.743 de 20 de Junho de 2018.

Considerando o Processo Administrativo nº 5.498 de 31 de Julho de 2019 da Secretaria Municipal de Educação.
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DECRETA:

Art. 1º - Fica estendida em cinco (05) horas diárias, a carga-horária da Servidora MARIANA MARCAL DE LAIA CASTELLAN, 
Matrícula 5712, Professora B MAPB, excepcionalmente nos dias 31/07/2019, 01/08/2019 e 02/08/2019, passando sua jor-
nada de trabalho de cinco (05) para dez (10) horas diárias, em virtude de assumir 5h, na EMEF “Profº Carlos Dias Miranda 
da Cunha” e EMEF Profª Anna Cavatti Colombi, em substituição do Professor Efetivo ALESSANDRO DE OLIVEIRA BARROS, 
Mat. 5698, licenciado de acordo com o Art. 108 da Lei Complementar Municipal nº 44/2019.

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

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 31 de Julho de 2019.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 08 de agosto de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO Nº 985, DE 08 DE AGOSTO DE 2019.
Publicação Nº 218292

DECRETO Nº 985, DE 08 DE AGOSTO DE 2019.

ALTERA DISPOSITIVO NO DECRETO Nº 980, DE 07 DE AGOSTO DE 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando de 
suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º O Anexo III, do Decreto Nº 980, de 07 de agosto de 2019, que Estabelece o Regulamento para a realização da Con-
sulta 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 São Gabriel da Palha prevista nos artigos 11, IV da Lei Federal nº 11.445/2007, 
passa a vigorar conforme o Anexo I, deste Decreto.

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, 08 de agosto de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

Publicado no Diário Oficial do Estado dos Municípios do Estado do Espírito Santo.

ANEXO I

CONTRATO DE PROGRAMA Nº __________

REF. PROCESSO Nº: _________

CONTRATO DE PROGRAMA QUE, NOS TERMOS DO ESTABELECIDO NO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO, ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA E A COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN, PARA PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NA FORMA 
ABAIXO.
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Nos termos do estabelecido no Convênio de Cooperação, firmado entre o Estado do Espírito Santo e o Município de São 
Gabriel da Palha com a interveniência da Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, o MUNICÍPIO DE SÃO 
GABRIEL DA PALHA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Vicente Glazar, nº 159, Bairro Glória, 
doravante designado MUNICÍPIO, inscrito no CNPJ sob Nº 27.174.143/0001-76, neste ato representado por sua Prefeita 
Sra. LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, brasileira, casada, produtora rural, residente na Rua Manoel Inácio da Silva, n.º 
100, Bairro São Vicente, nesta Cidade, inscrita no CPF/MF sob o nº 009.858.207-05, e a COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE 
DE SANEAMENTO BÁSICO – CESAN, sociedade de economia mista estadual, com sede à Av. Governador Bley, Nº 186 – 3º 
pavimento, nesta Capital, inscrita no CNPJ sob Nº 28.151.363/0001-47, neste ato representada na forma do seu estatuto, 
por seu Diretor-Presidente, Sr. XXXXXX, inscrito no CPF N° XXX, e pelo Diretor Operacional, Sr. XXXXXX, inscrito no CPF 
N° XXX, a seguir designada CESAN, com interveniência da AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ARSP, 
com sede na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 955 - SL 401, Enseada do Suá - CEP: 29050-335 - Vitória - ES, 
inscrito no CNPJ sob Nº 26.064.356/0001-82, neste ato representada por seu Diretor Geral, Sr. XXXXXXX, portador do 
CPF nº XXXXXXX, doravante denominada ARSP, observadas as disposições do artigo 241 da Constituição Federal; da Lei 
Complementar Estadual Nº 827/2016, de 29 de dezembro de 2008; Lei Federal Nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; Lei 
Federal N° 11.107, de 06 de abril de 2005; Lei Federal N° 11.445, de 08 de janeiro de 2007; Decreto N° 6.017, de 17 de 
janeiro de 2007; Lei Municipal nº XXX/YYYY e Lei Estadual nº 9.096, de 30 de dezembro de 2008; celebram, com funda-
mento no artigo 24, inciso XXVI, da Lei Federal N° 8.666, de 21 de junho de 1993, o presente CONTRATO DE PROGRAMA, 
doravante designado CONTRATO, conforme as cláusulas e condições a seguir pactuadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente CONTRATO é a prestação de serviços públicos municipais de abastecimento de água e esgota-
mento sanitário, com exclusividade pela CESAN, em todo o território do MUNICÍPIO, considerado zona urbana, conforme 
definição do PDM – Plano Diretor Municipal vigente.

1.1.1 A CESAN se compromete a assumir os sistemas de água e esgotamento sanitário do Distrito de Fartura em prazo 
imediato, após o devido recebimento e certificação das condições mínimas operacionais e ambientais (licenças e outor-
gas), bem como apresentação da documentação relativa à propriedade ou posse do ativo (bombas, quadros de comandos, 
etc.), com objetivo de realizar as futuras incorporações ao Patrimônio da CESAN, e elaborar os projetos visando implantar 
melhorias e realizar adequações nos sistemas de água e esgotamento sanitário no curto prazo (01 a 05 anos).

1.2. Quaisquer alterações de direitos, inclusive revisões do Plano Municipal de Saneamento Básico, que provoquem in-
viabilidade técnica ou desequilíbrio econômico-financeiro na prestação dos serviços só terão validade após a revisão e 
alteração formal dos termos contratuais, ficando, sempre, garantido à CESAN o direito de cumprir as cláusulas nos moldes 
originalmente estabelecidos, enquanto não reequilibrada à equação econômico-financeira do contrato.

1.3. A inclusão de nova localidade, para fins de prestação de serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamen-
to sanitário, previstos nesta cláusula, deverá ser objeto de Termo Aditivo, desde que seja previamente comprovada a sua 
viabilidade técnica e econômica.

1.4. A prestação dos serviços objeto deste CONTRATO dar-se-á de forma a cumprir o estabelecido no detalhamento dos 
programas, projetos e ações contidos e extraído do Plano Municipal de Saneamento Básico, aprovado pela Lei Municipal 
nº 2591/2016, que também integra o Convênio de Cooperação referido no preâmbulo deste instrumento, com a finalidade 
de propiciar sua integração ao serviço estadual de saneamento básico, que abrangerá, no todo ou em parte, as seguintes 
atividades:

a) Captação, adução e tratamento de água bruta;

b) Adução, reservação e distribuição de água tratada;

c) Coleta transporte para tratamento e disposição final de esgotos sanitários;

d) Medição do consumo, faturamento e entrega das contas de água e esgoto.

1.4.1. O Plano Municipal de Saneamento Básico será revisado, no mínimo a cada 4 (quatro) anos, conforme definido no 
artigo 21 da Lei Municipal 2591/2016, podendo esse prazo ser reduzido por acordo entre as partes signatárias, acaso 
sejam viabilizados recursos financeiros que acelerem o cumprimento do Plano de Metas existentes ou alterado o prazo na 
hipótese de ocorrência de fatos supervenientes, devidamente justificados e aceitos pelas partes, de forma a lhes impor a 
necessidade da revisão.

1.4.2. Os prazos para atingimento dos projetos, programas e ações previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico, 
fruirão a partir da celebração e respectiva publicação deste Contrato de Programa.

1.5. A exclusividade referida no item 1.1 não impedirá que a CESAN celebre outros instrumentos jurídicos com terceiros, 
para prestação dos serviços abrangidos por este CONTRATO, e que participe dos programas estaduais que visem a eficaz 
articulação e implantação das políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e sua 
erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria 
da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO
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2.1. O presente CONTRATO vigorará pelo prazo de 25 (vinte e cinco) anos, contados a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado, por meio de termo de aditamento, observado o disposto na Cláusula Sexta do Convênio de Co-
operação, desde que, com antecedência, haja expressado manifestação das partes em dar continuidade à prestação dos 
serviços.

2.2. A CESAN continuará prestando os serviços públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 
permanecendo válidas todas as cláusulas e condições deste CONTRATO, até o efetivo pagamento pelo MUNICÍPIO da in-
denização referida na Cláusula Décima Terceira do presente instrumento, abrangendo, inclusive, os bens pré-existentes, 
tudo nos termos da legislação em vigor.

2.3. Sem prejuízo do cumprimento dos compromissos assumidos nos itens 5.1 e 9.1, a CESAN e o MUNICÍPIO respeitarão 
o planejamento estadual para os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, nos termos do Convênio de 
Cooperação celebrado entre MUNICÍPIO e ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

2.4. A antecipação de investimentos ou a realização de outros investimentos ou quaisquer outras obrigações não pactua-
das neste instrumento, por exclusivo interesse do MUNICÍPIO, além dos previstos nos itens 5.1 e 9.1, dependerá de prévia 
alteração deste CONTRATO.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA E DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. A CESAN, durante todo o prazo de vigência deste CONTRATO, prestará serviços adequados, assim entendidos como 
aqueles em condições efetivas de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia e 
modicidade tarifária, em conformidade com o disposto na legislação pertinente, nas normas de regulação, no Convênio de 
Cooperação, e no Plano Municipal de Saneamento Básico.

3.2. É vedado a CESAN interromper, sem fundamento, a prestação dos serviços, com exceção às ressalvas previstas em 
lei, normas de regulação, ambiental ou outras aplicáveis e em Regulamento da ARSP.

3.3. As interrupções programadas serão previamente comunicadas ao MUNICÍPIO, a ARSP e aos usuários.

3.4. Cabe à CESAN, em qualquer das hipóteses relacionadas nesta cláusula, adotar providências cabíveis, no sentido de 
reduzir ao estritamente necessário à interrupção dos serviços.

3.5. A CESAN, desde que disponha de infraestrutura local adequada, prestará serviços aos usuários cujas instalações es-
tiverem em conformidade com as normas técnicas e de regulação.

3.6. A CESAN poderá se recusar a executar serviços, ou interrompê-los, sempre que considerar as instalações, ou parte 
delas, inseguras, inadequadas ou não apropriadas à recebê-los, ou que interfira na sua continuidade ou qualidade, na 
forma que dispuser a regulação, submetendo o assunto à decisão da ARSP.

3.7. A CESAN, de acordo com as normas ambientais dos órgãos de controle e fiscalização vigentes, poderá exigir do usu-
ário que realize, às suas próprias expensas, pré-tratamento de efluentes gerados que se apresentem incompatíveis com o 
sistema sanitário existente, submetendo o assunto à decisão da ARSP.

3.8. A CESAN disponibilizará manual de Regulamento dos Serviços aos usuários, devidamente homologado pela ARSP.

3.9. As disposições deste CONTRATO aplicam-se às ligações de água e esgoto existentes na data de sua entrada em vigor, 
bem como as que vierem a ser executadas ou cadastradas posteriormente.

CLÁUSULA QUARTA – DO REGIME DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. Será tarifário o regime de cobrança da prestação dos serviços de água e de esgotos.

4.2. A política tarifária aplicável à prestação dos serviços será estabelecida pela ARSP, de acordo com as disposições cons-
tantes na Lei nº 11.445/07, Lei nº 9.096/08 e correlatas.

4.2.1. Para grandes usuários a CESAN poderá estabelecer contratos especiais com tarifas diferenciadas, desde que ouvida 
previamente à ARSP.

4.3. O reajuste das tarifas dar-se-á em conformidade com a Resolução da ARSP, observando o disposto no Art. 37, da Lei 
Federal 11.445/07, e Art. 46, da Lei Estadual 9.096/08.

4.4. Para fins de reajuste tarifário deste CONTRATO, aplicar-se-á índice que represente o custo necessário à adequada 
exploração dos sistemas operados pela CESAN, garantindo a sua viabilidade econômica e financeira, a geração de recur-
sos para investimentos, e, principalmente, a promoção da saúde pública da população, baseado em cálculos, estudos e 
fundamentos apresentados pela CESAN, e devidamente aprovados pela ARSP para o período.

4.5. A tarifa e todas as condições econômico-financeiras deste CONTRATO serão revistas periodicamente, a critério da 
ARSP, e sempre que, por fatos alheios ao controle e influência da CESAN, seu valor tornar-se insuficiente para amortizar 
integralmente e remunerar todos os investimentos, custos operacionais, de administração, de manutenção e expansão 
dos serviços.

4.6. Ressalvadas as disposições legais expressas, a criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encar-
gos legais, quando comprovado seu impacto, implicará na revisão da tarifa, com vistas à recomposição do equilíbrio 
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econômico-financeiro deste CONTRATO.

4.7. As disposições desta cláusula aplicam-se às ligações de água e esgotos existentes na data de sua entrada em vigor, 
bem como as que vierem a ser executadas ou cadastradas posteriormente.

4.8. A CESAN cobrará por todos outros serviços relacionados com os seus objetivos, assegurando a cobertura de seus 
investimentos, sua respectiva remuneração e dos custos operacionais, de administração, de manutenção e expansão dos 
serviços.

4.9. Observados o disposto na Lei Estadual Nº 9.096/08, e Lei Complementar Estadual Nº 827/2016, os valores das tarifas 
dos serviços de água e esgoto relacionados com os objetivos da CESAN serão homologados pela ARSP e divulgados por 
comunicado publicado na Imprensa Oficial, e os preços dos outros serviços executados pela CESAN constarão de tabelas 
que estarão à disposição dos usuários nas dependências da Companhia.

4.10. A CESAN poderá cobrar os valores de todos os serviços prestados, inclusive débitos vencidos e não pagos ao tempo 
da celebração do presente Contrato de Programa, incluindo-os nos instrumentos de cobrança disponíveis, sempre consi-
derados os encargos financeiros legais.

4.11. A CESAN poderá auferir receitas decorrentes de fontes alternativas, complementares, acessórias ou de projetos 
associados, consoante Art. 11, da Lei Federal Nº 8.987/95 e Art. 13, da Lei Federal Nº 11.107/05, inclusive para fins de 
prévia amortização e remuneração, seja dos bens pré-existentes, e/ou dos demais investimentos realizados.

4.12. Será vedada a concessão de isenção de pagamento de tarifas, inclusive a entes do Poder Público, visando garantir 
a manutenção da adequada prestação dos serviços e tratamento isonômico aos usuários do Sistema, à exceção das sub-
venções de tarifas de água e/ou esgoto para instituição filantrópica de caráter beneficente e estabelecimento hospitalar 
pertencente à administração pública, nos termos e condições estabelecidas em norma da CESAN.

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CESAN

5.1. São obrigações da CESAN:

a) executar de forma direta e indireta os serviços municipais de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, na 
forma e especificação do Plano Municipal de Saneamento Básico, visando à progressiva expansão dos serviços, melhoria 
de sua qualidade e o desenvolvimento da salubridade ambiental no território municipal, que deverão estar compatibiliza-
dos com o planejamento estadual de saneamento, fixado pela Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento 
Urbano - SEDURB e a sua respectiva revisão quadrienal;

b) desenvolver e executar projetos básicos e executivos pertinentes à execução de obras e serviços objeto deste CONTRA-
TO, de forma direta e indireta, sempre em conformidade com as normas da ABNT e demais normas legais e infralegais 
pertinentes;

c) propor diretrizes, analisar e aprovar projetos, verificar a conformidade aos projetos das respectivas obras de expansão 
de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário oriundos de parcelamento de solo, loteamentos, empre-
endimentos imobiliários de qualquer natureza e de responsabilidade de empreendedores, bem como elaborar termos de 
recebimento em doação para o MUNICÍPIO e deste à CESAN para operação e manutenção;

d) encaminhar à ARSP, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias após o encerramento do exercício fiscal, relatórios anuais 
de desempenho econômico-financeiro, gerencial, operacional e do ativo imobilizado constante do anexo “Bens e Direitos”, 
visando à atualização, avaliação e fiscalização da evolução do objeto contratual e à garantia do equilíbrio econômico finan-
ceiro, nos termos da cláusula 4.5.;

e) obter todas as licenças que se fizerem necessárias para execução das obras e serviços objeto deste CONTRATO, e 
utilizar materiais de qualidade compatível com as normas editadas pelos órgãos técnicos especializados, cumprindo as 
especificações e normas técnicas brasileiras, visando garantir solidez e segurança das referidas obras, tanto na fase de 
construção, quanto em sua operação e manutenção;

f) executar todos os serviços de recomposição de pavimentação asfáltica, poliédrica, ou qualquer outra empregada nos 
logradouros públicos, que tenham sido danificadas em decorrência da construção, operação, manutenção e/ou reparos 
no sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário é de responsabilidade da CESAN correndo o ônus por sua 
conta, assegurando-se à CESAN o direito à ampla defesa, contraditório, conforme os procedimentos determinados pela 
ARSP e pelo MUNICÍPIO;

g) cientificar previamente o MUNICÍPIO sobre as obras que pretenda executar em vias e logradouros públicos, ressalvados 
os casos de emergência;

h) disponibilizar em sua sede regional, para consulta, auditoria e fiscalização toda documentação relacionada a este CON-
TRATO;

i) promover e assumir ônus decorrentes de desapropriações ou imposição de servidões administrativas, limitações admi-
nistrativas de caráter geral e autorizações provisórias à ocupação de bens imóveis necessários à prestação dos serviços 
e obras objeto deste CONTRATO, cujos valores serão considerados para fins de apuração e manutenção do equilíbrio eco-
nômico-financeiro do mesmo;
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j) indicar ao MUNICÍPIO, motivadamente e com antecedência, as áreas que deverão ser declaradas de utilidade pública 
para fins de desapropriação ou instituídas como servidões administrativas, dos bens imóveis necessários à execução e 
conservação dos serviços e obras, objeto deste CONTRATO, para que sejam promovidas as respectivas declarações de 
utilidade pública, passando os bens objeto dessas desapropriações, ao patrimônio da CESAN;

k) cientificar ao MUNICÍPIO e a ARSP a respeito dos trâmites de processos administrativos e/ou judiciais relativos às de-
sapropriações, informando valores indenizatórios pagos aos expropriados, proferidos em acordo ou decisão judicial;

l) designar gestor para o presente CONTRATO, indicando-o ao MUNICÍPIO;

m) proceder nos termos da legislação aplicável, à devolução dos valores eventualmente arrecadados de forma indevida, 
garantida a ampla defesa ao arrecadador;

n) proceder ao recolhimento de todos os tributos que forem devidos, exceto nos casos de isenção mencionados no item 
5.2, alínea “d”, deste CONTRATO;

o) notificar a ARSP, imediatamente, quando constatado o desequilíbrio econômico-financeiro;

p) manter estrutura adequada para atendimento ao usuário.

5.2. São direitos da CESAN:

a) praticar tarifas e preços, conforme regime, estrutura e níveis tarifários estabelecidos em regulamento da ARSP;

b) cobrar todos os débitos vencidos e não pagos, na forma do item 4.10;

c) auferir receitas decorrentes de fontes alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, consoante 
Art. 11, da Lei Federal Nº 8.987/95 e Art. 13, da Lei Federal Nº 11.107/05, inclusive para fins de prévia amortização e 
remuneração dos bens pré-existentes e investimentos realizados;

d) isenção de todos os tributos municipais nas áreas e instalações operacionais e administrativas, existentes à data da 
celebração do CONTRATO, que será extensível àquelas criadas durante sua vigência, e também de preços públicos ou 
quaisquer outros ônus relacionados ao uso de vias públicas, estradas, caminhos, terrenos, espaço aéreo e subsolo, e ao 
uso de quaisquer outros bens municipais necessários à execução dos serviços;

e) adotar providências previstas neste CONTRATO, objetivando assegurar o equilíbrio econômico-financeiro durante toda 
sua vigência;

f) receber em cessão, do MUNICÍPIO, todas as servidões administrativas e de passagem já instituídas, áreas e equipamen-
tos públicos afetados aos serviços, sem qualquer ônus e pelo prazo em que vigorar este CONTRATO;

g) expedir regulamentos e diretrizes para instalações de água e de esgotamento sanitário no MUNICIPIO, sempre em con-
formidade com as normas da ABNT e demais normas legais e infralegais pertinentes, submetendo à ARSP;

h) deixar de executar os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, ou interrompê-los, sempre que 
considerar as respectivas instalações, ou parte delas, irregular, insegura, inadequada ou inapropriada, observada a cláu-
sula terceira;

i) condicionar a prestação dos serviços à prévia verificação de conformidade das instalações com as normas estabelecidas 
pela ABNT e demais autoridades competentes;

j) exigir a realização de pré-tratamento de efluentes em desconformidade, a cargo exclusivo dos usuários, antes do rece-
bimento destes pela estação de tratamento de esgotos, tudo de acordo com as normas ambientais dos órgãos de controle 
e fiscalização no âmbito de suas competências, observada a Cláusula Terceira;

k) celebrar instrumentos contratuais com terceiros para a prestação dos serviços abrangidos neste objeto contratual, ob-
servando a legislação pertinente e garantindo o cumprimento pelos mesmos de todas as normas inerentes à prestação dos 
serviços objeto deste CONTRATO;

l) receber do usuário informação sobre qualquer alteração cadastral do imóvel, nos termos deste contrato;

m) receber em repasse os recursos financeiros ou bens que quaisquer entidades públicas, privadas, nacionais ou interna-
cionais, destinarem aos serviços de água e esgotamento sanitário do Município, inclusive financiamentos;

n) opor defesa ao MUNICÍPIO, ou a qualquer órgão municipal ou estadual, pelo não cumprimento do Plano de Metas de 
Saneamento, bem como, do “Plano de Saneamento Municipal”, quando comprovada a interferência de terceiro, bem como, 
nos demais casos previstos na Legislação e no Contrato.

o) ter assegurada as ações de fiscalização por parte do MUNICÍPIO, em torno da obrigatoriedade da ligação de esgoto, 
nos termos da Legislação em vigor;

p) ter assegurada a cobrança de tarifa relativa à parcela da prestação dos serviços de coleta e tratamento de esgotos, nos 
termos da Lei Estadual nº 10.495, de 26/02/2016, e Regulamentos da ARSP.
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CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

6.1. São obrigações do MUNICÍPIO:

a) manifestar interesse na continuidade deste CONTRATO, com antecedência;

b) exigir, para aprovação de novos loteamentos, como condição prévia para o parcelamento e/ou urbanização da área 
loteada, a prévia implantação de projetos completos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Tais projetos 
deverão ser submetidos ao prévio exame e aprovação da CESAN, sendo que a aprovação dos projetos por esta não exo-
nera de responsabilidade o incorporador do loteamento, e/ou seu projetista, e nem implica em responsabilidade para a 
CONCESSIONÁRIA;

c) uma vez implantados os projetos referidos na alínea acima, serão incorporados pelos Sistemas Públicos de Abasteci-
mento de Água e Esgotamento Sanitário, mediante a doação ao MUNICÍPIO, das infraestruturas necessárias às expansões 
dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário decorrentes de parcelamentos do solo, loteamentos, 
empreendimentos imobiliários de qualquer natureza, de responsabilidade dos respectivos empreendedores, que mediante 
cessão de uso, serão repassados à CESAN, na forma do Item 5.2, “f” deste Contrato, objetivando sua operação e manu-
tenção, sem quaisquer ônus para a Companhia;

d) comunicar formalmente à ARSP a ocorrência da prestação dos serviços pela CESAN, em desconformidade técnica, 
operacional, contábil, econômica, financeira, tarifária, de atendimento aos usuários, solicitando adoção das medidas ad-
ministrativas cabíveis;

e) declarar bens imóveis de utilidade pública para fins de desapropriação e/ou instituição de servidão administrativa; es-
tabelecer limitações administrativas e autorizar ocupações temporárias de bens imóveis, com a finalidade de assegurar a 
realização, bem como a conservação, de serviços e obras vinculadas à prestação dos serviços de abastecimento de água 
e esgotamento sanitário e ao cumprimento do Plano de Metas de Saneamento objeto deste CONTRATO;

f) ceder as servidões de passagens existentes e devidamente regularizadas à CESAN, pelo prazo em que vigorar o Convê-
nio de Cooperação, e o presente CONTRATO, quando se tratar de imóvel municipal;

g) coibir, através de legislação própria e adequada fiscalização, o lançamento de águas pluviais e de drenagem no siste-
ma de coleta e tratamento do esgotamento sanitário, inclusive apreciando as notificações de irregularidades feitas pela 
CESAN, compelindo o usuário à conexão ao sistema público de esgotamento sanitário disponível e tecnicamente factível;

h) isentar, na forma da Lei Municipal nº __________, a CESAN de todos os tributos municipais nas áreas e instalações 
operacionais e administrativas existentes à data da celebração deste CONTRATO, que será extensível àquelas criadas du-
rante a sua vigência, e também de preços públicos relacionados ao uso de vias públicas, espaço aéreo e subsolo, e ao uso 
de quaisquer outros bens municipais necessários à execução dos serviços;

i) repassar recursos financeiros ou bens que quaisquer entidades públicas, privadas, nacionais ou internacionais, tenham 
destinados aos serviços de água e esgotos do MUNICÍPIO, inclusive financiamentos;

j) adotar as normas e regulamentos comerciais da CESAN, devidamente aprovados pela ARSP;

k) acompanhar e validar a efetivação da reversão de bens por ocasião da extinção do CONTRATO;

l) sistematizar e articular as informações municipais de acordo com o Sistema Nacional de Informações em Saneamento 
Básico – SINISA, nos termos do que dispõe a Lei 11.445/07.

m) adotar medidas legais e de fiscalização que visem tornar efetiva a obrigatoriedade da ligação do imóvel à rede pública 
de coleta e tratamento do esgoto, de acordo com a Lei Federal nº 11.445/07, Art. 45, e Lei Estadual nº 9.096/08, Art. 54, 
coibindo práticas ilegais, conforme legislação ambiental.

6.2. São direitos do MUNICÍPIO:

a) receber relatórios anuais de desempenho econômico-financeiro, gerencial, operacional e do ativo imobilizado, constante 
do anexo “Bens e Direitos” visando à avaliação e fiscalização da evolução do objeto contratual e da garantia do equilíbrio 
econômico-financeiro;

b) exigir que a CESAN refaça obras e serviços defeituosos com reposição de calçamento, asfalto e quaisquer outros mate-
riais contidos nas vias públicas no prazo máximo de 96 (noventa e seis) horas, desde que anteriormente comprovado por 
laudo técnico fundamentado, assegurando à CESAN o amplo direito de defesa e contraditório, observados os procedimen-
tos determinados pela ARSP e MUNICÍPIO;

c) receber prévia comunicação da CESAN sobre obras que serão executadas em vias e logradouros públicos, ressalvados 
os casos de emergência, serviços de manutenção e crescimento vegetativo;

d) ter acesso a toda documentação relacionada a este CONTRATO, para consulta, auditoria e fiscalização, na forma do 
parágrafo único, do Art. 30, da Lei Federal n° 8.987/95;

e) constituir Comissão Municipal para o acompanhamento da execução do presente CONTRATO, com acesso a toda docu-
mentação relacionada ao mesmo, objetivando o controle social pela comunidade.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS

7.1. São direitos dos usuários dos serviços locais de abastecimento de água e esgotamento sanitário, observada a cláusula 
terceira, sem prejuízo de outros previstos na legislação aplicável:

a) receber os serviços em condições adequadas, conforme cláusula terceira;

b) receber, do MUNICÍPIO, da CESAN e da ARSP todas as informações necessárias à defesa dos interesses individuais e 
coletivos;

c) receber da CESAN as informações necessárias à utilização dos serviços;

d) ter acesso ao manual de Regulamento dos Serviços aos usuários;

e) comunicar à ARSP e/ou ao MUNICÍPIO os atos ilícitos ou irregulares porventura praticados pela CESAN ou seus pre-
postos na execução dos serviços.

7.2. São deveres dos usuários dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, sem prejuízo de outros 
previstos na legislação aplicável:

a) pagar pontualmente as tarifas e preços públicos cobrados pela prestação dos serviços de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário, bem como os valores decorrentes da prestação de serviços complementares constantes do Re-
gulamento de Serviços da CESAN, devidamente homologado em normativo da ARSP, obedecendo, também, às sanções 
previstas em caso de inadimplemento;

b) levar ao conhecimento do MUNICÍPIO, da ARSP ou da CESAN as irregularidades das quais venham a ter conhecimento, 
referentes à prestação dos serviços;

c) contribuir para a permanência das boas condições das instalações, infraestruturas e bens públicos afetados à prestação 
dos serviços;

d) responder, na forma da lei, perante CESAN, pelos danos materiais ou pessoais causados em decorrência da má utiliza-
ção de suas instalações, infraestruturas e equipamentos;

e) consultar a CESAN, anteriormente à instalação de tubulações internas, quanto ao local do ponto de distribuição de água 
e de coleta de esgoto, como também da adoção de quaisquer outras medidas que possam interferir nos serviços;

f) autorizar a entrada de prepostos da CESAN, devidamente credenciados, nos imóveis que estejam ocupando, para que 
possam ser instalados equipamentos ou feitos reparos necessários à regular prestação dos serviços;

g) manter caixas d’água com capacidade de reserva mínima de água para suprir suas necessidades imediatas, conforme 
normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e mantê-las, juntamente com as tubulações e conexões, 
sempre limpas e em condições de conservação e higiene adequadas;

h) averiguar qualquer vazamento de água existente nas instalações internas, reparando-as imediatamente;

i) não lançar esgoto sanitário na rede de águas pluviais ou águas pluviais na rede de esgotamento sanitário;

j) informar a CESAN sobre qualquer alteração cadastral;

l) conectar o imóvel ao sistema público de esgotamento sanitário disponível e factível, e no caso de omissão, se sujeitar 
ao pagamento da tarifa de disponibilidade da infraestrutura do sistema, nos termos da Lei Estadual nº 10.495/2016, e 
Regulamentos da ARSP.

7.3. Os casos omissos ou as dúvidas surgidas no relacionamento com os usuários, em decorrência da aplicação das con-
dições previstas neste CONTRATO serão resolvidos pela ARSP.

CLÁUSULA OITAVA – DA REGULAÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO

8.1. A regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário delegados pelo MUNI-
CÍPIO serão realizadas pela ARSP, na forma da Lei Complementar Estadual Nº 827/2016 e de sua regulamentação, ou por 
outras normas que venham substituí-las.

8.1.1. A fiscalização a ser exercida pela ARSP abrangerá o acompanhamento das ações da CESAN nas áreas técnica, ope-
racional, contábil, econômica, financeira, tarifária e de atendimento aos usuários.

8.1.2. O MUNICÍPIO poderá, igualmente, acompanhar as ações da ARSP, referidas no item 8.1.1 e, caso detecte que a 
prestação dos serviços delegados esteja ocorrendo em desconformidade, deverá comunicá-la formalmente, solicitando 
adoção das medidas administrativas cabíveis.

CLÁUSULA NONA – DA PROTEÇÃO AMBIENTAL E DOS RECURSOS HÍDRICOS

9.1. O MUNICÍPIO e a ARSP poderão negociar com a CESAN, nos termos da Lei, na vigência deste CONTRATO, para que 
providencie, de acordo com o seu planejamento financeiro e em parceria com os órgãos estaduais, medidas preventi-
vas e/ou corretivas do meio ambiente e dos recursos hídricos, em decorrência da prestação dos serviços de água e de 
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esgotamento sanitário, mediante adequação do Anexo: Plano Municipal de Saneamento Básico, resguardado o equilíbrio 
econômico-financeiro contratual.

9.1.1. A CESAN deverá submeter-se a todas as medidas adotadas pelas autoridades municipais, estaduais e federais com 
poderes de fiscalização do meio ambiente e dos recursos hídricos, observando-se sempre o equilíbrio econômico-financeiro 
e as condições deste CONTRATO.

9.2. A CESAN é responsável pela obtenção das licenças ambientais e outorgas de uso dos recursos hídricos necessárias 
à execução das obras e ao cumprimento dos Planos de metas e objetivos previstos neste CONTRATO e no Convênio de 
Cooperação, salvo nos casos em que a execução das obras ficarem a cargo do MUNICÍPIO.

9.2.1. A CESAN poderá opor ao MUNICÍPIO, ou aos órgãos estaduais, exceções ou meios de defesa como causa justifi-
cadora do não atendimento do Plano Municipal de Saneamento Básico e objetivos previstos neste CONTRATO, por conta 
da não liberação tempestiva de licenças ambientais ou outorgas de direito de uso dos recursos hídricos e nos casos de 
desapropriações, servidões ou locações temporárias, entre outros casos.

9.2.2. No caso do item anterior, a ARSP e o MUNICÍPIO deverão deferir prorrogação de prazos para realização do Plano 
Municipal de Saneamento Básico e objetivos previstos neste CONTRATO, se a CESAN comprovando o cumprimento de 
todos os requisitos para obtenção da licença ou outorga, não a tenha obtido por razões alheias à sua vontade.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. O descumprimento, por parte da CESAN, de qualquer cláusula ou condição deste CONTRATO, bem como de normas ati-
nentes ao seu objeto, poderá ensejar, sem prejuízo do disposto nas demais cláusulas, a aplicação das seguintes penalidades:

a) Advertência;

b) Multa.

10.2. Competirá a ARSP e o MUNICÍPIO disciplinar o procedimento de aplicação de penalidade, observado os limites pre-
vistos neste instrumento.

10.3. As penalidades previstas nas alíneas “a” e “b” do item 10.1, quando aplicados pela ARSP terão os limites previstos 
no item 10.5. Já quando aplicadas pelo MUNICÍPIO se observará o contido no item 10.6. Em ambos os casos serão obser-
vados os critérios da gravidade da infração.

10.4. No caso das multas aplicadas pela ARSP, ocorrendo reincidência, entendida como tal a recorrência específica de fato 
objeto de mesma autuação, a multa prevista em abstrato passa a ser majorada em 100% (cem por cento).

10.5. O valor total das multas aplicadas pela ARSP a cada mês não poderá exceder a 1% (um por cento) do faturamento 
líquido médio mensal obtido pela CESAN no MUNICÍPIO.

10.5.1. Para fim de cálculo do faturamento líquido médio mensal, deverá ser considerado o exercício financeiro anterior ao 
ano em que se aplicará a multa.

10.6. O valor da multa aplicada pelo Município será de 10 VRSGP (dez Valor de Referência) por dia, quando constatado, 
após a notificação e extrapolado o prazo contido na regulamentação da ARSP e na alínea “b”, do Item 6.2, da Cláusula 
Sexta, o descumprimento das obrigações contidas na Cláusula Quinta.

10.7. O processo administrativo de aplicação das penalidades assegurará ampla defesa e contraditório a CESAN, e terá rito 
estabelecido em Regulamento próprio pela ARSP e pelo MUNICÍPIO será utilizada a Lei Federal nº 9784/99.

10.8. A decisão proferida deverá ser motivada e fundamentada, apontando os argumentos acolhidos e os rejeitados na 
defesa apresentada pela CESAN, sob pena de nulidade.

10.9. Ao final do processo administrativo e confirmada a penalidade, os efeitos dela advindos serão os seguintes:

a) No caso de advertência, anotação nos registros da CESAN junto à ARSP e ao MUNICÍPIO;

b) Em caso de multa pecuniária, obrigação de pagamento dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento 
da notificação da decisão pela CESAN. No caso das multas aplicadas pela ARSP, poderá haver parcelamento, na forma do 
regulamento específico.

10.10. O simples pagamento da multa não eximirá a CESAN da obrigação de sanar a falha ou irregularidade a que lhe deu 
origem.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

11.1. A extinção do presente CONTRATO ocorrerá consoante o disposto na Lei Nº 11.445/07, no que couber, no Art. 35, e 
seguintes da Lei Federal Nº 8.987/95 c.c. Art. 11, § 2º, e Art. 13, § 6º, ambos da Lei Federal Nº 11.107/2005, podendo 
ainda decorrer de consenso entre as partes.

11.2. No encerramento deste CONTRATO pelo advento do seu termo, caso o fluxo de caixa resultante da prestação dos 
serviços delegados não tenha permitido a completa remuneração e amortização dos investimentos realizados, o MUNICÍ-
PIO poderá optar entre:
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a) Manter este CONTRATO e o respectivo Convênio de Cooperação pelo prazo necessário à remuneração e amortização, 
inclusive, podendo instituir fontes de receitas alternativas, complementares ou projetos associados de acordo com dispo-
sições das Leis Federais N° 8.987/95, e Nº 11.107/05;

b) Retomar os serviços e as competências a eles relativas, pagando à CESAN, previamente, indenização correspondente, 
calculada de acordo com o previsto na Cláusula Décima Terceira deste CONTRATO e nas Leis Federais N° 8.987/95 e Nº 
11.107/05, e ressarcindo-a de outros eventuais prejuízos;

c) Formalizar acordo para pagamento parcelado da indenização devida pelos investimentos realizados não amortizados, 
remunerados, depreciados e em andamento, adotando a forma de cálculo, avaliações, remunerações e atualizações pre-
vistas na Cláusula Décima Terceira deste CONTRATO;

d) Doar, mediante autorização legislativa, bens empregados nos serviços de água e esgotos para a CESAN suficientes à 
indenização devida pelos investimentos realizados e não amortizados, remunerados, incluindo as obras, serviços e for-
necimentos em andamento, adotando a forma de cálculo, avaliações, remunerações e atualizações previstas na Cláusula 
Décima Terceira deste CONTRATO;

e) Compensar o montante devido, assumindo compromissos financeiros já firmados pela CESAN;

f) Não ocorrendo o acordo previsto na letra “c”, do item 11.2, desta cláusula o cálculo da indenização de investimentos 
será feito com base nos critérios de avaliação do valor econômico e reavaliação patrimonial, depreciação e amortização de 
ativos imobilizados definidos pela legislação fiscal e das sociedades por ações;

g) Na hipótese da alínea “f”, do item 11.2, desta cláusula o pagamento de eventual indenização será realizado, mediante 
garantia real, por meio de 4 (quatro) parcelas anuais, iguais e sucessivas, da parte ainda não amortizada de investimen-
tos e de outras indenizações relacionadas à prestação dos serviços, realizados com capital próprio da CESAN ou de seu 
controlador, ou originários de operações de financiamentos, ou obtidos mediante emissão de ações, debêntures e outros 
títulos mobiliários, com a primeira parcela paga até o último dia útil do exercício financeiro em que ocorrer a reversão;

h) Ocorrendo acordo, a indenização apurada poderá ser paga mediante receitas de novo contrato que venha a disciplinar 
a prestação dos serviços.

11.3. A CESAN continuará prestando os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas mesmas bases 
deste contrato, respeitado o equilíbrio econômico-financeiro ajustado, até o efetivo pagamento pelo MUNICÍPIO da inde-
nização referida nesta Cláusula, que poderá abranger, inclusive, os bens pré-existentes, estes a serem pagos pelo critério 
patrimonial.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS BENS REVERSÍVEIS

12.1. Integram os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário todos os bens e direitos pré-existentes 
a este contrato de programa, afetados e indispensáveis à prestação dos serviços, de domínio, posse e gestão da CESAN, 
bem como aqueles adquiridos ou construídos na vigência do presente, cuja posse e gestão serão exercidas pela CESAN, 
na forma discriminada no inventário do anexo Relatório de Bens e Direitos e anexo Laudo Econômico Financeiro deste 
CONTRATO.

12.2. A CESAN zelará pela integridade dos bens vinculados a prestação dos serviços de abastecimento de água e de es-
gotamento sanitário.

12.3. Os bens e direitos afetados à prestação dos serviços deverão ser devidamente registrados na CESAN, de modo a 
permitir a identificação e avaliação patrimonial.

12.4. Os bens e direitos afetados ou indispensáveis à prestação dos serviços não poderão ser alienados ou onerados pela 
CESAN sem prévia anuência do MUNICÍPIO, permanecendo vinculados à prestação dos serviços, mesmo na hipótese de 
extinção deste contrato.

12.5. Os bens relativos aos empreendimentos particulares resultantes do parcelamento do solo urbano, loteamentos, 
adquiridos pela CESAN por doação ou cessão para operação e manutenção, não serão objeto de indenização na reversão 
de bens.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CRITÉRIOS DE INDENIZAÇÃO

13.1. No encerramento deste Contrato, o pagamento de eventual indenização pelo MUNICÍPIO à CESAN, pelos ativos que 
forem considerados municipais e/ou provenientes dos investimentos realizados pela CESAN, não amortizados ao longo da 
prestação dos serviços, será calculado em função do seu valor real, levando-se em consideração suas condições operacio-
nais e vida útil projetada.

13.2. Ao término do prazo de vigência estabelecido na Cláusula Segunda, o presente contrato será prorrogado pelo prazo 
necessário à quitação da indenização devida na forma do item 13.1 ou pelo prazo necessário para a amortização integral 
dos investimentos realizados pela CESAN.

13.1.1. Os valores referidos nos itens 13.1, e 13.2, serão atualizados monetariamente até a data dos efetivos pagamentos 
de acordo com a variação do Índice Geral de Preços de Mercado - IGPM ou por outro que venha substituí-lo.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA MEDIAÇÃO

14.1. Se o presente instrumento não for tempestivamente prorrogado, a ARSP deverá instaurar e coordenar procedimento 
de mediação, indicando a composição de Comitê Especial, a fim de apurar existência de saldos não amortizados ou não 
depreciados, referentes aos bens e direitos adquiridos ou investimentos executados pela CESAN ao longo do CONTRATO.

14.1.1. A instauração da mediação será comunicada formalmente à CESAN e ao MUNICÍPIO que, no prazo máximo de 
15 (quinze) dias a contar do recebimento da comunicação, indicarão seus representantes junto ao Comitê de Mediação.

14.1.2. O Comitê de Mediação, fundamentado nos documentos e estudos oferecidos pelas partes, proporá solução amigá-
vel, não vinculante, cuja aceitação resultará na lavratura de termo de encerramento do CONTRATO.

14.2. A mediação será considerada prejudicada se:

a) A parte se recusar a participar do procedimento;

b) Não houver indicação do representante no prazo pactuado;

c) A apresentação da proposta do Comitê de Mediação exceder o prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da data 
da efetiva constituição desse órgão;

d) A ARSP não adotar as providências do item 14.1.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ARBITRAGEM

15.1. Os conflitos não solucionados amigavelmente, decorrentes da execução ou extinção deste CONTRATO poderão ser 
resolvidos por arbitragem, com antecedência a ser definida pela ARSP.

15.2. A submissão da questão à arbitragem não exonera as partes do pontual e tempestivo cumprimento das disposições 
do CONTRATO, tampouco permite a interrupção ou retomada dos serviços, que deverão continuar a ser prestados nos 
termos contratuais em vigor à data da submissão da questão, assim permanecendo até que decisão final seja proferida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA INTERVENÇÃO

16.1. O MUNICÍPIO poderá intervir nos serviços, com o fim de assegurar a sua adequação na prestação do serviço, bem 
como fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes, desde que:

a) Seja oportunizada ao Estado do Espírito Santo, bem assim à ARSP, a faculdade de se manifestar previamente quanto 
às questões de fato e de direito que motivariam a futura e eventual intervenção pelo MUNICÍPIO;

b) A intervenção seja instrumentalizada por Decreto exarado pelo MUNICÍPIO, contendo, no mínimo, a designação do in-
terventor, o prazo da intervenção, os objetivos e limites da medida, assim como as considerações acerca da manifestação 
prévia exarada pelo Estado do Espírito Santo e pela ARSP.

16.2. O Estado do Espírito Santo e a ARSP terão o prazo simultâneo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação, para exer-
cerem, se assim desejarem, a faculdade prevista na cláusula 16.1, alínea “a”.

16.3. Uma vez declarada a intervenção em consonância com os requisitos estabelecidos na cláusula 16.1, o Poder Conce-
dente deverá, no prazo de 30 (trinta) dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinan-
tes da medida e apurar responsabilidades, assegurado à CESAN o direito de ampla defesa.

16.4. Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e regulamentares será declarada sua 
nulidade, devendo o serviço ser imediatamente devolvido à concessionária, sem prejuízo de seu direito à indenização.

16.5. O procedimento administrativo a que se refere a cláusula 16.2 deste artigo deverá ser concluído no prazo de até 
cento e oitenta dias, sob pena de considerar-se inválida a intervenção.

16.6. Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida à concessionária, 
precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

17.1. A CESAN providenciará a publicação do presente CONTRATO na imprensa oficial, no prazo de 20 (vinte) dias de sua 
assinatura, cujo extrato deverá ser registrado e arquivado na ARSP bem como remetido cópia deste instrumento ao Tribu-
nal de Contas do Estado do Espírito Santo.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA SOLUÇÃO DOS CONFLITOS E DO FORO

18.1. As divergências surgidas durante a execução do presente CONTRATO poderão ser dirimidas mediante juízo arbitral, 
na forma prevista na Lei Federal Nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, observado o previsto na Cláusula Décima Quinta.

18.2. Para as questões que se originarem entre as partes e que não forem resolvidas na forma deste contrato fica eleito o 
Foro de Vitória-ES, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. Integram o presente instrumento os seguintes documentos:
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a) Plano de Metas (Anexo I);
b) Convênio de Cooperação;
c) Laudo econômico-financeiro;
d) Relatório analítico de ativos;
e) Plano Municipal de Saneamento Básico.

E, por estarem de acordo, as partes assinam o presente CONTRATO em 4 (quatro) vias, de igual teor e forma, na presença 
das testemunhas abaixo assinadas.

Vitória (ES), de de

AAAA
Prefeito Municipal

xxxxxxxx
Diretor-Presidente da CESAN

xxxxxxx
Diretor Operacional da CESAN

INTERVENIENTE:

xxxxxxx
Diretor Geral da ARSP

TESTEMUNHAS:

CPF: 

CPF:

ANEXO I – PLANO DE METAS

(CONFORME ITEM XX DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO)

1) SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1.1) Ampliação da cobertura de atendimento: conforme Quadro yy do Item zz do Plano Municipal de Saneamento Básico:

Quadro 1 - Índice de cobertura de água.

ANO 01 05 10 15 20 25 30

Índice de cobertura (%)

1.2) Redução de perda de água: conforme Quadro yy do Item zz do Plano Municipal de Saneamento Básico:

Quadro 2 - Percentual de redução de perdas.

ANO 01 05 10 15 20 25 30

Perdas na 
distribuição 

(%)

2) SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

2.1) Ampliação da cobertura de atendimento: conforme Quadro yy do Item zz do Plano Municipal de Saneamento Básico:

Quadro 3 - Índice de cobertura de esgotamento.

ANO 01 05 10 15 20 25 30

Índice de co-
bertura (%)

As ações propostas no Item aa do Plano Municipal de Saneamento Básico são meramente norteadoras e poderão sofrer 
ajustes no decorrer da concessão conforme necessidade a ser definida pelo Titular e o prestador dos serviços, garantida a 
manutenção do equilíbrio da clausula econômico-financeira.



09/08/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1323

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 316

ORDEM DE SERVIÇO N.º 01/2019-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Publicação Nº 218141

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ordem de Serviço N.º 01/2019

O Secretário Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha-ES, usando de atribuições legais e em 
especial o Art. 80, da Lei Complementar n.º 44, de 19 de novembro de 2015, e

CONSIDERANDO que existe um grande volume de trabalho a ser feito referente ao auxilio aos contribuintes na realização 
das Declarações de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR;

CONSIDERANDO a necessidade de serviços extraordinários de servidor lotado nesta Secretaria,

RESOLVE:

Art. 1.º - Autorizar o servidor Adilson Arpini, lotado nesta Secretaria, a realizar serviços extraordinários no período de 14 
de agosto a 30 de setembro, para suprir à demanda de serviços existentes.

PARÁGRAFO ÚNICO - Ao servidor atingido pela presente Ordem de Serviço, serão pagas às horas extras necessárias ao 
cumprimento do presente objeto, conforme registro no relógio de ponto.

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

Art. 3.º - Publique-se no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo.

Art. 4.º - Dê ciência ao servidor desta Secretaria Municipal de Finanças.

Secretaria Municipal de Finanças, 08 de agosto de 2019.

ANDERSON SODRÉ DA SILVA

Secretário Municipal de Finanças

PORTARIA 3.041/2019-CONCEDE AVERBAÇÃO POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO A SERVIDORA GI-
CELDA SCHWANZ HOFFMAN E REVOGA A PORTARIA Nº 117-2010

Publicação Nº 218287

PORTARIA Nº 3.041/2019

CONCEDE AVERBAÇÃO POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO A SERVIDORA GICELDA SCHWANZ HOFFMAN E REVOGA A POR-
TARIA Nº 117/2010.

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 239 de 01 de Fevereiro de 2010.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder a Servidora GICELDA SCHWANZ HOFFMAN, Matrícula 3376, Auxiliar de Educação Infantil, a averbação 
dos tempos de contribuições abaixo relacionados:

· Períodos públicos – 09/05/1978 a 31/05/1985, 01/10/2000 a 22/12/2000, 01/02/2001 a 22/12/2001, 31/01/2002 a 
25/12/2002, 06/02/2003 a 23/12/2003, 09/02/2004 a 21/03/2004, 22/03/2004 a 30/12/2004, 10/02/2005 a 30/12/2005, 
14/02/2006 a 15/03/2006, 01/02/2007 a 30/06/2007 e 02/07/2007 a 16/04/2009, totalizando (5.131) cinco mil cento e 
trinta e um dias, se inscrevem no registro funcional para Aposentadoria, Disponibilidade e Adicional por Tempo de Serviço, 
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nos termos do Art. 23 da Lei Orgânica deste Município.

· Períodos privados – 23/08/1988 a 10/05/1989, totalizando (259) duzentos e cinquenta e nove dias, se inscrevem no 
registro funcional para Aposentadoria e Disponibilidade, nos termos do Art. 23 da Lei Orgânica deste Município.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 117 de 23 de Fevereiro de 2010.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 23 de Fevereiro de 
2010.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 08 de agosto de 2019.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA 3.042/2019-TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO FIAT DUBLO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DES. URBANO

Publicação Nº 218289

PORTARIA Nº 3.042/2019

TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO FIAT DUBLO, PLACA ODG-9535 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA A SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO.

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 1.826 de 19 de Março de 2019 da Secretaria Municipal de Saúde.

R E S O L V E:

Art. 1º - Transferir o Veículo Fiat Dublo, Placa ODG-9535, da Secretaria Municipal de Saúde, para a Secretaria Municipal 
de Obras e Desenvolvimento Urbano, da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha-ES.

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

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 08 de agosto de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA 3.043/2019-CONSIDERA ACIDENTE EM SERVIÇO O FATO DECLARADO PELA SERVIDO-
RA ELIANA LIMA MIRANDA

Publicação Nº 218294

PORTARIA Nº 3.043/2019

CONSIDERA ACIDENTE EM SERVIÇO O FATO DECLARADO PELA SERVIDORA ELIANA LIMA MIRANDA

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 4.848 de 04 de Julho de 2019, do Departamento de Recursos Humanos.
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Considerando o Relatório da Comissão Permanente de Sindicância, Instaurada pela Portaria nº 2.914 de 09 de Julho de 
2019.

R E S O L V E:

Art. 1º - De acordo com o artigo 106 da Lei Complementar Municipal nº 44 de 19 de Novembro de 2015, considerar ACI-
DENTE EM SERVIÇO o fato declarado pela Servidora ELIANA LIMA MIRANDA, Matrícula 3943, Assistente Administrativo, 
ocorrido no dia 03 de Julho de 2019.

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

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 08 agosto de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 024/2019 - COLOCA MOTORISTAS A DISPOSIÇÃO
Publicação Nº 218138

PORTARIA Nº 024/2019 COLOCA MOTORISTAS A DISPOSIÇÃO

MARIA LUZIA ROSI, Secretária Municipal de Educação Interina, usando suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art.1º - COLOCAR A DISPOSIÇÃO da ASSOPAIS – Associação de Pais de São Gabriel da Palha, o Senhor RIVELINO FONTA-
NA, matrícula 3109, Cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Educação, para no dia 10 de agosto de 2019, 
levar atletas que participarão dos jogos da 6ª Copa Garra de Futsal 2019, em Nova Venécia – ES e o Senhor MARCELO 
ÍTALO SARNAGLIA, matrícula 6416, Cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Educação, para no dia 10 de 
agosto de 2019, levar atletas que participarão dos jogos da final da Copa Guri 2019, em Boa Esperança – ES. Informa-
mos que as diárias dos Motoristas serão pagas por esta Secretaria tendo em vista que os jogadores são alunos da Rede 
Municipal de Ensino Fundamental.

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

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

PUBLICA-SE E CUMPRA-SE.

Secretaria Municipal de Educação de São Gabriel da Palha, 08 de agosto de 2019.

MARIA LUZIA ROSI

Secretária Municipal de Educação Interina

Decreto nº 958/2019

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espirito Santo, na data supra.

PORTARIA Nº. 24/2019/SEMUS - DESIGNA SERVIDOR
Publicação Nº 218301

PORTARIA Nº. 24/2019 - SEMUS DESIGNA SERVIDOR

NODIR BATISTA DE MELLO COLOMBO, Secretário Municipal de Saúde, usando das atribuições legais.
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CONSIDERANDO o disposto no Art. 67 e Parágrafos da Lei Nº. 8.666/93;

CONSIDERANDO que as Secretarias ficam no dever de remeter, mensalmente, ao Chefe do Poder Executivo Municipal Re-
latórios de todos os contratos firmados sob sua gestão, indicando seu número, nome do contrato, objeto, valor do contrato 
e o nome do respectivo Fiscal do Contrato;
CONSIDERANDO que deverá ser designado servidor que disponha de perfil para o perfeito desempenho da função,

R E S O L V E:

Art. 1º. NOMEAR o servidor FRANKS MAURO TARGA FARIA matricula nº 2971, Assistente Administrativo, para atuar como 
fiscal do Contrato nº 120/2019, firmado entre este Município, com e a firma DISTRIBUIDORA DE GÁS 2 AMIGOS, cujo 
objeto contratual é a aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) para uso nas unidades administrativas desta prefeitura 
e nos seus departamentos, no decorrer do ano de 2019, em cumprimento ao disposto no Art. 67 e Parágrafos da Lei Nº. 
8.666/93;

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLICA-SE E CUMPRA-SE

Secretaria Municipal de Saúde, em 08 de agosto de 2019.

NODIR BATISTA DE MELLO COLOMBO
Secretário Municipal de Saúde

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2019
Publicação Nº 218116

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 062/2019

DATA DE ABERTURA: 04/09/2019 às 13 h.

OBJETO: Aquisição de veículo para o CREAS nas condições previstas nas Portarias 2.300 e 2.301 – Ministério de Desen-
volvimento Social, ambas de 08 de junho de 2018. O edital poderá ser retirado no site www.saogabriel.es.gov.br. Demais 
informações pelo telefone 00 XX 27 3727-1366, ramal 362.

São Gabriel da Palha, em 09/08/2019.

ERLITON DE MELLO BRAZ

Pregoeiro Oficial

SUPRESSÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2019
Publicação Nº 218304

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 065/2019

SUPRESSÃO

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços para limpeza pública urbana, manutenção e limpeza de pró-
prios e fabricação de artefatos no Município de São Gabriel da Palha.

Informo que foram suprimidos do edital os itens 9.1.5.2 e o item 13.6.

O edital poderá ser retirado no site www.saogabriel.es.gov.br. Demais informações pelo telefone 00 XX 27 3727-1366, 
ramal 362.

São Gabriel da Palha, em 02/08/2019.

ERLITON DE MELLO BRAZ

Pregoeiro Oficial

http://www.saogabriel.es.gov.br/
http://www.saogabriel.es.gov.br/
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TOMADA DE PREÇO 08 2019 - RESULTADO
Publicação Nº 218108

DECISÃO FINAL

Processo Administrativo nº 3855/2019 de 30/05/2019
Modalidade: Tomada de Preços nº 08/2019

OBJETO: EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE para Execução da Obra para reforma e am-
pliação CMEI MERCEDES GOMES.

Em vista das decisões tomadas por esta CPL, confirmo neste momento a empresa CONSTRUTORA DGF EIRELI EPP como 
vencedora nesta licitação, podendo a Excelentíssima Prefeita Municipal proceder com a adjudicação, passando a empresa 
a ter o direito de proceder com o serviço nos termos do Edital de Tomada de Preços supracitada.

Empresa Vencedora:
CONSTRUTORA DGF EIRELI EPP, no valor de R$ 18.303,01 (dezoito mil trezentos e treze reais e um centavo)

Torno público o resultado desta licitação com a sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo (AMUNES), 
cumprindo ao que determina o artigo 3º da Lei Federal 8.666/93 consolidada c/c artigo 19 da Lei Orgânica.

Os autos se encontram com vista franqueada aos interessados.

São Gabriel da Palha, em 08 de agosto de 2019.

Wanderson Rubim da Silva

Presidente da CPL

TOMADA DE PREÇO 09 2019 - RESULTADO
Publicação Nº 218113

DECISÃO FINAL

Processo Administrativo nº 3856/2019 de 30/05/2019.

Modalidade: Tomada de Preços nº 09/2019

OBJETO: Contratação EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE para Execução da OBRA DE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO CMEI VOVÓ ZEFA

Em vista das decisões tomadas por esta CPL, confirmo neste momento a empresa CONSTRUTORA DGF EIRELI EPP como 
vencedora nesta licitação, podendo a Excelentíssima Prefeita Municipal proceder com a adjudicação, passando a empresa 
a ter o direito de proceder com o serviço nos termos do Edital de Tomada de Preços supracitada.

Empresas Vencedoras:

CONSTRUTORA DGF EIRELI EPP, no valor de 41.927,94 (quarenta e um mil novecentos e vinte e sete reais e noventa e 
quatro centavos)

Torno público o resultado desta licitação com a sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo (AMUNES), 
cumprindo ao que determina o artigo 3º da Lei Federal 8.666/93 consolidada c/c artigo 19 da Lei Orgânica.

Os autos se encontram com vista franqueada aos interessados.

São Gabriel da Palha, em 08 de agosto de 2019.

Wanderson Rubim da Silva

Presidente da CPL
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REGIMENTO COMUM DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
Publicação Nº 218306
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TITULO I 

DA ESTRUTURA E O PROCESSO DE GESTÃO 

 

CAPÍTULO I 

DA IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

Art. 1º A organização das escolas jurisdicionadas à Secretaria Municipal de Educação 

de São Gabriel da Palha terão como base: 

I- os instrumentos de gestão escolar ou acadêmica, representados pelo(s): 

a) plano de desenvolvimento institucional (PDI); 

b) programa de autoavaliação institucional (PAI); 

c) planos operacionais anuais da unidade escolar; 

II- o perfil do seu corpo docente, especialistas e administrativos, que deve ser 

adequado ao funcionamento educacional pretendido; e 

III- a infraestrutura adequada à oferta educacional pretendida.  

Parágrafo Único. Os instrumentos citados no caput deste artigo serão elaborados de 

acordo a Legislação vigente. 

Art. 2º As unidades de ensino da rede pública municipal são vinculadas técnica e 

administrativamente à Secretaria Municipal de Educação, situada à Praça Vicente 

Glazar, 159, Centro, São Gabriel da Palha – ES, tendo como mantenedora, a 

Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, inscrita no CNPJ (Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica) sob o nº 27.174.143/0001-76. 

Art. 3º As unidades de ensino da rede pública municipal de São Gabriel da Palha são 

regidas pelo presente Regimento e demais legislações vigentes, estando vinculadas 

ao sistema Estadual de Ensino do Espírito Santo. 

Art. 4º integram a rede de ensino do município as unidades escolares que oferecem 

a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. 
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§ 1º Educação Infantil: destinado ao atendimento de crianças de zero a três anos em 

creches e crianças de 4 e 5 anos em pré-escola. 

§ 2º Ensino Fundamental: será ofertado na seguinte forma: 

I- Escolas Municipais Unidocentes de Ensino Fundamental (EMUEF): destinada à 

oferta de anos/séries iniciais na Zona Rural, constituída de uma única turma 

Multiseriada (duas ou mais séries/anos) e sob a responsabilidade de 01 (um) único 

professor; 

II- Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF): destinadas à oferta do Ensino 

Fundamental (1º ao 9º ano); 

III- Escolas Municipais de Educação infantil e Ensino Fundamental (EMEIF): 

destinadas ao atendimento de crianças de 4 e 5 (quatro e cinco) anos de idade (Pré-

escola) e Ensino Fundamental (1º ao 5º ano); 

IV- Escola Municipal de Educação Integral do Campo (EMEIC): Com oferta da 

Educação Infantil – Pré-Escola (4 e 5 anos), com atendimento parcial e o Ensino 

Fundamental na modalidade de Educação do Campo, em tempo integral.  

a) Por atendimento parcial (Educação Infantil) entende-se a permanência da criança 

na instituição por um período de duração mínima de quatro horas diárias. 

b) Por tempo integral (Ensino Fundamental) entende-se a permanência do aluno, na 

instituição por um período de duração igual ou superior a sete horas diárias.  

Art. 5º Integram a rede municipal de ensino as escolas listadas neste parágrafo com 

seus respectivos atos autorizativos e endereços: 

I- CMEI “MERCEDES GOMES DE OLIVEIRA” 
Criação: Decreto nº 3.980/99, de 23/11/1999. 

Mudança de Denominação: Dec. Munic. nº 371/2009, de 30/12/2009. 

Aprovação: Res. CEE Nº 4.244/2015 de 22 de julho de 2015, DO 14/08/2015. 
Endereço: Rua: Palmyra Capelli Cassaro, 79, Bairro São Sebastião, São Gabriel da Palha/ES 

– CEP: 29780-000 – Tel.: (27) 3727-3974.  

 
II- CMEI “PEQUENO PRÍNCIPE” 
Criação: Lei nº 1.846/2008, de 30/04/2008. 

Denominação: Decreto Municipal nº 371/2009, de 30/12/2009. 

Aprovação: Res. CEE Nº 3.860/2014, de 25/08/2014 – DO/ES de 29/08/2014. 
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Endereço: Rua Adilton Fontes, nº 346, Bairro Cachoeira da Onça, São Gabriel da Palha/ES 

– CEP: 29780-000 – Tel.: (27) 3727-4949.  

 

III- CMEI “VIOLANDA FRACALOSSI GALETTI” 
Criação: Decreto nº 3.980/99, de 23/11/1999. 

Mudança de Denominação: Decreto Municipal nº 371/2009, de 30/12/2009. 

Aprovação: Res. CEE N° 3.843/2014, de 06/08/14, D.O. 14/08/2014. 
Endereço: Rua: Antônio Bussular, 133, Bairro Aparecida – São Gabriel da Palha – ES – CEP: 

29780-000 – Tel.: (27) 3727 – 3906. 

 
IV- CMEI “VOVÓ ZEFA” 
Criação: Decreto nº 3.980/99, de 23/11/1999. 

Mudança de Denominação: Dec. Munic. nº 371/2009, de 30/12/2009. 

Aprovação: Res. CEE N° 3.822/2014, de 14/07/14 - D.O. 18/07/14. 
Endereço: Rua Boa Vista, 30, Bairro Boa Vista – São Gabriel da Palha – ES – CEP: 29780-

000 – Tel.: (27) 3727-3711. 

 

V - CMEI “DONA NECA” 

Denominação: Lei nº 2.537/2015 de 16 de junho de 2015 

Criação: Decreto Municipal Nº 229, de 31 de março de 2016, alterado pelo Decreto 

Nº 290/2016 de 20 de abril de 2016. 
Endereço: Rua Projetada H, 01 Bairro João Colombi, São Gabriel da Palha, ES, CEP: 29780-

000.  

 

VI- PEM “CHAPEUZINHO VERMELHO” 

Criação: Decreto nº 3.980/99, de 23/11/1999. 

Mudança de Denominação: Dec. Munic. nº 371/2009, de 30/12/2009. 

Aprovação: Res. CEE N° 3.861/2014, de 25/08/14, D.O. 29/08/14 
Endereço: Rua Pedro Alvares Cabral, nº43, Bairro Centro, São Gabriel da Palha/ ES. CEP: 

29780-000 – Tel.: (27) 3727-3173. 

 
VII- PEM “CÓRREGO QUEIXADA” 
Criação: Lei nº 2.535/2015 de 15 de maio de 2015. 
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Endereço: Córrego Queixada, São Gabriel da Palha, ES, CEP: 29780-000. Tel.: (27) 3727-

3993. 

VIII - EMUEF “CÓRREGO JACARANDÁ” 
Criação: Dec. Estadual nº 864 de 07/12/1964. 

Aprovação: Res. CEE nº 41/75 de 28/11/1975. 

Mudança de Denominação: Dec. Municipal nº 3.980/99 de 23/11/1999. 

Mudança de Denominação: Dec. Municipal nº 371/09, de 30/12/2009. 
Endereço: Córrego Jacarandá, Zona Rural, São Gabriel da Palha – ES – CEP: 29780-000. 

IVX - EMUEF “CÓRREGO DA LAJE” 
Criação: Dec. Estadual nº 1.149/49 de 13/06/1949. 

Aprovação: Res. CEE nº 41/75 de 28/11/1975. 

Mudança de Denominação: Dec. Municipal nº 3.980/99 de 23/11/1999. 

Mudança de Denominação: Dec. Municipal nº 371/09, de 30/12/2009. 
Endereço: Córrego da Laje – Zona Rural – São Gabriel da Palha – ES – CEP: 29780-000. 

X - EMUEF “CÓRREGO SETE DE SETEMBRO” 
Criação: Dec. Estadual nº 1.988 de 04/04/1955. 

Aprovação: Res. CEE nº 41/75 de 28/11/1975. 

Mudança de Denominação: Dec. Municipal nº 3.980/99 de 23/11/1999. 

Mudança de Denominação: Dec. Municipal nº 371/09, de 30/12/2009. 
Endereço: Córrego Sete de Setembro, Zona Rural, São Gabriel da Palha/ES, CEP: 29780-

000. 

XI - EMUEF “FLOR DA TERRA ROXA” 
Criação: Dec. Estadual nº 114, de 18/04/1961. 

Aprovação: Res. CEE Nº 41/75 de 28/11/1975. 

Mudança de Denominação: Dec. Municipal: nº 3980/90 de 23/11/1999. 

Mudança de Denominação: Dec. Municipal: Nº 371/09, DE 30/12/2009. 
Endereço: Córrego Flor da Terra Roxa, Zona Rural, São Gabriel da Palha/ES, CEP: 29780-

000. 

 

XII - EMUEF “LADIR DA PENHA” 
Criação: Dec. Estadual nº 2.678, de 22/06/1956. 

Aprovação: Res. CEE Nº 41/75 de 28/11/1975. 
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Mudança de Denominação: Dec. Municipal: nº 3980/99 de 23/11/1999. 

Mudança de Denominação: Lei Municipal nº 1212/2000, de 19/04/2000. 

Mudança de Denominação: Dec. Municipal: Nº 371/09, de 30/12/2009. 
Endereço: Patrimônio São José, Zona Rural, São Gabriel da Palha- ES, CEP: 29780-000. 

 

XIII - EMUEF “PATRIMÔNIO SÃO ROQUE” 
Criação: Decreto Estadual nº 98, de 28/03/1961. 

Aprovação: Res. CEE Nº 41/75 de 28/11/1975. 

Mudança de Denominação: Dec. Municipal: Nº 3980/99, DE 23/11/1999. 

Mudança de Denominação: Dec. Municipal: Nº 371/09, DE 30/12/2009. 

Endereço: Patrimônio São Roque, São Gabriel da Palha- ES – CEP: 29780-000. 

 
XIV - EMUEF “RANCHO ALTO” 
Criação: Dec. Estadual nº 634, de 16/06/1964. 

Aprovação: Res. CEE Nº 41/75 de 28/11/1975. 

Mudança de Denominação: Dec. Municipal: Nº 3980/99, DE 23/11/1999. 

Mudança de Denominação: Dec. Municipal: Nº 371/09, DE 30/12/2009. 
Endereço: Córrego Rancho Alto, São Gabriel da Palha- ES – CEP: 29780-000. 

 

XV - EMUEF “SÃO SEBASTIÃO DA BARRA SECA” 
Criação: Dec. Estadual nº 461, de 19/04/1964. 

Aprovação: Res. CEE Nº 41/75 de 28/11/1975. 

Mudança de Denominação: Dec. Municipal: Nº 3980/99, DE 23/11/1999. 

Mudança de Denominação: Dec. Municipal: Nº 371/09, DE 30/12/2009. 

Endereço: Patrimônio São Sebastião da Barra Seca - Zona Rural – Município de São 

Gabriel da Palha- ES – CEP: 29780-000. 

 

XVI - EMEF “BÉRTOLO MALACARNE” 
Criação: Dec. Estadual nº 824, de 18/11/1964 – E - D.O/ES, de 20/11/1964. 

Transformação: Portaria nº 748 – E – D.O/ES, de 26/09/1974. 

Aprovação: Res. CEE Nº 41/75 de 28/11/1975. 

Mudança de Denominação: Portaria Nº 801 – E – D.O/ES de 07/12/1976 
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Transformação em unidade completa de 5ªa 8ª série: Port. Nº 082 - R, de 

25/08/2004, D.O/ES – 30/08/2004. 

Mudança de Denominação: Decreto Nº 371/2009, de 30/12/2009. 
Endereço: Rua João Justino Corrêa, nº 42 – Bairro Cachoeira da Onça – de São Gabriel da 

Palha- ES – CEP: 29780-000 – emef.bertolomalacarne@gmail.com – Tel.: (27) 3727-2631. 

 

XVII - EMEF “ILDA FERREIRA DA FONSECA MARTINS” 
Denominação: Lei Municipal Nº 1.022/96, de 09/05/1996. 

Mudança de Denominação: Dec. Municipal Nº 371, de 30/12/2009. 

Criação: Dec. Estadual nº 213/2010 de 17/06/2010. 

Aprovação: Res. CEE Nº 2.495/2010 – D.O/ES de 28/12/2010. 
Endereço: Rua Sete de Setembro, nº 42 – Bairro Centro – Município de São Gabriel da Palha- 

ES – CEP: 29780-000 – emefilda@hotmail.com – Tel.: (27) 3727-3912. 

 
XVIII - EMEF “IRMÃ ADELAIDE BERTOCCHI” 
Criação: Port. E Nº 5, de 01/03/1974 – E - D.O/ES, de 02/03/1974. 

Aprovação: Res. CEE Nº 41/75 de 28/11/1975. 

Denominação: Portaria E Nº 2242, de 06/05/1986 – E – D.O/ES de 07/05/1986. 

Mudança de Denominação: Dec. Municipal Nº 371/2009, de 30/12/2009. 
Endereço: Rua Ely Cardoso, nº 45 – Bairro Santa Cecília – Município de São Gabriel da 

Palha- ES – CEP: 29780-000 – polivalentesgp@hotmail.com – Tel. (27) 3727-1172. 

 

XIV - EMEF “MARIA CELESTE TOREZANI STORCH” 
Criação: Port. nº 307- E - D.O/ES, de 12/05/1970. 

Aprovação: Res. CEE Nº 41/75 de 28/11/1975. 

Mudança de Denominação: Port. Nº 0002, de 14/01/1987. 

Mudança de Denominação: Dec. Municipal Nº 371/2009, de 30/12/2009. 
Endereço: Rua Deolindo Rocha Loureiro, nº 107 – Bairro Santa Cecília – de São Gabriel da 

Palha- ES – CEP: 29780-000 – escolamariaceleste10@gmail.com – Tel.: (27) 3727-4737. 

 
XX - EMEIEF “BEM VIVER” 
Criação: Lei Municipal Nº 607/90, de 20/04/1990. 

Mudança de Denominação: Decreto Nº 3980/99, de 23/11/1999. 
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Mudança de Denominação: Dec. Municipal Nº 371/2009, de 30/12/2009. 

Aprovação: Res. CEE Nº 2.742/2015 – D.O/ES 14/06/2011.  
Endereço: Rua Daniel Comboni, s/nº – Bairro Vila Comboni – Município de São Gabriel da 

Palha- ES – CEP: 29780-000 – emeiefbemviver90@gmail.com – Tel.: (27) 3727-2983. 

 
XXI - EMEIEF “JOÃO GABRIEL” 
Aprovação: Res. CEE Nº 27/86, de 09/05/1986. 

Mudança de Denominação: Decreto Municipal Nº 3.980/99, de 23/11/1999. 

Mudança de Denominação e Extensão da Oferta: Dec. Municipal Nº 135/09, de 

17/04/2009. 

Mudança de Denominação: Dec. Municipal Nº 371/2009, de 30/12/2009. 

Aprovação da oferta da Educação Infantil – Pré-Escola: Res. CEE Nº 4.251/2015 

de 17/08/2015 – public. D.O/ES 24/08/2015. 
Endereço: Rua Santa Inês, s/nº, Bairro Santa Terezinha, São Gabriel da Palha- ES – CEP: 

29780-000 – emeie.joaogabriel@gmail.com – Tel. (27) 3727-4931. 

XXII - EMEIC “FRANCISCO JOSÉ MATTEDI” 
Denominação: Lei Nº 659/91 de 22/03/199. 
Criação: Lei nº 973/95 de 24/03/1995. 

Mudança de Denominação: Dec. Nº 3980/99, de 23/11/1999. 

Ampliação da Oferta do Ensino Fundamental: Decreto Nº 370/2009 de 30/12/2009. 

Mudança de Denominação: Decreto Nº 371/2009, de 30/12/2009. 

Aprovação: RES. CEE Nº 2563/2011, DE 14/01/2011 – D.O/ES 27/01/2011. 

Criação da Educação Infantil: Decreto Nº 258 de 14/05/2014. 

Mudança de Denominação: Decreto Nº 260, de 14/05/2014. 

Aprovação da Educação Infantil: Res. CEE nº 4.243/2015 de 31/07/2015. 
Endereço: Córrego General Rondon, Vila Fartura, São Gabriel da Palha/ES – CEP: 29780-

000 – semecsgp@gmail.com – Tel. (27) 999720-9080. 

Parágrafo Único. As instituições públicas de ensino, aprovadas até o início da vigência 

da Resolução CEE Nº 3.777/2014, ficam automaticamente credenciadas.  
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Art. 6º As Unidades de Ensino de que trata o artigo anterior, são criadas e 

denominadas pelo Poder Público Municipal tendo a sua aprovação outorgada pelo 

Conselho Estadual de Educação. 

Art. 7º Ao educando com deficiência fica garantido acesso e permanência em todas 

as unidades escolares, da rede municipal de ensino, visando o desenvolvimento das 

potencialidades individuais.   

Art. 8º A Educação Básica para Jovens e Adultos far-se-á com Ensino Fundamental 

e, podendo ser, em caráter excepcional, serem oferecidas oportunidades 

educacionais apropriadas mediante ao desenvolvimento de Programas e Projetos 

específicos, implantados nas Escolas de Ensino Fundamental na Zona rural e urbana. 

Parágrafo Único. Os Programas e Projetos que trata o caput desse artigo poderão 

ser livres e avulsos com características de aprendizagem, qualificação, atualização 

e/ou aperfeiçoamento. 

Art. 9º As Unidades Escolares da rede municipal caracterizam-se como Escolas 

Públicas Municipais, portanto, oferece estudo gratuito. 

 

CAPÍTULO II  

DOS PRINCÍPIOS E FINS DA EDUCAÇÃO 

 

Art. 10º A educação na rede pública municipal é inspirada nos princípios de liberdade 

e nos ideais de solidariedade humana e tem por finalidade o pleno desenvolvimento 

do educando no preparo para o desenvolvimento da cidadania. 

Art. 11º A Unidade de ensino tem por objetivo implementar e acompanhar a execução 

da Proposta Político Pedagógica, elaborada com todos os seguimentos da 

comunidade escolar, em observância aos princípios democráticos e submetida à 

aprovação da Equipe Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação. 
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Art. 12. O ensino nas unidades da rede pública municipal é ministrado com base nos 

seguintes princípios: 

I- igualdade de condições para acesso e permanência na unidade de ensino; 

II- liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte 

e o saber; 
III- pluralismo de ideias de concepções pedagógicas; 

IV- respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V- gestão democrática e participativa; 

VI- valorização do profissional da Educação; 

VII- garantia do padrão de qualidade; 

VIII- valorização da experiência extraescolar; 

IX- vinculação entre educação escolar, o trabalho e as práticas sociais;  

X- reconhecimento e respeito às culturas da comunidade local; 

XI- reconhecimento e valorização das múltiplas inteligências. 

 

 

 CAPÍTULO III 

DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DOS NÍVEIS/ETAPAS/MODALIDADES DE 
ENSINO 

 

Art. 13. Os objetivos do ensino devem convergir para os fins mais amplos da 

educação nacional, expressos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDBEN. 

Art. 14. A unidade de ensino, em conformidade com a sua organização, pode ofertar: 

I- Educação Infantil (Creches e Pré-Escola) 

II- Ensino Fundamental  

a) Regular: 1º ao 9º ano 

b) EJA - Educação de Jovens e Adultos: 1ª a 8ª Etapa. 
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Parágrafo Único. A Educação Especial como modalidade de ensino e direito ao aluno 

perpassa todas as etapas da Educação Básica. 

 

 

Seção I 
  Dos objetivos da Educação Infantil 
 

Art. 15. Constituem-se objetivos da Educação Infantil: 

I- proporcionar condições para o desenvolvimento social, físico, psicológico e 

intelectual da criança, em complementação à ação família; 

II- promover a ampliação de suas experiências e conhecimentos, estimulando seu 

interesse pelos processos de transformação da natureza e pela convivência em 

sociedade; 

III- possibilitar à criança o desenvolvimento de uma autoimagem positiva, de forma 

atuar cada vez mais com independência, confiança em suas capacidades e percepção 

e suas limitações; 

IV- estimular com atividades lúdicas o pensamento matemático a expressão gráfica, 

gestual, sonora e verbal da criança; 

V- promover o bom relacionamento criança/família pelo envolvimento dos pais 

participantes no processo educativo. 

 
Seção II 

Dos objetivos do Ensino Fundamental 
 

Art. 16. O ensino fundamental, obrigatório e gratuito, com duração de 9 (nove) anos, 

tem por objetivo: 

I- O desenvolvimento da cognição tendo como meio básico o pleno domínio da leitura 

e raciocínio lógico; 
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II- a compreensão do ambiente natural e sociocultural, dos espaços e das relações 

socioeconômicas e políticas, da tecnologia e seus usos, das artes do esporte, laser e 

dos princípios em que se fundamenta a sociedade; 

III- o fortalecimento do vinculo com a família e da humanização das relações em que 

se assenta a vida social; 

IV- a valorização da cultura local e/ou regional e nas múltiplas relações com o contexto 

nacional e/ou global; 

V- o respeito à diversidade étnica, cultural e socioeconômica sem preconceito de 

origem, raça, cor, sexo, credo, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

 

Seção III 
Dos objetivos da Educação de Jovens e Adultos 

 

Art. 17. A oferta da modalidade de Jovens e Adultos – EJA – Ensino Fundamental (1ª 

a 8ª Etapa) tem por objetivo: 

I- assegurar o direito à escolarização àquele que não teve acesso ou continuidade de 

estudo na idade própria; 

II- garantir a igualdade de condição para o acesso e a permanência na unidade de 

ensino; 

III- ofertar educação igualitária e de qualidade, numa perspectiva processual e 

formativa; 

IV- assegurar oportunidades educacionais apropriadas, considerando as 

características do educando, seu interesse, condição de vida e de trabalho; 

V- respeitar o ritmo próprio de cada educando no processo ensino-aprendizagem. 
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Seção IV 
Dos objetivos da Educação Especial 

Art. 18. A educação tem por objetivo o Atendimento Educacional Especializado – AEE 

– aos educandos que apresentem deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 

ou altas habilidades/superdotação. 

§ 1º Entende-se como atendimento educacional especializado o conjunto de 

atividades, recursos pedagógicos e acessibilidade, organizados institucionalmente, 

prestado de forma complementar ou suplementar à formação dos alunos no ensino 

regular. 

§ 2º Para efeito que trata o caput desse artigo, considera-se o educando público-alvo 

do atendimento educacional especializado: 

I- educando com deficiência: aquele que tem impedimento, de longo prazo, de 

natureza física, intelectual, mental ou sensorial; 

II- educando com transtornos globais de desenvolvimento: aquele que apresenta um 

quadro de alteração no desenvolvimento psicomotor, comprometimento nas relações 

sociais, na comunicação ou estereotipas motoras, incluindo-se educandos com 

autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Ret., transtorno desintegrativo 

da infância (psicoses) e transtornos invasivos sem outra especificação; 

III- educandos com altas habilidades/superdotação: aquele que apresenta um 

potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, 

isoladas ou combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade. 

Seção V 
Dos objetivos da Educação do Campo 

 

Art. 19. A educação do campo que ocorre nas diferentes etapas da educação tem por 

objetivo: 

I- a valorização da cultura campesina em sua relação dialética com o contexto nacional 

e/ou global; 
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II- a afirmação da realidade e dos saberes campesinos; 

III- a compreensão da organicidade dos conhecimentos historicamente produzidos 

pela humanidade; 

IV- o fortalecimento de uma relação dialógica entre escola e comunidades; 

V- a oferta de uma educação voltada para a emancipação dos sujeitos e para a 

transformação social. 

CAPÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO DAS ETAPAS DE ENSINO 

 
Seção I 

Da organização da Educação Infantil 
 

Art. 20. A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade 

o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. 

Art. 21. A organização das classes ou turmas na Educação Infantil será efetivada 

tomando como critério básico a faixa etária das crianças, considerando como padrão 

máximo a seguinte relação professor/criança: 

I- creche: 

a) crianças de 0 a 1 ano: 06/01 professor. 

b) crianças de 1e 2 anos: 10/01 professor. 

c) crianças de 2 e 3 anos: 13/01 professor. 

d) crianças de 3 e 4 anos: 15/01 professor. 

II- pré-escola: 

e) crianças com idade maior que 4 anos: 20/01 professor. 

Parágrafo Único. É obrigatória a matrícula na Educação Infantil de crianças que 

completam 4  anos até a data-limite, conforme a legislação em vigor. 
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Art. 22. O currículo da educação infantil deve guardar relações específicas com os 

níveis de desenvolvimento das crianças em cada grupo e faixa etária e, também 

respeitar e propiciar as amplitudes das mais diversas experiências aos eixos de 

trabalho propostos no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. 

Art. 23. A avaliação na Educação Infantil será realizada mediante acompanhamento 

e registro do desenvolvimento da criança, sem objetivo de promoção, mesmo para o 

acesso ao ensino fundamental. 

Seção II 
Da organização do Ensino Fundamental 

 

Art. 24. A oferta do ensino fundamental tem duração mínima de nove anos, dos quais 

cinco anos correspondem aos anos inicias, e os demais aos anos finais. 

Art. 25. O ingresso do educando no 1º ano do ensino fundamental efetiva-se aos seis 

anos de idade completos ou a completar até 31 de março do ano em que se efetivar 

a matrícula. 

Art. 26. O ensino fundamental é presencial, podendo a título de complementação da 

aprendizagem ou em comprovada situação emergencial, ser utilizado o ensino a 

distância. 

Parágrafo Único. As instituições de ensino integrantes do Sistema Municipal deverão 

observar os seguintes limites máximos de estudantes por turma: 

I- Ensino Fundamental 

a) 1º ao 3º ano: 25 estudantes por turma;  

b) 4º e 5º ano: 30 estudantes por turma; 

c) 6º ao 9º ano: 35 estudantes por turma;  

d) Turmas Multiseriadas (em escolas do Campo): 20 estudantes por turma. 
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Seção III 
Da organização da Educação Especial 

 

Art. 27. A oferta da educação especial é realizada nas salas de recursos de maneira 

articulada com o ensino regular perpassando todas as etapas, assegurando 

estratégias que promovam a acessibilidade ao espaço físico e ao processo de ensino-

aprendizagem.  

§ 1º Entende-se por salas de recursos os ambientes equipados com mobiliários e 

materiais didáticos e pedagógicos destinados à oferta do atendimento educacional 

especializado aos educandos matriculados na rede regular pública de ensino que 

apresentem deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas 

habilidades/superdotação. 

§ 2º Para atuar nas salas de recursos, é exigida do professor formação especializada 

na respectiva área da educação especial. 

Art. 28. Para o atendimento educacional especializado deve a unidade de ensino se 

organizar de forma a: 

I- prover condições de acesso, participação e aprendizagem na classe comum; 

II- garantir a transversalidade das ações da educação especial na classe comum; 

III- fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as 

barreiras no processo ensino-aprendizagem; 

IV- assegurar a articulação das ações pedagógicas desenvolvidas no AEE e em 

classe comum: 

V- assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis e etapas 

de ensino. 

 

Seção IV 
Da organização da Educação do Campo 

Art. 29. A educação do campo compreende a educação básica em suas etapas de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental, e, destina-se ao atendimento às  
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populações rurais em suas variadas formas de produção da vida – agricultores 

familiares. 

Art. 30. Na oferta de educação básica para a população rural será promovida as 

adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural da região 

especialmente: 
I- conteúdos curriculares e metodologias apropriadas à reais necessidades e 

interesses dos alunos da zona rural; 
II- organização escolar própria; 

III- adequação à natureza do trabalho na zona rural. 

 

 

CAPÍTULO V 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ADMINISTRATIVA, TÉCNICA E 
PEDAGÓGICA 

 

Art. 31. A organização das unidades de ensino da rede pública municipal deve atender 

as necessidades sócio educacionais e outras dos educandos, com estrutura física 

adequada, recursos materiais e humanos, nas diferentes faixas etárias/etapas de 

ensino, podendo funcionar nos turnos diurnos (matutino e vespertino). 

Art. 32. A unidade de ensino deve observar o limite máximo de educandos, para 

estabelecer a organização de turma ou classe, observando a legislação vigente, como 

também a metragem da sala de aula. 

Art. 33. O espaço físico deve atender aos preceitos higiênico, pedagógico e de 

segurança, em conformidade com: 

I- a proposta pedagógica da unidade de ensino; 

II- a condição que favoreça o acesso do educando com necessidade educacional 

especial; 
III- o favorecimento à plena execução dos programas de ensino; 

IV- a adequação do mobiliário ao nível de desenvolvimento físico do educando; 
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V- as condições satisfatórias de localização. 

Art. 34. A duração da hora/aula poderá ser de 50(cinquenta), 55(cinquenta e cinco) 

ou 60(sessenta) minutos para os turnos matutino e vespertino. 

Art. 35. Na organização administrativa, técnica e pedagógica deve ser observada a 

flexibilidade necessária para o bom funcionamento da unidade de ensino e garantida 

à participação de toda comunidade escolar na tomada de decisão, no 

acompanhamento e na avaliação do processo ensino-aprendizagem. 

Art. 36. A organização técnica, pedagógica e administrativa da unidade de ensino 

abrange: 
I- direção; 

II- suporte pedagógico; 

III- coordenação escolar; 

IV- órgãos colegiados; 

V- secretaria escolar; 

VI- corpo docente; 

VII- serviços complementares de apoio pedagógico. 

Parágrafo Único. A unidade de ensino conta também com serviço de apoio 

operacional executado por servente, merendeira, vigilante e auxiliar de serviço geral, 

tendo como função oferecer suporte ao conjunto de ações complementares de 

natureza administrativa. 

 
Seção I 

Da direção 
 

Art. 37. A direção escolar é exercida por profissional efetivo do magistério, designado 

por ato do prefeito Municipal, nos termos da legislação vigente, sendo responsável 

pelo gerenciamento de atividades administrativas e pedagógicas na unidade de 

ensino. 
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Art. 38. A função de diretor tem como princípio assegurar o alcance dos objetivos 

educacionais definidos na proposta pedagógica da unidade de ensino. 

Art. 39. Compete a direção da unidade de ensino o desenvolvimento dos processos 

de gestão, de acordo com os princípios constitucionais contidos nos artigos 205 e 206 

da Constituição da República Federativa do Brasil. 

Art. 40. São atribuições do diretor da unidade de ensino: 

I- coordenar a elaboração coletiva da proposta pedagógica da unidade de ensino, 

acompanhando a execução e promovendo sua avaliação continua; 

II- coordenar a elaboração coletiva, a execução e a avaliação do plano de 

desenvolvimento da unidade de ensino; 

III- assegurar o cumprimento do calendário escolar, da legislação educacional vigente, 

das diretrizes e normas emanadas do Sistema Estadual de Ensino; 

IV- responsabilizar-se, juntamente com a gestão pedagógica, coordenação escolar e 

corpo docente, pelos resultados do processo ensino-aprendizagem; 

V- viabilizar condições adequadas ao funcionamento pleno da unidade de ensino 

quanto às instalações físicas, relacionamento escolar, e afetividade no processo 

ensino aprendizagem e a participação da comunidade; 
VI- coordenar, em parceria com o conselho escolar, o processo de estudo deste 

Regimento e da elaboração e divulgação das normas de convivência junto à 

comunidade escolar; 

VII- elaborar de modo participativo, o plano de aplicação de recursos financeiros da 

unidade de ensino, que deverá ser apreciado e aprovado pelo conselho escolar e pela 

Secretaria Municipal de Educação; 
VIII- responsabilizar-se pela gestão dos profissionais localizados e designados na 

unidade de ensino; 
IX- manter atualizado o cadastramento dos bens móveis e imóveis, zelando, em 

conjunto com a comunidade escolar, pela sua conservação; 
X- criar condições para viabilização da formação continuada da equipe escolar; 

XI- responsabilizar-se pela organização dos processos e registros escolares relativos 

ao educando, ao professor e demais funcionários; 

 



09/08/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1323

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 344

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria Municipal de Educação 

 

22 
 

XII- mobilizar a comunidade escolar para a avaliação, adesão e implementação de 

projetos e ações socioeducativas e culturais de iniciativa interna e de órgãos externos; 

XIII- monitorar sistematicamente os serviços de alimentação quanto às exigências 

sanitárias e padrões nutricionais; 

XIV- interagir com a família do educando, comunidade, lideranças, instituições 

públicas e privadas para a promoção de parcerias que possibilitem a consecução das 

ações da unidade de ensino; 
XV- manter-se atualizado quanto a legislação em vigor, regulamento, circulares, 

instruções e outras determinações oficiais relativas ao ensino e a Unidade Escolar; 
XVI- viabilizar o planejamento e a implementação de avaliação institucional; 

XVII- assessorar e coordenar a equipe de professores na elaboração e execução do 

planejamento didático-pedagógico, bem como na correta escrituração dos registros 

nos diários de classe na ausência do suporte pedagógico na Unidade de Ensino; 
XVIII- outras atribuições que lhe forem conferidas. 

 

 

Seção II 
Do Suporte pedagógico 

 

Art. 41. A coordenação pedagógica compreende o planejamento, a coordenação, o 

envolvimento, o acompanhamento e a avaliação das atividades relacionadas ao 

processo ensino-aprendizagem. 

Art. 42. A coordenação pedagógica é exercida pelos pedagogos da unidade de 

ensino. 

Art. 43. São atribuições da coordenação pedagógica: 

I- garantir a unidade da ação pedagógica por meio do gerenciamento das atividades 

relacionadas ao processo ensino-aprendizagem, com vistas a permanências do 

educando na unidade de ensino; 
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II- coordenar, acompanhar e controlar, em conjunto com o diretor, o processo de 

elaboração coletiva, a implementação e a avaliação da proposta pedagógica da 

unidade de ensino; 
III- coordenar, monitorar e avaliar os processos pedagógicos que constituem o 

cotidiano da unidade de ensino; 
IV- assessorar e coordenar a equipe de professores na elaboração e execução do 

planejamento didático-pedagógico, bem como na correta escrituração dos registros 

nos diários de classe; 

V- coordenar o desenvolvimento do currículo básico na unidade de ensino; 

VI- analisar os indicadores educacionais da unidade de ensino, buscando, 

coletivamente, alternativas de solução dos problemas e propostas de intervenção no 

processo ensino-aprendizagem; 

VII- monitorar o processo ensino-aprendizagem, primando pelo resultado escolar; 

VIII- coordenar, acompanhar e avaliar a execução dos projetos desenvolvidos na 

unidade de ensino, sistematizando-os por meio de registros e relatórios e divulgando 

os resultados; 

IX- participar da elaboração, implementação e acompanhamento do plano de 

desenvolvimento da unidade de ensino; 

X- coordenar o conselho de classe, em todas as fases, registrando informações que 

subsidiem ações futuras; 

XI- diagnosticar necessidades e propor ações de formação continuada à equipe da 

unidade de ensino; 

XII- disseminar práticas inovadoras, promover o aprofundamento teórico e garantir o 

uso adequado dos espaços de aprendizagem e dos recursos tecnológicos disponíveis 

na unidade de ensino; 
XIII- coordenar a organização e seleção de material adequado às situações do 

processo ensino-aprendizagem; 
XIV- atender ao educando, individualmente e em grupo, utilizando e diversificando 

técnicas que permitam diagnosticar, prevenir e acompanhar as situações que resultem 

no baixo rendimento da unidade de ensino; 

XV- coordenar e acompanhar, juntamente com o grupo docente, o processo de 

classificação e reclassificação do educando; 
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XVI- encaminhar ações pedagógicas, a partir do interesse e necessidades do corpo 

docente e discente, acompanhando sistematicamente o processo ensino-

aprendizagem; 
XVII- zelar pelo aperfeiçoamento constante do corpo docente, além de engajar-se nas 

atividades extraclasse de cunho pedagógico; 
XVIII- assessorar o trabalho do professor na observação, registro e sistematização de 

informes sobre o educando; 
XIX- coordenar o planejamento curricular do corpo docente, de forma individualizada 

e coletiva; 
XX- diagnosticar, junto ao corpo docente, dificuldade de aprendizagem do educando, 

sugerindo medidas que contribuam para a superação da mesma; 
XXI- planejar, participar e avaliar as reuniões do conselho de classe, orientando os 

participantes em relação aos educandos que apresentam dificuldades de 

aprendizagem ou problemas específicos; 

XXII- orientar e acompanhar os registros no diário de classe, bem como proceder à 

analise de histórico escolar e de transferência recebida; 

XXIII- colaborar com o coordenador escolar na elaboração do horário de aula, do 

mapa de carga horaria e na organização da unidade de ensino; 
XXIV- acompanhar a execução dos planos de ensino e dos instrumentos de avaliação 

e de recuperação paralela e final; 

XXV- participar, juntamente com o corpo docente, da seleção dos livros didáticos a 

serem adotados; 

XXVI- coordenar e organizar o grêmio estudantil e a representação de turmas; 

XXVII- manter-se atualizado quanto à legislação em vigor, regulamentos, curriculares, 

instruções e outras determinações oficiais relativas ao ensino e a Unidade Escolar; 
XXVIII- outras atribuições que lhe forem conferidas. 
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Seção III 
Da coordenação escolar 

Art. 44. O coordenador escolar desenvolve as atividades relacionadas com a 

organização e funcionamento da unidade de ensino, participando, com os demais 

profissionais, educandos e a comunidade escolar, das ações desenvolvidas, em 

consonância com a proposta pedagógica. 

Art. 45. A coordenação escolar é uma função de apoio às atividades de natureza 

administrativa e pedagógica, é exercida por profissional habilitado em nível superior 

na área educacional, e, admitido através de concurso público. 

Art. 46. São atribuições do coordenador escolar: 

I- participar da elaboração, execução e avaliação da proposta pedagógica; 

II- participar de estudo, pesquisa e levantamento para formulação, implementação, 

manutenção e funcionamento do Plano de Desenvolvimento Escolar – PDE; 

III- participar do planejamento e realização do conselho de classe; 

IV- participar do planejamento e organização do horário de aula e do calendário da 

unidade de ensino; 

V- encaminhar ao diretor e pedagogo o problema identificado em relação ao educando 

e sua família, solucionando questões relacionadas as suas atribuições; 

VI- promover condições de cooperação com os demais profissionais da unidade de 

ensino e a integração escola-comunidade; 

VII- buscar solução em situação de conflito na relação interpessoal no âmbito escolar 

e, se necessário, encaminhar à direção da unidade de ensino; 

VIII- escriturar, de forma correta e fidedigna, o livro de ponto, em seu turno de atuação, 

registrando a ausência do servidor, do docente e a reposição de aula, bem como 

acompanhar o cumprimento do horário de planejamento e outras atividades; 

IX- registrar, em livro próprio, a ocorrência considerada relevante no turno de sua 

atuação, informando a direção da unidade de ensino ou a quem é de direito; 

X- coordenar a entrada, o recreio e a saída do educando, no turno de funcionamento, 

mantendo a organização escolar; 
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XI- supervisionar as condições de manutenção, higiene, segurança e limpeza da 

unidade de ensino; 

XII- zelar pelo patrimônio público e recursos didático-pedagógicos; 

XIII- outras atribuições que lhe forem conferidas. 

 

Seção IV 
Dos órgãos colegiados 

 

Art. 47. O seguimento social organizado e reconhecido como órgão colegiado de 

representação da comunidade escolar é legalmente instituído por estatuto e 

regulamentos próprios. 

Art. 48. A unidade de Ensino deve contar, no mínimo, com os seguintes órgãos 

colegiados: 

I- conselho escolar, constituído nos termos da legislação vigente; 

II- conselho de classe e ano/série, constituídos nos termos deste regimento; 

III- grêmio estudantil. 

 

 

Subseção I 
Do conselho escolar 

 

Art. 49. O conselho escolar, articulado com a gestão escolar e fundamentado nos 

princípios legais que regem a gestão democrática da educação, constitui-se em 

colegiado de natureza consultiva, deliberativa, fiscalizadora e mobilizadora, formado 

por representantes de todos os seguimentos da comunidade escolar. 

Art. 50. O conselho escolar deve elaborar seu próprio regulamento ou estatuto, 

seguindo as diretrizes dos órgãos competentes e delegar atribuições às comissões e 

subcomissões, com a finalidade de dinamizar sua atuação e facilitar a organização. 

Art. 51. São atribuições do conselho escolar: 
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I- elaborar o seu regimento, em conformidade com os princípios e diretrizes da política 

educacional, da proposta pedagógica da unidade de ensino e da legislação vigente, 

zelando pela sua divulgação e seu cumprimento; 
II- participar do processo de construção da proposta pedagógica da unidade de 

ensino; 
III- primar pela gestão democrática no cotidiano da unidade de ensino; 

IV- discutir com a comunidade escolar e deliberar sobre as metas e os objetivos 

propostos e alcançados pela unidade de ensino em cada ano letivo, de acordo com a 

proposta pedagógica, bem como discutir os objetivos, metas e princípios da política 

educacional municipal; 

V- trabalhar na superação das práticas individualistas e corporativista, integrando 

segmento com segmento, unidade de ensino com comunidade escolar e comunidade 

local; 
VI- promover atividade sociocultural que sirva para: 

a) Integrar a comunidade escolar à comunidade local; 

b) complementar e enriquecer as atividades pedagógicas; 

VII- participar da integração dos turnos da unidade de ensino, propiciando o alcance 

dos objetivos apresentados na proposta pedagógica;  

VIII- divulgar e garantir o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente e da 

legislação educacional vigente nos âmbitos federal, estadual e municipal, mediante 

fiscalização e denúncia aos órgãos competentes; 
IX- realizar assembleias ordinárias e/ou extraordinárias, por segmento quando 

necessário e definir prioridades dos recursos destinados à unidade de ensino;  
X- elaborar, deliberar e fiscalizar o plano de aplicação das verbas destinadas à 

unidade de ensino, a partir das assembleias dos segmentos; 
XI- colaborar com a unidade de ensino, quando solicitado, para análise e proposição 

de solução de problemas administrativos e pedagógicos, antes de encaminhar para a 

esfera superior; 

XII- acompanhar a execução de construção e reforma na unidade de ensino, 

considerando a qualidade, custos e benefícios, podendo, para isso, solicitar 

assessoria técnica da Secretaria Municipal de Educação; 
XIII- participar da elaboração de normas de conveniência na unidade de ensino; 
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XIV- convocar assembleia geral da comunidade escolar, quando julgar necessário; 

XV- encaminhar, quando for o caso, à autoridade competente denuncia formalizada 

em decisão tomada pela maioria de seus membros e com razões fundamentadas para 

fins de averiguação das ações do diretor da unidade de ensino; 
XVI- recorrer e esfera superior sobre questão em que não se julgar apto a decidir e 

não prevista neste Regimento; 
XVII- organizar e coordenar o processo de eleição para representantes do conselho 

escolar, bem como instituir a comissão eleitoral da unidade de ensino; 
XVIII- eleger, entre os membros eleitos, o presidente, vice-presidente, secretário e 

tesoureiro; 
XIX- convocar assembleia de pais para eleição dos membros do conselho fiscal até 

quinze dias após a eleição e a posse dos integrantes do conselho escolar. 

 
 
 

Subseção II 
Do conselho de classe 

 
Art. 52. O Conselho de Classe é um órgão colegiado com função consultiva e 

deliberativa no âmbito da unidade escolar.  

§ 1º As deliberações emanadas do conselho de classe devem estar de acordo com 

este Regimento e com a legislação do ensino vigente. 

§ 2º O conselho de classe deve reunir-se, sistematicamente, uma vez por trimestre ou 

quando convocado pela direção da unidade de ensino.  

 

Art. 53. Compete ao conselho de classe: 

I- apresentar e debater o aprimoramento geral da turma, analisando causas de baixo 

e alto rendimento; 
II- decidir pela aplicação, repetição ou anulação do mecanismo de avaliação do 

desempenho do educando, no qual ocorra irregularidade ou dúvida quanto ao 

resultado; 
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III- estabelecer mecanismos de recuperação de estudos, concomitantes ao processo 

de ensino-aprendizagem, que atendam à real necessidade do educando, em 

consonância com a proposta pedagógica da unidade de ensino; 
IV- decidir sobre a aprovação, reprovação, e recuperação do educando, quando o 

resultado final de aproveitamento apresentar dúvida; 
V- discutir e apresentar ações com sugestões que possam aprimorar o 

comportamento disciplinar das turmas; 
VI- definir ações que visem à adequação dos métodos e técnicas de ensino ao 

desenvolvimento das competências e habilidade previstas no currículo básico 

estadual, (por adesão do município) quando houver dificuldade nas práticas 

educativas; 
VII- deliberar sobre a aprovação e o avanço de estudo; 

VIII- propor procedimentos e formas diferenciadas de ensino e estudos para a 

melhoria do processo ensino-aprendizagem. 

 
Art. 54. O conselho de classe é constituído pela direção da escola, pelo profissional 

que exerce a função de suporte pedagógico, pelo coordenador escolar, pelo 

secretário, pelos professores da turma e representantes dos educandos a partir do 

quinto ano. 
I- nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, o conselho de classe é constituído 

por todos os docentes do turno;  

II- os representantes dos educandos são eleitos pelas turmas. 

Art. 55. O conselho de classe é presidido pelo diretor e, na ausência, por pedagogo 

da unidade de ensino e deve ser secretariado por um dos membros, que lavrará a ata 

em instrumento próprio. 

 

 

Subseção III 
Do grêmio estudantil 

 
Art. 56. A unidade de ensino deve incentivar a organização do grêmio estudantil, que 

tem regulamento próprio aprovado em assembleia de educandos. 



09/08/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1323

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 352

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria Municipal de Educação 

 

30 
 

 
§ 1º. O grêmio estudantil é o órgão máximo de representação dos educandos da 

unidade de ensino, com o objetivo de defender interesses individual e coletivo, 

incentivando a cultura literária, artística e desportiva dos associados. 

 
§ 2º O grêmio estudantil não tem caráter político-partidário, religioso, racial e também 

não deverá ter fins lucrativos. 

 
 

Seção V 
Da Secretaria Escolar 

 
 
Art. 57. O serviço de secretaria escolar é executado por ocupantes do cargo de 

Secretário e/ou do Auxiliar de Secretaria do quadro de pessoal permanente de 

município.  

 
Art. 58. Ao Secretario Escolar e/ou Auxiliar de Secretaria, como responsável pelo 

planejamento, coordenação, controle de avaliação de todo serviço de Secretaria 

Escolar, compete: 

I- participar do planejamento das atividades da Secretaria e responsabilizando-se pela 

execução; 

II- coordenar, organizar e responder pelo expediente, almoxarifado e outros serviços 

gerais da Secretaria Escolar; 

III- responder pela escrituração e documentação, assinando os documentos que 

devem por lei, conter sua assinatura; 

IV- manter atualizados os registros de mapas e frequências dos alunos; 

V- comunicar ao Professor em Suporte Pedagógico aos casos de alunos que 

necessitam de regularizar sua vida escolar, seja quanto à falta de documentação, 

necessidades de complementação curricular e outros aspectos pertinentes 

observados os prazos estabelecidos pela legislação em vigor; 
VI- fornecer dados e informações da organização administrativa e didática quando 

solicitado; 



09/08/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1323

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 353

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria Municipal de Educação 

 

31 
 

 
VII- elaborar relatório, atas, termos de abertura e encerramento de livros e quadros 

estatísticos concernentes à Escola; 
VIII- organizar e orientar a escrituração inicial do diário de classe, bem como manter 

atualizada a movimentação do aluno no decorrer de ano letivo; 
IX- manter-se atualizado quanto à legislação em vigor, regulamentos, circulares, 

instruções e outras determinações oficiais relativas ao ensino e a Unidade Escolar; 
X- elaborar o atestado de exercício do pessoal docente, técnico e administrativo da 

Unidade Escolar; 
XI- responsabilizar-se pela incineração de documentos, juntamente com o Diretor; 

XII- atribuir tarefas aos funcionários sob sua coordenação; 

XIII- assinar juntamente com o Diretor a documentação da Unidade Escolar; 
XIV- realizar atividades típicas do ambiente escolar tais como: matrícula do aluno, 

censo escolar, históricos e outros documentos da vida escolar, bem como orientar e 

contribuir para a formação educativa dos alunos; 
XV- elaborar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar atividades do pessoal, 

material, patrimônio, cálculos aritméticos/estatísticos, classificação, codificação, 

catalogação e arquivo de documentos; 

XVI- desempenhar outras atribuições de acordo com a unidade de ensino e a natureza 

do trabalho.  

 
Paragrafo único. A escrituração das Escolas Unidocentes é de responsabilidade do 

Professor Regente que deve encaminhar para a Secretaria Municipal de Educação 

todos os dados e informações da vida escolar do aluno para expedição de documentos 

e arquivo. 

 

 Seção VI 
Do corpo docente 

 
Art. 59. O corpo docente é constituído por todos os professores responsáveis pelo 

exercício da função de docência na unidade de ensino. 
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Art. 60. A admissão de professor é feita na forma da lei, observando-se as normas 

estabelecidas pela Secretaria Municipal de Administração, podendo ser contratado, 

em caráter temporário e a título precário, profissional não habilitado para o exercício 

da função da docência, não havendo, para fins técnicos e didáticos, nenhuma 

distinção entre categorias. 

 

Art. 61. As férias do corpo docente são fixadas no calendário escolar da unidade de 

ensino em conformidade com o Estatuto do Magistério. 

 
Art. 62. São atribuições do corpo docente: 

I- participar na elaboração da proposta pedagógica; 

II- elaborar e cumprir o plano de trabalho, em consonância com a proposta pedagógica 

da unidade de ensino; 
III- zelar pela aprendizagem do educando; 

IV- estabelecer estratégia de recuperação para o educando com rendimento abaixo 

da média, prevista em legislação; 

V- cumprir os dias letivos e horas/aulas estabelecidas, além de participar 

integralmente do planejamento da avaliação e do desenvolvimento profissional; 

VI- colaborar com as atividades de articulação da unidade de ensino com a família e 

a comunidade; 

VII- participar das reuniões de pais e/ou responsáveis e do conselho de classe, 

fornecendo, quando necessário, informações sobre o desempenho do educando; 

VIII- comunicar à direção, para as devidas providências junto à família e aos órgãos 

competentes, situação atípica: de desvio de conduta, dificuldade de relacionamento, 

sinais de agressão e indisciplina observada em sala de aula, quando a intervenção 

não for suficiente; 

IX- registrar diariamente as atividades relacionadas ao planejamento educacional, em 

diário de classe; 

X- zelar pelo patrimônio público e recursos didáticos-pedagógicos; 

XI- outras atividades correlatas. 
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Seção VII 
Dos serviços complementares de apoio pedagógico 

 
Art. 63. Os serviços complementares de apoio pedagógico são desenvolvidos: 

I- na biblioteca, que tem por objetivo o atendimento ao educando, ao corpo docente e 

aos demais integrantes da comunidade escolar, em consultas, em trabalhos de 

pesquisa e em enriquecimento cultural; 
II- no laboratório de informática, que tem por objetivo e enriquecimento curricular e o 

desenvolvimento de conhecimento informatizado para o educando, corpo docente e 

servidores da unidade de ensino; 

 
Art. 64. As normas de funcionamento da biblioteca e dos laboratórios devem ser 

explicitadas na proposta pedagógica da unidade de ensino. 

 
 
 
 

TITULO II 
DAS RELAÇÕES ENTRE OS PARTICIPANTES DO PROCESSO 

 
 

CAPITULO I 
DOS DIREITOS E PROIBIÇÕES RELATIVAS AOS INTEGRANTES DA 

COMUNIDADE ESCOLAR 

 
Seção I 

Dos direitos da direção, professor, suporte pedagógico e corpo docente 
 

 
Art. 65. Ao diretor, à equipe pedagógica e ao corpo docente, além dos direitos 

assegurados pela Lei nº 1.801/07, de 19/12/07, reeditada com base na Lei Municipal 
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nº 1.815/08 de 20/02/08, Lei nº 2.571/2015 de 19/11/2015 e Lei nº 44/2015, de 

19/11/2015, são garantidos os seguintes direitos: 

I- ser respeitado na condição de profissional atuante na área da educação e no 

desempenho da função; 

II- participar da elaboração e implementação da proposta pedagógica dos 

regulamentos internos da unidade de ensino; 

III- participar de grupos de estudo, encontro, curso, seminário e outros eventos 

ofertados pela Secretaria Municipal de Educação e pela própria unidade de ensino e 

outro, tendo em vista o constante aperfeiçoamento profissional; 
IV- atender aos dispositivos constitucionais e à legislação especifica vigente; 
V- requisitar previamente ao setor competente o material necessário à atividade, 

dentro das possibilidades da unidade de ensino; 

VI- propor ações que tenham por finalidades o aprimoramento dos procedimentos da 

avaliação, do processo ensino-aprendizagem, da administração, da disciplina e da 

relação de trabalho na unidade de ensino; 
VII- utilizar-se das dependências e dos recursos material e humano da unidade de 

ensino, para o desenvolvimento de atividades diversas; 
VIII- votar e/ou ser votado como representante no conselho escolar e associações 

afins; 
IX- participar de associações e/ou agremiações afins; 

X- participar do processo de formação continuada oferecida pela secretaria Municipal 

de Educação e outros; 

XI- ter acesso às orientações e normas emanadas da Secretaria Municipal de 

educação e outros; 

XII- participar da avaliação institucional, conforme orientação da Secretaria Municipal 

de Educação; 

XIII- tomar conhecimento das disposições deste Regimento e das normas de 

convivência da unidade de ensino; 

XIV- usufruir o período de férias previsto em lei. 

Art. 66. Além das atribuições previstas neste Regimento, são deveres da direção, da 

equipe administrativa, pedagógica e docente: 
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I- possibilitar que a unidade de ensino cumpra a sua função, no âmbito de sua 

competência; 

II- desempenhar sua função de modo a assegurar o princípio constitucional de 

igualdade de condições para o acesso e a permanência do educando na Unidade de 

Ensino; 
III- elaborar exercícios domiciliares para os educandos impossibilitados de frequentar 

a Unidade de Ensino, amparados por legislação; 
IV- colaborar com as atividades de articulação da unidade de ensino com as famílias 

e a comunidade; 
V- comparecer as reuniões do conselho escolar, quando membro representante do 

segmento; 
VI- manter e promover relações cooperativas no âmbito da Unidade de  Ensino; 

VII- cumprir as diretrizes definidas na proposta pedagógica da unidade de ensino, no 

que lhe couber; 

VIII- manter o ambiente favorável ao desenvolvimento do processo pedagógico; 

IX- comunicar aos órgãos competentes quanto à frequência dos educandos, para a 

adoção das medidas cabíveis; 
X- informar pais ou responsáveis e os educandos sobre a frequência e 

desenvolvimento escolar obtidos no decorrer do ano letivo; 
XI- atender ao educando, independentemente de suas condições de aprendizagem; 

XII- organizar e garantir a reflexão sobre o processo pedagógico na unidade de ensino; 

XIII- manter os pais ou responsáveis e os educandos informados sobre o sistema de 

avaliação da unidade de ensino, no que diz respeito à sua área de atuação; 
XIV- estabelecer estratégias de recuperação de estudos, no decorrer do ano letivo, 

visando à melhoria do aproveitamento escolar; 
XV- receber e analisar o pedido de revisão de avaliações dos educandos no prazo 

estabelecido neste Regimento; 
XVI- cumprir e fazer cumprir horários e calendário escolar; 
XVII- ser assíduo, comparecendo pontualmente à unidade de ensino nas horas 

efetivas de trabalho e, quando convocado, para outras atividades programadas e 

decididas pelo coletivo da unidade de ensino; 
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XVIII- comunicar com antecedência eventuais atrasos e faltas para conhecimento e 

organização da unidade de ensino; 

XIX- zelar pela conservação e preservação das instalações da unidade de ensino; 

XX- manter atualizados os registros nos documentos escolares sob sua 

responsabilidade; 
XXI- cumprir as disposições deste Regimento. 

 

Seção II 

Dos direitos do secretário e/ou auxiliar de secretaria escolar 

 

Art. 67. O Secretário e/ou Auxiliar de secretaria, além dos direitos que lhes são 

assegurados em lei, têm, ainda, as seguintes prerrogativas: 
I- ser respeitado na condição de profissional atuante na área da educação e no 

desempenho de suas funções; 
II- utilizar-se das dependências, instalações e recursos materiais da unidade de 

ensino, necessários ao exercício de suas funções; 
III- participar da elaboração e implementação da proposta político pedagógica da 

Unidade de Ensino; 
IV- requisitar, com antecedência de, no mínimo vinte e quatro horas, o material 

necessário à sua atividade, dentro das possibilidades da unidade de ensino; 
V- sugerir aos diversos setores de serviços da unidade de ensino ações que viabilizem 

um melhor funcionamento de suas atividades; 
VI- ter assegurado o direito de votar e/ou ser votado como representante, no conselho 

escolar e associações afins; 
VII- participar de associações e/ou agremiações afins; 

VIII- tomar conhecimento das disposições deste Regimento e do(s) regulamento(s) 

interno(s) da unidade de ensino. 

Art. 68. Além das outras atribuições legais, é dever do Secretário e/ou Auxiliar de 

Secretaria: 

I- cumprir e fazer cumprir os horários e o calendário escolar; 
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II- ser assíduo e pontual, comunicando, com antecedência, os atrasos e as faltas 

eventuais; 

III- contribuir, no âmbito de sua competência, para que a unidade de ensino cumpra a 

sua função; 

IV- desempenhar sua função de modo a assegurar o princípio constitucional de 

igualdade de condições para o acesso e a permanência do educando na unidade de 

ensino; 
V- manter e promover relações cooperativas no ambiente da unidade de ensino; 

VI- manter e fazer manter o respeito e ambiente favorável ao desenvolvimento do 

processo na unidade de ensino; 

VII- colaborar na realização dos eventos que a unidade de ensino promover, para os 

quais for convocado; 

VIII- comparecer às reuniões do conselho escolar, quando membro representante do 

seu segmento; 

IX- zelar pela manutenção e conservação das instalações escolares; 

X- colaborar com as atividades de articulação da unidade de ensino com as famílias 

e a comunidade; 
XI- tomar conhecimento das disposições contidas neste Regimento; 

XII- cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento, no âmbito de ação. 

 
 
 

Seção III 
Das proibições 

 
Art. 69. Ao pessoal que exerce função de docência, pedagógica e de apoio 

educacional é vedado: 
I- tomar decisões individuais que venham a prejudicar o processo pedagógico e o 

andamento geral da unidade de ensino; 
II- retirar e utilizar qualquer documento, material e equipamento pertencente à unidade 

de ensino, sem devida permissão do diretor; 
III- discriminar, usar de violência simbólica, agredir fisicamente e/ou verbalmente 

qualquer membro da comunidade escolar; 
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IV- ausentar-se da unidade de ensino no seu horário de trabalho sem a previa 

autorização do diretor ou, na ausência, do responsável pela unidade de ensino; 

V- expor educandos, colegas de trabalho ou qualquer pessoa da comunidade a 

situações constrangedoras; 

VI- receber pessoas estranhas ao funcionamento da unidade de ensino durante o 

período de trabalho, sem previa autorização do diretor; 

VII- ocupar-se, durante o período de trabalho, de atividades não vinculadas à sua 

função; 

VIII- transferir a outra pessoa o desempenho do encargo que lhe foi confiado; 

IX- divulgar assuntos que envolvam direta ou indiretamente o nome da unidade de 

ensino, por qualquer meio de publicidade, sem previa autorização do conselho escolar 

ou do diretor; 

X- promover excursões, jogos, coletas, lista de pedidos, vendas ou campanhas de 

qualquer natureza, que envolvam o nome da unidade de ensino, sem a prévia 

autorização do conselho escolar ou diretor; 
XI- comparecer ao trabalho e aos eventos da unidade de ensino embriagado ou 

sintomas de ingestão e/ou uso de substancias químicas tóxicas; 
XII- usar telefone celular ou qualquer aparelho sonoro de uso pessoal, durante as 

aulas; 
XIII- fumar na sala de aula e em outras dependências da unidade de ensino; 

XIV- trajar-se com bermudas e shorts acima do joelho, boné, roupas curtas, 

decotadas, com exceção para os professores de Educação Física, no exercício da 

função; 
XV- utilizar o horário de planejamento para acessar sites estranhos a sua função (sites 

de relacionamento, face book, Whatsapp, Instagram Beta, dentre outros). 
 
Art. 70. Os fatos ocorridos em desacordo com o disposto neste Regimento serão 

apurados, ouvindo-se os envolvidos e registrando-se em ata, com as respectivas 

assinaturas. 
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Seção IV 

Dos direitos e deveres do corpo discente 
 

Art. 71. São direitos do educando: 

I- participar das atividades escolares, desenvolvidas em sala de aula e outras de 

caráter recreativo, esportivo e religioso destinadas a sua formação, promovidas pela 

unidade de ensino; 

II- organizar e participar de associações e grêmios com finalidade educativa, podendo 

votar e ser votado; 

III- receber assessoramento e apoio especializado, quando apresentar necessidades 

educacionais especiais; 

IV- receber atendimento e acompanhamento domiciliar, em casos de doenças graves 

ou gestação de risco, devidamente comprovadas, por meio de atestado médico, que 

o incapacitem de frequentar a aulas; 
V- receber continuamente informações sobre o seu aproveitamento escolar e sua 

frequência às aulas, quando solicitadas; 
VI- requerer, na secretaria da unidade de ensino, revisão de qualquer avaliação, no 

prazo de quarenta e oito horas, contadas a partir do momento em que tomar 

conhecimento de resultado, com a apresentação da referida avaliação; 

VII- ter assegurada a recuperação de estudos, no decorrer do ano letivo, e quaisquer 

outras avaliações, mediante metodologias diferenciadas que possibilitem sua 

aprendizagem; 
VIII- recorrer à administração, ou setor competente da unidade de ensino, quando se 

sentir prejudicado; 
IX- ter conhecimento deste regimento no inicio do período letivo; 

X- ser tratado com respeito, atenção e cortesia pelas equipes de serviço de apoio 

administrativo, operacional, pedagógico, docente e dos demais estudantes; 

XI- participar de associações e/ou organizar agremiações afins; 

XII- requerer transferência ou cancelamento de matrícula por si, quando maior, ou por 

intermédio dos pais ou responsáveis, quando menor; 
XIII- ter reposição das aulas quando da ausência do professor responsável pela 

disciplina. 
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Art. 72. São deveres do educando: 

I- acatar as normas regimentais e os regulamentos internos da unidade de ensino; 

II- respeitar e tratar com cortesia a todos os membros integrantes da comunidade 

escolar; 

III- ser pontual e assíduo no comparecimento às aulas e no cumprimento dos demais 

deveres; 

IV- zelar pela conservação do prédio, mobiliário da unidade de ensino e de todo o 

material de uso coletivo ou individual, responsabilizando-se pela indenização de 

qualquer prejuízo causado voluntariamente ao patrimônio da unidade de ensino, dos 

profissionais que nela atuam e do colega; 

V- permanecer em sala de aula durante o horário das aulas, mantendo atitudes de 

respeito e atenção; 

VI- solicitar autorização ao diretor ou, na falta dele, ao profissional designado pelo 

diretor, quando necessitar ausentar-se da unidade de ensino, desde que solicitado por 

escrito pelos pais ou responsáveis; 
VII- comunicar a direção o seu afastamento temporário da unidade de ensino por 

motivo de doença ou outros; 
VIII- justificar eventuais ausências apresentando atestado médico e/ou justificativa dos 

pais ou responsáveis; 
IX- observar fielmente, os preceitos de higiene pessoal, bem como zelar pela limpeza 

e conservação das instalações, dependências, materiais e móveis da unidade de 

ensino; 

X- abster-se de atos que perturbem a ordem, ofenda os bons costumes ou importem 

sem desacato às leis, à autoridades escolares e aos colegas; 

XI- responsabilizar-se pelo zelo e devolução dos livros didáticos recebidos e os 

pertencentes à biblioteca da unidade de ensino; 

XII- respeitar os critérios estabelecidos na organização do horário semanal, 

deslocando-se no prazo previsto para atividades e locais determinados; 

XIII- respeitar o professor; 

XIV- comparecer devidamente uniformizado à unidade de ensino. 
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Seção V 
Dos direitos e deveres dos pais/responsáveis pelos educandos 

 
Art. 73. São direitos dos pais ou responsável legal do educando regularmente 

matriculado: 
I- receber informações relacionadas à frequência, ao comportamento e ao 

desempenho escolar de seu filho; 
II- fazer parte do conselho escolar representando o seu segmento podendo votar e 

ser votado; 
III- participar da elaboração da proposta pedagógica da unidade de ensino; 

IV- ser tratado com respeito e cortesia por todo pessoal da unidade de ensino; 

V- recorrer as autoridades competentes quando julgar prejudicados os direitos e 

interesse do seu filho; 
VI- ser atendido, dentro das possibilidades da unidade de ensino, fora dos horários 

estipulados para reuniões de pais, quando assim se fizer necessário; 
VII- ser informado sobre as questões disciplinares relacionadas ao seu filho. 

 
Art. 74. São deveres dos pais ou responsáveis do educando: 

I- zelar pela matrícula do seu filho dentro dos prazos estipulados pela Secretaria 

Municipal de Educação, priorizando as unidades de ensino próximas à residência do 

educando; 
II- acompanhar o desempenho escolar de seu filho, zelando pela frequência e 

assiduidade para evitar prejuízos no processo de ensino-aprendizagem; 
III- tratar com respeito e civilidade todo o pessoal da unidade de ensino; 

IV- participar das reuniões para quais for convidado ou convocado; 

V- encaminhar seu filho a serviços especializados (psicólogo, fonoaudiólogo, 

assistente social) e a médicos, quando se fizer necessário, com a colaboração do 

gestor da unidade de ensino, por meio do encaminhamento ao conselho tutelar, que 

acionará a rede de saúde; 
VI- zelar pelo bom nome da unidade de ensino; 

VII- exigir do seu filho o cumprimento das tarefas escolares diárias; 

VIII- conscientizar o seu filho quanto à utilização do material didático que lhe for 

confiado, bem como a conservação dos bens patrimoniais da unidade de ensino;  
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IX- comparecer à unidade de ensino, quando convocado, em casos de desrespeito, 

indisciplina, violência, danos ao patrimônio público, porte de objetos e substancias não 

permitida ao ambiente escolar. 

Art. 75. È vedado aos pais ou responsáveis pelo educando: 

I- comparecer alcoolizado ou sob efeito de drogas ilícitas nas dependências da 

unidade de ensino; 

II- solicitar a presença do professor durante o horário de aula, exceto em casos de 

urgência; 

III- interferir nos trabalhos dos docentes, entrando em sala de aula sem consentimento 

da autoridade escolar presente na unidade de ensino; 

IV- promover, em nome da unidade de ensino, sem autorização do diretor, sorteios, 

coletas, subscrições, excursões, jogos, lista de pedidos, vendas ou campanhas de 

qualquer natureza; 
V- apresentar-se na unidade de ensino com trajes inadequados; 

VI- tomar decisões individuais que venham a prejudicar o desenvolvimento das 

atividades escolares do educando pelo qual é responsável, nas dependências da 

unidade de ensino; 
VII- desrespeitar qualquer integrante da comunidade escolar, inclusive o educando 

pelo qual é responsável, discriminando-o usando de violência simbólica, agredindo-o 

fisicamente e/ou verbalmente, nas dependências da unidade de ensino; 

VIII- retirar e utilizar, sem a devida permissão da autoridade escolar, qualquer 

documento ou material pertencente à unidade de ensino. 

 
 

CAPÍTULO II 

DO REGIME DISCIPLINAR APLICADO AOS EDUCANDOS 

 

Art. 76. O regime disciplinar tem por finalidade aprimorar a formação do educando, o 

funcionamento do trabalho escolar e o respeito mútuo entre os membros da 

comunidade escolar, para obtenção dos objetivos previstos neste Regimento. 
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Art. 77. A ação disciplinadora do educando na unidade de ensino, em princípio tem 

caráter preventivo e orientador. 

 

Seção I 
Da ação disciplinar 

 
Art. 78. São atos indisciplinares leves: 

I- ausentar-se das aulas ou dos prédios escolares, sem prévia justificativa e 

autorização da direção ou dos professores da escola; 
II- ter acesso, circular ou permanecer em locais restritos do prédio escolar; 

III- utilizar, sem a devida autorização, computadores, aparelhos de fax, telefones e 

outros equipamentos eletrônicos de propriedade da escola; 

IV- utilizar, em salas de aula ou demais locais de aprendizado escolar, equipamentos 

eletrônicos como Pager, jogos portáteis, tocadores de música ou outros dispositivos 

de comunicação e entretenimento que perturbem o ambiente escolar ou prejudiquem 

o aprendizado; 

V- usar telefone celular durante as aulas e ausentar-se das mesmas para atendê-lo 

nos corredores; 

VI- promover sem autorização da direção, coletas ou subscrições, sorteios, usando 

para tais fins, o nome da unidade de ensino; 

VII- usar short e bermuda (acima do joelho), boné, óculos escuros, roupa curta e 

decotes dentro das dependências da unidade de ensino; 

VIII- namorar nas dependências da unidade de ensino; 

IX- ocupar-se, durante a aula de qualquer atividade que lhe seja alheia. 

Art. 79. São atos indisciplinares graves: 

I- comportar-se de maneira a perturbar o processo educativo, como exemplo, fazendo 

barulho excessivo em classe, na biblioteca ou nos corredores da escola; 
II- desrespeitar, desacatar ou afrontar diretores, professores, funcionários ou 

colaboradores da escola; 
III- violar as políticas adotadas pela Secretaria Municipal de Educação no tocante ao 

uso da internet na escola, acessando-a, por exemplo, por violação de segurança ou 
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privacidade, ou para acesso ao conteúdo não permitido ou inadequado para idade ou 

formação dos alunos; 

IV- ativar, injustificadamente, alarmes de incêndio ou qualquer outro dispositivo de 

segurança da escola; 

V- portar livros, revistas, fotografias ou outros materiais pornográficos dentro da 

unidade de ensino; 

VI- estimular colegas a desobediência ou desrespeito às normas regimentais e 

regulamentos internos da unidade de ensino; 

VII- provocar desordem de qualquer natureza no âmbito da unidade de ensino e no 

entorno; 

VIII- produzir ou colaborar para riscos de lesões em integrantes da comunidade 

escolar, resultantes de condutas imprudentes ou da utilização inadequada de objetos 

cotidianos que podem causar danos físicos, como isqueiros, fivelas de cinto, guarda-

chuvas, braceletes, etc.; 

IX- comporta-se, no transporte escolar, de modo a representar risco de danos ou 

lesões ao condutor, aos demais passageiros, ao veículo ou aos passantes, como 

correr pelos corredores, atirar objetos pelas janelas, balançar o veículo, etc.; 
X- comparecer a escola sob efeito de substancias nocivas a saúde e a convivência 

social; 
XI- expor ou distribuir materiais dentro do estabelecimento escolar que violem as 

normas ou politicas oficialmente definidas pela secretaria Municipal de Educação ou 

pela escola; 

XII- intimidar o ambiente escolar com ameaça de bomba. 

Art. 80. São atos infracionais: 

I- ameaçar, intimidar ou agredir fisicamente, qualquer membro da comunidade 

escolar; 

II- utilizar práticas de Bullying na unidade de ensino; 

III- empregar gestos ou expressões verbais que impliquem insultos ou ameaças a 

terceiros, incluído hostilidade ou intimidação, mediante o uso de apelidos racistas ou 

preconceituosos; 

IV- emitir comentários ou insinuações de conotação sexual agressiva e desrespeitosa, 

ou apresentar qualquer conduta de natureza sexualmente ofensiva; 
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V- exibir ou distribuir textos, literaturas ou materiais difamatórios, racistas ou 

preconceituosos; 

VI- divulgar por meio de adornos, camisas, propagandas ou qualquer outro tipo de 

material, o uso de drogas e entorpecentes, dentro da unidade de ensino; 

VII- participar, estimular ou organizar incidente de violência grupal generalizada; 

VIII- danificar ou adulterar registros e documentos escolares, por meio de qualquer 

método, inclusive o uso de computadores ou outros meios eletrônicos; 

IX- incorrer nas seguintes fraudes ou práticas ilícitas nas atividades escolares: 

a) Comprar, vender, furtar, transportar ou distribuir conteúdos totais ou parciais de 

provas a serem realizadas ou suas respostas corretas; 

b) Substituir ou ser substituído por outro aluno na realização das provas e avaliações; 

c) Substituir seu nome ou demais dados pessoais quando realizar provas e avaliações 

escolares; 

d) Plagiar, ou seja, apropriar-se do trabalho de outro e utilizá-lo como se fosse seu, 

sem dar o devido credito e fazer menção do autor, como no caso de cópia de trabalhos 

ou de outros alunos ou de conteúdos divulgados pela internet ou por qualquer outra 

fonte de conhecimento; 

X- Danificar ou destruir equipamentos, materiais ou instalações escolares, escrever, 

rabiscar ou produzir marcas em qualquer parede, vidraça, porta ou quadra de esportes 

dos edifícios escolares; 

XI- incentivar ou participar de atos de vandalismo que provoquem dano intencional a 

equipamentos, materiais e instalações escolares ou a pertences da equipe escolar, 

estudantes ou terceiros; 

XII- portar, facilitar o ingresso ou utilizar qualquer tipo de arma, explosivos ou objetos 

contundentes que atendem contra integridade física; 

XIII- apropriar-se de objetos que pertencem à outra pessoa ou subtraí-los, sem a 

devida autorização ou sob ameaças; 

XIV- consumir, portar, distribuir ou vender substâncias controladas tais como bebidas 

alcóolicas, cigarros ou outras drogas lícitas ou ilícitas no recinto escolar; 
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XV- apresentar qualquer conduta proibida pela legislação brasileira, sobretudo que 

viole a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECREAD) e/ou 

o Código Penal. 

 

 

Seção II 
Das medidas educativas disciplinares 

 
Art. 81. O não cumprimento dos deveres e a incidência em atos indisciplinares ou atos 

infracionais podem acarretar ao educando as medidas educativas disciplinares, 

conforme a seguinte gradação: 
I- ao educando que cometa ato indisciplinar leve ou descumprir com seus deveres 

previstos neste Regimento, aplica-se: 

a) Advertência verbal; e/ou 

b) Retirada do aluno de sala de aula ou atividade em curso e encaminhamento a 

diretoria ou coordenação para orientação; 

II- Ao educando que cometa ato indisciplinar grave, aplica-se: 

a) Suspensão temporária de participação em programas extracurriculares; e/ou 

b) Suspensão das aulas por, no máximo 2 (dois) dias letivos; 
III- ao educando que cometa ato infracional, aplica-se: 

a) Suspensão das aulas pelo período de 3 (três) a 5 (cinco) dias letivos; e/ou 

b) Transferência compulsória para outra unidade de ensino, quando viável, de 

acordo com as decisões do conselho escolar. 

Art. 82. A aplicação de qualquer medida educativa disciplinar implica, além do registro 

em documento próprio (livro de ata ou livro de ocorrência), a comunicação oficial ao 

educando ou a seu responsável, na presença de duas testemunhas, quando menor, 

com arquivamento na pasta individual do educando. 

§ 1º Em casos de medidas educativas disciplinares, que importem em suspensão, 

deverá o diretor da unidade de ensino, a equipe pedagógica e docente providenciar 

atividades pedagógicas a ser cumprida pelo educando na própria unidade de ensino, 

durante o processo de suspensão. 
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§ 2º A ausência do educando as aulas deve ser compensada mediante o cumprimento 

e entrega das atividades pedagógicas. 

 

Seção III 
Dos procedimentos 

 
Art. 83. As medidas educativas disciplinares devem ser aplicadas ao educando, 

observa-se a sua idade, grau de maturidade, histórico disciplinar e gravidade de falta: 

I- as medidas previstas no inciso I, alínea a e b do artigo 80 são aplicadas pelo 

professor ou pelo coordenador; 

II- as medidas previstas no inciso II, alíneas a e b do artigo 80 são aplicadas pelo 

diretor; 

III- as medidas previstas no Inciso III, alíneas a e b do artigo 80 são aplicadas pelo 

conselho escolar. 

Parágrafo único. As medidas educativas disciplinares são agravadas caso o 

educando possua idade igual ou maior de 18 anos. 

Art. 84. Em qualquer caso, é garantido amplo direito de defesa ao educando e aos 

seus responsáveis, sendo indispensável a oitiva individual do educando. 

Art. 85. Cabe pedido de revisão da medida e, quando for o caso, recurso ao conselho 

escolar. 

Art. 86. Nos casos de ato infracional, o diretor da unidade de ensino deve: 

I- encaminhar os fatos ao Conselho Tutelar, se o educando for criança (menor de 

12(doze) anos); 
II- encaminhar os fatos ao Conselho Tutelar e providenciar que seja lavrado o Boletim 

de Ocorrência na delegacia de polícia, se o educando for adolescente (maior de 12 

(doze) e menor de 18 (dezoito) anos); 

III- providenciar que seja lavrado o Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia, se 

o educador for maior de 18 (dezoito) anos. 
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Art. 87. A aplicação das medidas disciplinares previstas não isenta os educandos ou 

seus responsáveis do ressarcimento dos danos materiais causados ao patrimônio 

escolar e da adoção de outras medidas judiciais cabíveis. 

 

CAPÍTULO III 

DA RELAÇÃO FAMÍLIA X ESCOLA 
 
Art. 88. A construção da convivência democrática é um processo que deve se 

desenvolver constantemente para dar o devido suporte ao projeto pedagógico da 

escola. 

Art. 89. Na escola em que tem convivência democrática há diversos espaços nos 

quais educadores, professores, alunos, funcionários, pais de alunos e comunidade 

podem trocar experiências e realizar aprendizagem significativas. 

Art. 90. No sentido de aprimorar o ambiente escolar e melhor inseri-lo num campo de 

valores democráticos, levar-se-ão em conta a necessidade de ações pedagógicas e 

políticas que contemplem as interações entre família e comunidade e, mais 

especificamente, entre família e escola. 

Parágrafo único. Do ponto de vista dos direitos e deveres devem ser criadas 

estratégias que fortaleçam os vínculos de relação entre a família e a escola. 

Art. 91. A aplicação de medidas é necessária para clareza das atribuições e os limites 

de cada instituição, para que possam colaborar na superação dessas contradições e 

de suas consequências na convivência escolar, conhecendo a percepção que uma 

tem da outra e a forma como interagem.  

Art. 92. As relações sociais que permeiam às instituições escolares contribuem para 

medir e qualificar o clima escolar, definido como a qualidade do meio interno que se 

vive numa organização. 
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Seção I 
Da relação do aluno X aluno 

 

Art. 93. No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e 

históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a 

estes a liberdade de criação e o acesso às fontes de cultura. 

Art. 94. As relações entre os estudantes no universo escolar são complexas, a 

percepção de um estudante sobre o outro estudante é importante para a compreensão 

sobre os modos como se constroem as identidades escolares. 

Art. 95. A junção dos fatores escolares e dos fatores sociais proporcionam os 

educandos possibilidade de socialização e avanço na construção do conhecimento e 

identidade, mesmo diante às diversidades. 

Art. 96. É dever da escola desenvolver o sentido da individualidade e da identidade 

do aluno, por meio do processo social, na assimilação cultural e no desenvolvimento 

de valores e atitudes. 

Art. 97. As relações interpessoais no cotidiano devem pautar as discussões sobre 

políticas públicas voltadas para a vida da escola, tendo como foco a escola de todo 

dia. 

 

Seção II 
Da relação do aluno X professor 

 
Art. 98. Um dos componentes básicos para se compreender o tipo de relação que se 

estabelece entre professores e alunos são as representações, isto é, as imagens que 

uns fazem dos outros. 

Parágrafo único. A representação que o professor faz de seus alunos influi sobre o 

que pensa e a espera deles, assim como a representação que o aluno faz do 

professor. 
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Art. 99. O interesse, a criatividade e a produtividade intelectual dos alunos dependem 

do potencial e da relação pedagógica do professor; 

Art. 100. É importante criar condições para que a relação aluno – professor – 

conhecimento seja rica, gratificante e proveitosa para todos os envolvidos. 

 

Seção III 
Da relação professor X aluno 

 
Art. 101. A escola deve formar e capacitar os estudantes para a aquisição de novas 

competências, em função de novos saberes que exigem um novo profissional. 

Art. 102. É preciso articular o saber da escola com o da comunidade num 

relacionamento que deve promover o desenvolvimento pleno do aluno como pessoa 

e cidadão. 

Art. 103. Professores e gestores precisam desenvolver ação pedagógica baseada na 

compreensão e na valorização do universo cultural dos alunos, para a superação de 

problemas. 

Art. 104. As relações e interações que ocorrem no ambiente escolar são plurais e uma 

mesma relação pode ter aspectos de conflito e amizade, sem negativa e/ou positiva. 

 
Seção IV 

Da relação professor X equipe administrativa e técnica pedagógica 
 

Art. 105. Na defesa da gestão democrática e da autonomia da escola, é importante 

assegurar o desenvolvimento da formação plena dos alunos. 

Art. 106. A equipe gestora deve contribuir para a criação de espaços de participação 

de todos no cotidiano escolar; 
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Art. 107. A gestão escolar, numa perspectiva democrática, tem características e 

exigências próprias, devendo-se observar procedimentos que promovam o 

envolvimento, o comprometimento e a participação das pessoas. 

Art. 108. A autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira é processo 

construído coletivamente, sem perder de vista as diretrizes estabelecidas pelo sistema 

de ensino e as condições para viabilizá-la na forma da Lei. 

Parágrafo único. A definição de responsabilidade e competências é um importante 

passo para o desenvolvimento do trabalho em equipe. 

Art. 109. A equipe escolar deve compartilhar compromissos e responsabilidades de 

forma criativa, visando à melhoria do processo e dos resultados educacionais. 

Art. 110. O trabalho coletivo bem organizado tem como resultado a otimização do 

tempo. 

Art. 111. Para as atividades em equipe funcionarem a contento, é necessário por um 

lado, motivação, e por outro, definição de responsabilidades.  

 

Seção V 
Da relação professor X professor 

 

Art. 112. Todas as relações dentro da escola são refletidas diretamente no rendimento 

do profissional. 

Parágrafo único. Ter boas relações com o grupo de trabalho, com a direção, 

funcionários e com os alunos é fundamental para que o trabalho seja completo e 

prazeroso. 

Art. 113. Para manter um bom relacionamento entre professor/professor precisa-se 

entender e respeitar o fato de que as pessoas são diferentes, pensam e agem 

diferentes. 
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Art. 114. Cumprimentar, ter cordialidade e trocar informações são atitudes diárias 

muito importantes para a formação e manutenção das relações interpessoais. 

Art. 115. À dinâmica das relações interpessoais, os projetos de melhoria de 

aprendizagem, da cidadania, a troca de experiências e a possibilidades de contar com 

o outro nos momentos de dúvida e busca de possibilidades, acrescenta a educação 

um caráter mais humanista. 

 

TITULO III 

DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR 

 

CAPÍTULO I 

DO ANO LETIVO 

 

Art. 116. O ano letivo deve ser organizado com carga horária mínima de oitocentas 

horas, distribuídas por um período mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho 

escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, de acordo com a proposta 

pedagógica da unidade de ensino. 

Parágrafo único. Considera efetivo trabalho escolar os dias em que forem 

desenvolvidas atividades regulares de sala de aula ou outras programações didático-

pedagógicas, planejadas pela unidade de ensino, desde que contem com a presença 

dos professores e com controle de frequência do educando.  

Art. 117. O calendário escolar elaborado, anualmente, de acordo com as diretrizes 

estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação, explicitará os dias letivos por 

trimestres, os períodos de férias, planejamento, conselho de classe, dias de estudo, 

dentre outros. 
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Art. 118 A jornada escolar diária na Educação Infantil e no ensino fundamental regular 

inclui, pelo menos, quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula. 

Parágrafo Único.  Na Educação infantil que atende a crianças de até cinco anos em 

regime de horário integral (mínimo de 7horas) ou semi-integral (4horas) obedece a 

calendário próprio com o pessoal envolvido no atendimento. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA MATRÍCULA 
 
Art. 119. A matrícula é o ato formal que vincula o educando a unidade de ensino, 

conferindo-lhe a condição de educando. 

Parágrafo único. É vedada a cobrança de taxas e/ ou contribuições de qualquer 

natureza vinculada à matrícula. 

Art. 120. A matrícula deve ser requerida pelo responsável legal ou pelo próprio 

educando quando maior de idade, sendo necessária a apresentação dos seguintes 

documentos: 

I- certidão de nascimento ou de casamento (cópia); 

II- histórico escolar/ ficha de transferência, ou comprovante equivalente, se for o caso 

(original); 

III- cartão de vacinação para educando da educação infantil e do ensino 

fundamental(cópia); 

IV- comprovante de residência, em nome do responsável, do último mês que 

anteceder a matricula escolar(cópia) 

V- tipo sanguíneo e o fator RH, de acordo com a Lei nº 2.391, de 16 de dezembro de 

2013. 

VI- laudo médico para os alunos com deficiência e com transtornos globais do 

desenvolvimento, de altas habilidades ou superdotação. 
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§ 1º O Educando deve apresentar também a documentação específica, disposta nas 

instruções normativas de matrícula emanada anualmente pelo Prefeito Municipal. 

§ 2º A unidade de ensino não pode impedir a efetivação de matrícula, na falta de 

qualquer documento citado nos incisos I, II, III e IV deste Artigo, devendo orientar o 

responsável e encaminhá-lo aos órgãos competentes, para as devidas providências. 

Art. 121. As vagas disponíveis nas unidades de ensino serão preferencialmente 

direcionadas aos residentes próximos da unidade. 

Art. 122. No ato da matrícula, o educando ou seu responsável deve ser informado 

sobre as normas contidas neste Regimento e sobre os princípios expressos na 

Proposta Político Pedagógica da unidade de ensino. 

Art. 123. No ato da matrícula, o educando ou seu responsável deve declarar: 

I- seu pertencimento étnico-racial; 

II- a opção pela frequência ou não na disciplina Ensino Religioso. 

Art. 124. A Secretaria Municipal de Educação, por meio de portaria define anualmente 

as normas de matrículas, que devem ser observadas por todas as unidades de ensino. 

Art. 125. O candidato impossibilitado de apresentar documento comprobatório de 

escolarização anterior deve ser classificado nos termos da legislação vigente, para 

afeito de localização no ano/série ou etapa correspondente a seu nível de 

conhecimento. 

Art. 126. Havendo possibilidade de aproveitamento de estudos, em qualquer caso, 

deve ser requerido pelo candidato no ato da matrícula, antes do início das atividades 

letivas, em tempo hábil para análise e deferimento ou indicação de uma provável 

adequação curricular, se for o caso. 

Art. 127. Excepcionalmente, nos casos devidamente justificados, a escola pode 

matricular o educando, na educação infantil e no ensino fundamental, em qualquer 

época do ano. 
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Parágrafo único. O controle de frequência ocorre a partir da data da efetivação da 

matrícula, sendo exigida a frequência mínima de 75% do total da carga horária 

restante do ano/série.   

CAPÍTULO III 

DA FREQUÊNCIA 

 

Art. 128. A unidade de ensino deve fazer o controle sistemático da frequência do 

educando as atividades escolares, cabendo ao diretor, ou a quem ele designar, 

acompanhar e agir nos casos de infrequência do educando. 

§ 1º Cabe ao professor encaminhar ao diretor, mensalmente, relação dos educando 

infrequentes.  

§ 2º Cabe à unidade de ensino comunicar à família a infrequência do educando.  

Art. 129. O diretor da unidade de ensino, esgotado todos os recursos junto à família, 

deve notificar ao Conselho Tutelar do município, ao Juiz competente da Comarca e 

ao representante do Ministério Público Estadual a relação dos educandos que 

apresentam quantidade de faltas acima de 50% (cinquenta por cento) do limite 

prescrito em lei.  

Art. 130. É obrigatória, ao educando do ensino fundamental, a frequência mínima de 

75% (setenta e cinco por cento) do total de carga horária do período letivo e no mínimo 

60% (sessenta por cento) a frequência para o educando da pré-escola. 

§ 1º As faltas na Educação Infantil/Pré-Escola não serão computadas para retenção; 

§ 2º Ao educando do Ensino Fundamental que tiver acima de 25% (vinte e cinco por 

cento) de faltas não justificadas e/ou amparadas será retido. 

Art. 131. Em qualquer etapa de ensino, é assegurado ao educando que apresentar 

impedimento de frequência, amparado por legislação especifica (enfermos, gestantes 

e outros), o direito a tratamento especial, como forma alternativa de  



09/08/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1323

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 378

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria Municipal de Educação 

 

56 
 

cumprimento da carga horária e das avaliações que atendam os mínimos exigidos 

para a promoção.  

Parágrafo único. O tratamento especial a que se refere o caput deste artigo consiste 

em:  

I- proporcionar estudos e atividades para execução em casa, enquanto durar o 

impedimento de frequência as aulas. 

II- desconsiderar as faltas para efeito de promoção, embora registradas no diário de 

classe. 

Art. 132. Para educando trabalhador, que necessitar ausentar-se por um período, por 

força de trabalho, deve a unidade de ensino proporcionar estudos e atividades 

domiciliares, devendo ser avaliado após o retorno às aulas. 

Parágrafo único. Para efeito do que trata o caput deste artigo, a ausência as aulas 

deve ser justificada e devidamente comprovada pelo educando. 

Art. 133. As crianças, adolescentes e jovens em situação de itinerância deverão ter 

garantido o direito fundamental da matricula em escola pública e gratuita. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS TRANSFERÊNCIAS 

 
Art. 134. A matrícula por transferência ocorre quando o educando, ao se desvincular 

de uma unidade de ensino, vincula-se, ato continuo, a outra, para prosseguimento dos 

estudos em curso. 

Art. 135. A unidade de ensino recebe e expede, em qualquer época do ano, a 

transferência do educando. 

Art. 136. Ao educando transferido para outra unidade de ensino é fornecida uma guia 

de transferência e o histórico escolar dos estudos anteriores. 
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Art. 137. A transferência deve ser expedida pela unidade de ensino, 

preferencialmente, no ato da solicitação ou no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a 

partir do requerimento do educando ou responsável. 

§ 1º Na impossibilidade da emissão do documento, no prazo estabelecido no caput 

deste artigo, a unidade de ensino fornece declaração de escolaridade, 

comprometendo-se a expedi-lo no prazo de 30 (trinta) dias, anexando cópia da 

organização curricular. 

§ 2º Acompanhará a transferência dos educandos da educação infantil e dos alunos 

do 1º ao 2º Ano do Ensino Fundamental a Ficha Descritiva realizada no decorrer do 

período de estudo. 

Art. 138. O documento de transferência deve conter:  

I- as assinaturas do diretor e do secretário escolar e/ou auxiliar de secretaria; 

II- os atos legais da unidade de ensino; 

III- a data de expedição do documento; 

IV- a estruturação do ano ou período letivo da unidade de ensino; 

V- os resultados do aproveitamento e da frequência apurados no período estudado;  

VI- o registro de observação claras, se for o caso. 

Art. 139. Os registros constantes no documento de transferência apresentado pelo 

educando não podem ser alterados, em hipótese alguma, pela unidade receptora. 

 

CAPÍTULO V 

DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO E AVANÇO 

 

Art. 140. A classificação no ensino fundamental é o procedimento que a unidade de 

ensino adota, em qualquer época do ano, para posicionar o educando na ano/série 

segundo o seu nível de conhecimento, podendo ser realizada:  

I- por promoção, para educandos que cursaram, com aproveitamento, a ano/série 

anterior, na própria unidade de ensino; 
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II- por transferência, para os educandos procedentes de outra unidade de ensino, 

que adotem a mesma forma de organização didática; 

III- independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação para 

proporcionar o educando no ano/série compatível com seu grau de 

desenvolvimento e experiência.    

Art. 141. A classificação em caráter pedagógico centrado na aprendizagem exige as 

seguintes ações para resguardar os direitos dos educandos, na unidade de ensino e 

dos profissionais:  

I- organizar equipe formada por docentes, pedagogos e direção da unidade de 

ensino para efetivar processo; 

II- proceder a uma avaliação diagnóstica por meio de entrevista e de prova escrita, 

considerando as áreas do conhecimento, levando em conta apenas o currículo da 

base nacional comum; 

III- lavrar, em duas vias ata especial descritiva, contendo todo o histórico do 

candidato, desde a fase da entrevista até a avaliação escrita, com resultado 

alcançado indicando o ano/série que está apto a cursar. 

IV- arquivar, no prontuário do educando, a ata especial; 

V- registrar, como observação, no histórico escolar do educando, os procedimentos 

adotados. 

Art. 142. Compete ao professor, na função de suporte pedagógico, coordenar o 

processo de classificação e lavrar a ata especial, encaminhando uma via à Secretaria 

Municipal de Educação e a Superintendência Regional de Educação – SRE.  

Art. 143. A reclassificação é o processo pelo qual a unidade de ensino, em qualquer 

época do ano letivo, avalia o grau de experiência do educando transferido, proveniente 

de outras unidades de ensino situadas no país ou no exterior, que adotem formas 

diferenciadas de organização da Educação Básica, a fim de encaminhá-lo ao 

ano/série de estudo compatível com sua experiência e desenvolvimento, 

independentemente dos registros contidos no seu histórico escolar.  
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Art. 144. Na reclassificação devem ser considerados os componentes curriculares da 

base nacional comum e adotados os mesmos procedimentos da classificação. 

Art. 145. A equipe pedagógica deve comunicar, com a devida antecedência, ao 

educando e/ou seus responsáveis os procedimentos próprios do processo a ser 

iniciado, a fim de obter o devido consentimento.  

Art. 146. Compete à unidade de ensino verificar a necessidade de melhor ajustamento 

pedagógico do educando regularmente matriculado, admitindo que ele avance no 

ensino fundamental, ao longo do ano letivo, para a série/ano, ciclo, etapa ou outra 

forma de organização escolar subsequente àquela em que ele se encontre.  

Art. 147. Para o avanço devem-se observar:  

I- possibilidade de um único avanço num mesmo período letivo; 

II- registro das avaliações do processo do educando, realizadas pelo professor, por 

tempo suficiente à constatação da possibilidade do avanço; 

III-  proposta justificada do avanço adivinha dos pais ou responsáveis pelo educando, 

se for o caso; 

IV-  registro do avanço nos seguintes documentos: 

a) ata do conselho de classe; 

b) diário de classe da série/ano do curso; 

c) diário de classe série/ano para a qual o educando avançou; 

d) documentação individual do aluno; 

e) ata de resultado final da série/ano de origem 

f) ata de resultados finais da série/ano para a qual o educando avançou. 

Art. 148. Não é permitido o avanço no último ano/série do Ensino Fundamental para 

o Ensino Médio. 
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CAPÍTULO VI 

DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

 

Art. 149. O aproveitamento de estudo ocorre mediante análise do documento 

comprobatório de estudo do educando, no que se refere aos componentes 

curriculares, carga horária, anos/série, períodos, ciclos ou etapa em que o educando 

obteve aprovação, se constatada a equivalência ao currículo adotado pela unidade de 

ensino. 

Parágrafo Único. O aproveitamento de estudos será aplicado a: 

I- estudantes transferidos; 

II- estudantes que retornarem a escola após interrupção de seus estudos. 

Art. 150. Para efeito de aproveitamento de estudos, pode ainda a unidade de ensino 

submeter ao candidato a uma avaliação de conhecimentos prévios, objetivando 

subsidiar a elaboração de um plano de adequação de estudos, se for o caso. 

Art. 151. Deve a unidade de ensino arquivar, na pasta individual do educandos, os 

documentos apresentados, bem como a avaliação de conhecimentos a que forem 

submetidos. 

Art. 152. Os estudos realizados com êxito na Educação de Jovens e Adultos – EJA – 

devem ser aproveitados, para todos os efeitos, no ensino fundamental na forma 

regular. 

Parágrafo único. Em caso de transferência ou remanejamento do educando da EJA 

para o ensino regular, ele deve ser matriculado no ano correspondente à etapa 

cursada. 

 

 

 

 



09/08/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1323

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 383

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria Municipal de Educação 

 

61 
 

CAPÍTULO VII 

DO ATRASO ESCOLAR 

Art. 153. A unidade de ensino pode oferecer um programa especial de estudos para 

educandos do Ensino Fundamental com atraso de, pelo menos, dois anos na relação 

entre idade cronológica e série/ano, ciclo, etapa ou outra modalidade de organização 

ou regime escolar. 

Parágrafo único. O educando submetido ao programa especial de estudo do que 

trata o caput deste artigo pode ser reposicionado na série/ano ou etapa, em qualquer 

momento do ano letivo, beneficiando-se do processo de classificação, em caso de 

correção da defasagem escolar. 

Art. 154. A unidade de ensino, para oferecer o programa especial de estudo deve;  

a) incluir na proposta pedagógica da unidade de ensino as linhas gerais do programa 

de estudos; 
b) adequar o plano de estudo aos objetivos específicos de correção do atraso 

escolar; 
c) atender o educando com atraso escolar, em classes comuns ou em classes 

especiais; 
d) utilizar materiais facilitadores do ensino para o educando e o professor; 
e) preparar adequadamente os professores para o desenvolvimento do programa de 

estudos. 

 

CAPÍTULO VIII 

DOS ESTUDOS REALIZADOS NO ESTRANGEIRO 

 

Art. 155. Os estudos referentes à educação básica realizada por brasileiros no exterior 

podem ser revalidados ou ter sua equivalência reconhecida pela unidade de ensino 

para fins de prosseguimento ou conclusão de curso. 
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Art. 156. Compete à unidade de ensino que recebe o educando convalidar os 

documentos escolares expedidos por instituição estrangeira, quando ele tiver 

cursando o ensino fundamental em parte ou no todo. 

Art. 157. Para a revalidação de estudos realizados no exterior, o estudante deve 

apresentar à unidade de ensino os seguintes documentos: 

I- histórico escolar relativo aos estudos anteriores realizados no Brasil, quando 

houver; 

II- histórico escolar original expedido por instituição estrangeiras, contendo todos os 

dados referentes aos resultados dos estudos do educando, acompanhado de uma 

cópia. 

Parágrafo único. Após analisar, de forma detalhada, a documentação apresentada, 

cabe à unidade de ensino reconhecer a equivalência dos históricos ou certificados 

expedidos por instituição estrangeira.   

Art. 158. A unidade de ensino deve aplicar ao educando transferido de unidade de 

ensino sediada no exterior as disposições sobre aproveitamento de estudos, 

complementação curricular e/ou reclassificação, se for o caso, destacando-se estudo 

da Língua Portuguesa. 

 

CAPÍTULO IX 

DA REGULARIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR DO EDUCANDO 

 

Art. 159. O processo de regularização da vida escolar é de responsabilidade da 

unidade de ensino sob a supervisão da Secretaria Municipal de Educação, conforme 

normas do Sistema Estadual de Ensino e se for preciso buscar orientações junto à 

Superintendência Regional de educação – SRE. 

§ 1º Constatada a irregularidade, o diretor da unidade de ensino cientifica, 

imediatamente, a Secretaria Municipal de Educação.  
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§ 2º A Secretaria Municipal de Educação acompanha o processo pedagógico e 

administrativo, desde a comunicação do fato até a sua conclusão. 

§ 3º Tratando-se de transferência com irregularidade, compete à direção da unidade 

de ensino registrar os resultados do processo de regularização na documentação do 

educando.  

 

CAPÍTULO X 

DA ESCRITURAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

Art. 160. Ao Diretor e ao Secretário Escolar e/ou Auxiliar de Secretaria da unidade de 

ensino cabe a responsabilidade por toda a escrituração e expedição dos documentos 

escolares, com as especificações que assegurem a clareza, a regularidade e a 

autenticidade da vida escolar do educando, em conformidade com a legislação 

vigente. 

Art. 161. Os atos escolares, para efeito de registro e arquivamento, devem ser 

escriturados em livros e fichas padronizadas, observando-se os regulamentos e as 

disposições legais vigentes. 

Art. 162. Os livros de escrituração escolar devem conter termos de abertura e 

fechamento, imprescindível à identificação dos atos registrados, data e assinatura. 

Art. 163. A unidade de ensino expede histórico escolar relativo à conclusão de séries 

disciplinas ou níveis/etapa de ensino. 

Art. 164. Todos os funcionários são responsáveis pela guarda e inviolabilidade dos 

arquivos e dos documentos escolares. 

Art. 165. São documentos de registro escolar:  

I- prontuário do educando contendo:  

a) ficha de matrícula; 

b) documentos exigidos e apresentados no ato da matrícula; 
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c) ficha de avaliação descritiva; 

d) histórico escolar; 

e) histórico escolar/guia de transferência do educando proveniente de outra unidade 

de ensino; 

f) documentos comprobatórios dos procedimentos relacionados à classificação, 

reclassificação e avanço a que o educando foi submetido; 

g) atestados médicos, quando apresentados pelo educando; 

h) ata de resultados finais; 

i) diário de classe. 

Art. 166. Durante o período letivo, o diário de classe não pode, sob qualquer 

justificativa, ser retirado da unidade de ensino, por ser um instrumento de registro dos 

resultados obtidos pelo educando e de acompanhamento do processo ensino-

aprendizagem. 

Art. 167. No diário de classe devem constar registros da situação do educando 

relacionados à evasão e desistência, entendendo-se por: 

I- evasão: a condição do educando que, matriculado em determinada ano/série 

letivo, não se matricula na unidade de ensino no ano seguinte, 

independentemente de ter sido aprovado ou reprovado; 

II- desistência: a condição do educando que deixa de frequentar a unidade de ensino 

no decorrer do ano letivo. 

Parágrafo único. O diário de classe, encerrado o ano letivo, deve ser organizado por 

ano, turno, série e turma e arquivada na secretaria da unidade de ensino. 

Art. 168. Os arquivos, ativo e passivo, são constituídos e organizados de acordo com 

as normas específicas estabelecidas pela mantenedora. 

Art. 169. A direção da unidade de ensino, periodicamente, determina a seleção dos 

documentos sem relevância probatória existentes nos arquivos escolares, a fim de 

serem retirados e eliminados, em conformidade com os procedimentos legais 

vigentes. 

Art. 170. Registrados devidamente em atas podem ser incinerados os seguintes 

documentos:  



09/08/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1323

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 387

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria Municipal de Educação 

 

65 
 

I- diários de classe de 10 a 20 anos; 

II- instrumentos avaliativos da aprendizagem, após 1 (um) ano de realização; 

III- fichas individuais, atestados médicos, documentos dispensáveis relativos a 

professores e funcionários, após a transcrição dos dados nos assentamentos 

individuais; 

IV- outros documentos, depois de vencido o prazo de validade ou da exigência de 

manutenção contidos na legislação aplicável. 

Art. 171. Na ata de incineração devem constar: 

I- a natureza do documento eliminado e outras informações que, eventualmente, 

possam auxiliar em sua identificação; 

II- a assinatura do Diretor e do Secretário Escolar e/ou Auxiliar de Secretaria da 

unidade de ensino e dos demais funcionários presentes. 

 

CAPÍTULO XI 

DO CALENDÁRIO ESCOLAR 

 

Art. 172. O calendário escolar elaborado, anualmente de acordo com as diretrizes 

estabelecidas pela Secretaria Municipal de educação, explicitará os dias letivos por 

trimestres, os períodos de férias, planejamento, conselho de classe, dias de estudo, 

estudo de recuperação, dentre outros.  

Art. 173. O ano letivo terá no mínimo 200 dias letivos de trabalho escolar, 

compreendendo no mínimo 800 horas de atividades. 

Art. 174. Não serão computados como dias letivos aqueles reservados aos estudos 

de recuperação, conselho de classe e reuniões gerais. 

Art. 175. A jornada escolar diária na educação infantil e no ensino fundamental, inclui, 

pelo menos, quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula. 

Art. 176. Para o atendimento educacional do ano letivo, o Calendário Escolar deverá 

ser personalizado a ter registrado:  
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I- a identificação da escola,  endereço, os correspondentes atos autorizativos e a 

assinatura/carimbo do Diretor Escolar; 

II- o horário de funcionamento de cada turno e o período de recreio; 

III- os feriados municipais 

IV- outros itens importantes. 

§ 1º O Calendário Escolar de que trata o caput deste artigo será analisado pela 

Secretaria Municipal de Educação e aprovado pela Superintendência Regional de 

Educação – SRE.  

§ 2º O Calendário Escolar fixado pela Secretaria Municipal de Educação não poderá 

sofrer alteração por decisão das Unidades Escolares. 

§ 3º Em caso excepcional, será admitida alteração no Calendário Escolar desde que 

analisado previamente pela Secretaria Municipal de Educação e encaminhado à SRE 

no prazo mínimo de 5 (cinco) dias úteis.  

 

CAPÍTULO XII 

DAS ORGANIZAÇÕES CURRICULARES 

Art. 177. O currículo dos cursos nas diferentes etapas de ensino deve atender ao que 

dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, bem como as demais 

legislações pertinentes. 

Art. 178. Na organização curricular deve a unidade de ensino considerar a 

conveniências didático-pedagógicas, atendidas as determinações legais, bem como 

as normas baixadas pelos órgãos competentes. 

I- os conteúdos referentes a História e Cultura Afro-brasileira e dos povos Indígenas 

serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar; 

II- a Música como conteúdo do componente curricular Arte; 

III- os temas como Saúde, Sexualidade e Gênero, Vida Familiar e Social, Direitos das 

Crianças e Adolescentes, Direito dos Idosos, Preservação do Meio Ambiente, 

Educação para o Consumo, Educação Fiscal, Educação para o Trânsito, Trabalho, 
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Ciências e Tecnologia e Diversidade Cultural serão trabalhados de forma articulada 

em todos os Componentes Curriculares; 

IV- os temas como Educação Alimentar e Nutricional, o processo de envelhecimento, 

respeito e valorização do idoso, Educação Ambiental, Educação para o Trânsito e 

Educação em Direitos Humanos serão trabalhados de forma articulada; 

V- na oferta de Educação Básica para a população rural poderá promover as 

adaptações necessária à sua adequação às peculiaridades da vida rural, 

especialmente quanto aos conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais 

necessidades e interesses dos alunos da zona rural. 

Art. 179. Os currículos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental devem ter uma 

base nacional comum, a ser complementada por uma parte diversificada, exigida 

pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da 

clientela. 

Art. 180. O currículo é explicitado na Proposta Político Pedagógica da unidade de 

ensino, devendo ser desenvolvido em conformidade com as Diretrizes Nacionais. 

 

TÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 

CAPÍTULO I 

DA AVALIAÇÃO NAS SUAS DIMENSÕES 

 

Art. 181. A avaliação constitui um dos elementos para a reflexão e transformação da 

prática escolar e tem como princípio o aprimoramento da qualidade do ensino. 

Art. 182. A avaliação no ensino fundamental, independentemente da modalidade de 

oferta, deve abranger, no mínimo, os seguintes aspectos: 
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I – avaliação do aproveitamento escolar e da assiduidade do educando; 

II – avaliação do desempenho do professor e dos pedagogos; 

III – avaliação institucional. 

 

Seção I 
Do aproveitamento escolar e da assiduidade do educando 

 

Art. 183. A avaliação do processo de ensino-aprendizagem, responsabilidade da 

unidade de ensino e do professor, deve ser realizada de forma contínua e cumulativa 

do desempenho do educando, inter-relacionada com o currículo, focalizando os 

diversos aspectos do desenvolvimento do educando, com prevalência dos aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período letivo sobre 

os de eventuais provas finais. 

Art. 184. A avaliação é realizada em função dos conteúdos, utilizando métodos e 

instrumentos diversificados, coerentes com as concepções e finalidades educativas 

expressas na proposta pedagógica da unidade de ensino. 

Art. 185. Na verificação do aproveitamento escolar, além dos dispositivos legais, 

devem-se observar: 

I- trimestralmente, no ensino fundamental e bimestralmente na Educação de Jovens 

e Adultos - EJA, a utilização de, no mínimo, três momentos de avaliação mediante 

diferentes instrumentos e estratégias que possibilitem uma avaliação contínua e 

cumulativa do educando; 

II- o domínio pelo educando de determinadas habilidades e conhecimentos que se 

constituem em condições indispensáveis para as aprendizagens subsequentes. 

Art. 186. A elaboração, aplicação e julgamento das provas, trabalhos e demais 

atividades de avaliação devem ser de competência do professor, respeitadas as 

normas estabelecidas coletivamente pela comunidade escolar e explicitadas na 

proposta pedagógica da escola e neste Regimento. 
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Art. 187. A unidade de ensino deve garantir a avaliação aos educandos amparados 

por legislação específica (enfermos, gestantes, e outros) 

Art. 188. A avaliação do educando incide sobre a aprendizagem ou aproveitamento 

escolar e a assiduidade ou frequência. 

Art. 189. A Unidade de Ensino deve promover reuniões trimestrais dos Conselhos 

Escolares, para conhecimento, análise e reflexão sobre os procedimentos de ensino 

adotados e resultados de aprendizagem alcançada. 

Art. 190. A recuperação de estudos é direito de todos os educandos que apresentem 

baixo rendimento, independentemente do nível de apropriação dos conhecimentos 

básicos. 

Art. 191. A recuperação de estudos deve ocorrer de forma permanente e 

concomitante ao processo ensino-aprendizagem. 

Art. 192. A recuperação deve ser organizada com atividades significativas, por meio 

de procedimentos didático-metodológicos diversificados. 

Paragrafo único. A proposta de recuperação de estudos deve indicar a área de 

estudos e os conteúdos da disciplina. 

Art. 193. A recuperação de estudos deve ocorrer nas seguintes modalidades: 

I- ensino fundamental regular (1º ao 9º ano) 

a) recuperação paralela: a recuperação paralela de conteúdo oferecida, 

obrigatoriamente, ao longo dos trimestres letivos; 

b) recuperação trimestral, obrigatória e em forma de projeto, quando a recuperação 

paralela não for suficiente para o educando alcançar resultado satisfatório; 

c) recuperação final: oferecida, obrigatoriamente, pela unidade de ensino, 

imediatamente após o término do ano letivo com atribuição de valor correspondente a 

100(cem) pontos. 

II- educação de jovens e adultos – EJA (1ª a 8ª etapa) 

a) recuperação paralela: oferecida, obrigatoriamente, ao longo dos bimestres letivos; 
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b) recuperação final: oferecida, obrigatoriamente, pela unidade de ensino, 

imediatamente após o término do semestre letivo, com atribuição de valor 

correspondente a 100(cem) pontos. 

Paragrafo único. A recuperação de estudos deve ser contemplada na proposta 

pedagógica da unidade de ensino. 

Art. 194. A unidade de ensino não pode computar, para efeito de cumprimento do 

mínimo de dias letivos e carga horária estabelecida por lei, os dias destinados à 

recuperação final. 

Art. 195. O processo de recuperação final não se aplica aos casos de frequência 

inferior à mínima exigida para promoção. 

Art. 196. A recuperação deve ser ministrada pelo próprio professor, competindo-lhe 

declarar a recuperação ou não do desempenho do educando. 

Art. 197. Os resultados da recuperação trimestral/bimestral e final substituem os 

alcançados nas avaliações efetuadas durante o período letivo, quando o aluno atinja 

resultado superior. 

Seção II 
Da promoção e o registro dos resultados da avaliação 

 

Art. 198. A promoção é o resultado da avaliação do aproveitamento escolar do 

educando, aliada à apuração da sua frequência. 

Art. 199. No ensino fundamental é promovido, ao final do período letivo/etapa, o 

educando que obtenha: 

I- o mínimo de 60(sessenta) pontos em cada área de estudo ou disciplina nas 

avaliações ao longo do período letivo/etapa e frequência mínima de 75% (setenta e 

cinco por cento) da carga horária total do período letivo/etapa; 

II- no mínimo, 60(sessenta) pontos, na área de estudos ou na disciplina, após os 

estudos de recuperação final. 

III- o mínimo de 60(sessenta) pontos em cada disciplina; e 
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IV- frequência mínima de 75%(setenta e cinco por cento) do total da carga horária de 

cada disciplina. 

Art. 200. No 1º e no 2º anos do ensino fundamental com duração de 9 anos, o 

educando não pode ficar retido, desde que obtenha a frequência mínima exigida em 

lei. 

Art. 201. A disciplina Ensino Religioso não se constitui em objetivo de retenção do 

educando, não tendo, pois registro de avaliação na documentação escolar. 

Art. 202. A avaliação da aprendizagem, no ensino fundamental, deve ter os registros 

de pontos expressos numa escala de 0 (zero) a 100 (cem). 

Art. 203. Na avaliação da aprendizagem, no ensino fundamental, para efeito de 

registro do resultado alcançado pelo educando, a unidade de ensino deve obedecer à 

seguinte escala de pontuação:  

I- ensino fundamental regular (3º ao 9º ano): 1º trimestre - 30 pontos; 2º trimestre - 30 

pontos; 3º trimestre - 40 pontos; 

II- ensino fundamental - EJA (1ª a 8ª etapa): 1º bimestre - 50 pontos; 2º trimestre - 50 

pontos. 

Parágrafo único. Os resultados da avaliação devem ser expressos em números 

inteiros, de acordo com a escala estabelecida para o trimestre/bimestre. 

Art. 204. Os resultados da avaliação devem proporcionar dados que permitam a 

reflexão sobre a ação pedagógica, contribuindo para que a unidade de ensino possa 

reorganizar conteúdos/instrumentos/métodos de ensino. 

§ 1º Trimestralmente/bimestralmente deve a unidade de ensino utilizar diferentes 

modalidades de avaliação da aprendizagem. 

§ 2º O resultados trimestralmente/bimestralmente corresponde ao cômputo das 

pontuações obtidas no decorrer do período, de acordo com a escala estabelecida.  

Art. 205. Os resultados da avaliação da aprendizagem são registrados, 

trimestralmente/bimestralmente, por componente curricular, identificando-se os 

educandos com rendimento satisfatório ou insatisfatório.  
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Parágrafo único. No 1º e no 2º anos do ensino fundamental com duração de 9 anos, 

não há menção de pontuação, e o registro é feito por parecer descritivo, parcial e final, 

sobre o desenvolvimento do educando, a ser emitido pelo próprio professor, 

considerando-se os aspectos qualitativos acumulados ao longo do processo de 

ensino-aprendizagem. 

Art. 206. Os resultados obtidos pelo educando no decorrer do ano letivo são 

devidamente inseridos no sistema informatizado, para fins de registro e expedição de 

documentação escolar. 

Parágrafo único. Nos resultados da avaliação constante no caput deste artigo devem, 

também, serem consideradas as produções e potencialidades do aluno, suas buscas 

de aprendizado, facilidades para a resolução de problemas, suas inter-relações, 

contribuições para a organização da disciplina da escola, etc. 

 

Seção III 
Da avaliação do professor e dos pedagogos 

 

Art. 207. Na avaliação do desempenho do professor e dos pedagogos devem ser 

considerados, dentre outros, os seguintes aspectos: 

I- atuação no processo ensino-aprendizagem; 

II- integração e inter-relação com a unidade de ensino, com a família e com a 

comunidade; 

III- cumprimento das atribuições do cargo; 

IV- participação na elaboração  da proposta pedagógica, no planejamento de 

atividades e programas, reuniões, conselho e outras, desenvolvidas pela unidade 

de ensino; 

V- assiduidade do profissional; 

VI- participação em estudos e capacitações, que propiciem a formação continuada; 

VII- abertura em relação às inovações na área pedagógica e interesse para com elas.  
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Parágrafo único. Cabe à Secretaria Municipal de Educação elaborar e fornecer às 

unidades de ensino um modelo de instrumental destinado à avaliação do desempenho 

do professor e dos pedagogos. 

Seção IV 
Avaliação institucional 

 
Art. 208. A autoavaliação institucional é um mecanismo de verificação contínua das 

condições estruturais e de funcionamento da instituição, para o aperfeiçoamento da 

qualidade de ensino oferecido por ela e a melhoria de produtividade. 

Art. 209. A autoavaliação institucional tem por finalidade:  

I- promover de forma sistemática e permanente, a avaliação da instituição escolar 

como um instrumento da melhoria da qualidade educativa; 

II- desenvolver o autoconhecimento institucional; 

III- corrigir rotas e aperfeiçoar as ações-institucionais; 

IV- articular a participação da comunidade escolar ou acadêmica; e 

V- garantir o desenvolvimento sustentável da instituição de ensino. 

Parágrafo único. A autoavaliação institucional será desenvolvida de forma contínua, 

e sua operacionalidade será sistematizada por meio de programa anual. 

Art. 210. O programa anual de autoavaliação institucional será construído livremente 

por cada instituição e deverá: 

I- indicar a concepção teórico-metodológica da avaliação institucional, expressa tanto 

nos textos quanto nos instrumentos destinados à coleta de dados; e 

II- abranger todas as dimensões contidas no PDI – Plano de Desenvolvimento 

Institucional, focalizando: 

a) instituição e seu perfil; 

b) PPP, política de desenvolvimento, do ensino, PPC (Projeto Pedagógico do Curso 

ou Etapa), administração acadêmica, currículo e avaliação; 

c) planejamento, avaliação do plano de meta plurianual; 
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d) responsabilidade social da instituição, promoção da cidadania, desenvolvimento da 

democracia, programa de inclusão social, desenvolvimento artístico, cultural e 

lazer; 

e) comunicação com a sociedade, mecanismo de comunicação interna e externa; 

f) políticas de pessoal: condições de trabalho, formação continuada, avaliação do 

corpo docente, especialistas e administrativos; 

g) organização e gestão da instituição: estrutura funcional, planejamento, gestão 

administrativa, acompanhamento de processos e resultados, compatibilidade da 

gestão; 

h) infraestrutura física: adequação oferta/demanda, adequação dos laboratórios, 

inovação tecnológica, biblioteca: acervo, dimensão física, funcionamento e base de 

dados; 

i) política de atendimento aos estudantes e acompanhamento dos egressos; e 

j) resultados do plano de sustentabilidade financeira.  

Art. 211. Os resultados da autoavaliação institucional serão consolidados em 

relatórios, que orientarão o planejamento institucional. 

 

TITULO V 

DOS PROCESSOS ACADÊMICOS 

 

CAPÍTULO I 

 DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO  

 

Art. 212 A formação inicial não esgota as possiblidades de qualificação e 

desenvolvimento dos trabalhadores que atuam em educação, cabendo à 

mantenedora das instituições de ensino organizar e viabilizar ações destinadas à 

formação continuada desses profissionais. 
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Art. 213. A Formação Continuada destina-se, à preparação e ao desenvolvimento dos 

profissionais para a função do magistério na Educação Básica – Educação Infantil, 

Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial e Educação 

do Campo, a partir de compreensão ampla e contextualizada de Educação e 

Educação escolar, visando assegurar a produção e difusão de conhecimentos de 

determinada área e participação na elaboração e implementação do Projeto Político 

Pedagógico da Instituição, na perspectiva de garantir, com qualidade, os direitos e 

objetivos de aprendizagem e o seu desenvolvimento, e a gestão democrática. 

Art. 214. A Formação Docente Continuada para a Educação Básica constitui processo 

dinâmico e complexo, direcionado à melhoria permanente da qualidade social da educação e 

à valorização profissional. 

Art. 215. A Formação Continuada dos profissionais do Magistério no município de São Gabriel 

da Palha acontece para atender as necessidades curriculares, bem como o calendário 

escolar.  

Art. 216. Aos profissionais do magistério será garantido o direito de participar de grupos de 

estudo, encontro, curso, seminário e outros eventos ofertados pela Secretaria Municipal de 

Educação e pela própria unidade de ensino, tendo em vista o constante aperfeiçoamento 

profissional. 

 

 

CAPÍTULO II 

DO PLANEJAMENTO DA EQUIPE TÉCNICO- PEDAGÓGICA 

Seção I 
Do planejamento da equipe técnico-pedagógica 

 

 

Art. 217. A Escola necessita de um planejamento que organize o seu trabalho escolar 

e sua prática pedagógica, de modo que as ações implementadas se articulem, 
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promovendo uma educação de qualidade conforme o proposto no projeto pedagógico 

pelo coletivo da escola. 

Art. 218. Planejar é antecipar uma ação a ser realizada, tornando possível propormos 

uma ação consciente que possibilite transformar determinada situação. 

Parágrafo Único. Neste sentido, a competência de planejar possibilita prever a ação, 

estabelecer objetivos, transformar e atribuir novos significados às práticas cotidianas. 

Art. 219. O Planejamento deve permear todas as atividades da escola, servindo de 

instrumento permanente na construção e desenvolvimento do projeto pedagógico. 

Art. 220. O Processo de planejamento deve considerar a atividade prática/reflexiva 

dos sujeitos envolvidos. E os sujeitos partem da prática social para transformá-la, por 

meio de uma ação consciente, intencional, com vistas a transformação. 

Art. 221. O planejamento busca no real as contradições, visa à resolução de 

problemas, levantando hipóteses, desmistificando o senso comum, à perspectiva é 

combinar no planejamento a visão estratégica e a política participativa. 

Art. 222. O planejamento e a organização exigem da equipe gestora o domínio da 

arte de conciliar o tempo e os recursos humanos e materiais no espaço escolar. 

Art. 223. O planejamento precisa ser constantemente avaliado e estar aberto para 

revisões. 

 

Seção II 

Do planejamento pedagógico 

 

Art. 224. O planejamento da Educação na esfera das redes de ensino é o instrumento 

que possibilita a disseminação das políticas públicas educacionais entre os gestores, 

coordenadores pedagógicos e professores, é o primeiro passo para que as políticas 

nacionais, estaduais ou municipais sejam incorporadas ao cotidiano escolar. 
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Parágrafo único. Nesse processo é importante garantir que sejam seguidas as 

etapas de elaboração, execução e avaliação. 

Art. 225. É importante que no planejamento da rede as secretarias valorizem a 

realidade das escolas e deem condições para que as diretrizes sejam implementadas. 

Art. 226. O planejamento é um processo de sistematização e organização das ações 

do professor. É um instrumento da racionalização do trabalho pedagógico que articula 

a atividade escolar com os conteúdos do contexto social. 

Art. 227. O planejamento é uma tomada de decisão sistematizada, racionalmente 

organizada sobre a educação, o educando, o ensino, o educador, as matérias, as 

disciplinas, os conteúdos, os métodos de técnicas de ensino, a organização 

administrativa da escola e sobre a comunidade escolar. 

Art. 228. O planejamento da educação é composto por diferentes níveis de 

organização: 

I- macro: Planejamento da rede municipal de ensino, que corresponde ao 

planejamento da educação no âmbito nacional, estadual e municipal (elabora, 

incorpora e reflete as políticas educacionais); 

II- global da escola: corresponde às ações sobre o funcionamento administrativo e 

pedagógico da escola. (necessita de participação em conjunto da comunidade 

escolar); 

III- planejamento curricular: é a organização da dinâmica escolar. É um instrumento 

que sistematiza as ações escolares do espaço físico às avaliações da aprendizagem; 

IV- planejamento de ensino: envolve a organização das ações dos educadores 

durante o processo de ensino, integrando professores, coordenadores e alunos na 

elaboração de uma proposta de ensino, que será projetada para o ano letivo e 

constantemente avaliada. 

V- planejamento de aula: organiza ações referentes ao trabalho na sala de aula. É o 

que o professor prepara para o desenvolvimento da aprendizagem de seus alunos  
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coerentemente articulado com o planejamento curricular, com o planejamento escolar 

e com o planejamento de ensino. 

Paragrafo único. Todo planejamento deve retratar a prática pedagógica da escola e 

do professor. 

  

TÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 229. A direção da unidade de ensino deve divulgar na comunidade escolar as 

normas contidas neste Regimento. 

Art. 230. Todos os profissionais em exercício na unidade de ensino, os educandos 

regularmente matriculados e respectivos pais ou responsáveis devem tomar 

conhecimento do disposto neste Regimento. 

Art. 231. Os casos omissos neste Regimento devem ser analisador pela Secretaria 

Municipal de Educação e, se necessário, encaminhá-lo à Superintendência Regional 

de Educação. 

Art. 232. É vedada à unidade de ensino toda e qualquer manifestação discriminatória. 

Art. 233. É vedada a cobrança de taxa ou contribuição de educando, de qualquer grau 

ou modalidade, matriculado na unidade de ensino, a qualquer título ou com qualquer 

finalidade. 

Art. 234. A unidade de ensino não pode impedir o educando de ter acesso às suas 

instalações e de frequentar as aulas por falta de uniforme ou de qualquer material 

didático. 

Art. 235. A cessão de dependência do prédio escolar para seguimentos da 

comunidade de ensino ou entidade da sociedade civil organizada para a realização 

de qualquer evento deve ser feita mediante autorização do poder executivo municipal. 
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Art. 236. Em situações excepcionais que envolvam atendimento em ambiente 

hospitalar, domiciliar, e em espaços prisionais ou de medidas socioeducativas, cabe 

à unidade de ensino onde o educando esteja matriculado assegurar o 

acompanhamento pedagógico e a expedição do documento da vida escolar, seguindo 

as diretrizes estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação, para cada uma 

dessas formas de atendimento. 

Art. 237. Fica garantida a atuação de profissional interprete de Libras na classe 

comum em que for matriculado educando com surdez. 

Art. 238. Todos os bens móveis e imóveis adquiridos ou incorporados pelas Unidades 

Educacionais constituem patrimônio, que integra o patrimônio do Município de São 

Gabriel da Palha. 

Art. 239 As Unidades serão mantidas por recursos financeiros do município, nos 

termos da legislação em vigor. 

Parágrafo Único. Os Recursos adicionais, oriundos de prêmios, doações e outras 

contribuições, integrarão a receita da escola. 

Art. 240. O presente Regimento poderá ser modificado, devendo, para tanto, seguir 

os procedimentos adequados e orientações da Superintendência Regional de 

Educação.  

Art. 241. Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação. 

São Gabriel da Palha, Janeiro de 2016. 

 

SANDRO VAGNO BASTO 
Secretario Municipal de Educação 

 

 
HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS 

Prefeito Municipal 
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Câmara Municipal

MANDADO DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
Publicação Nº 218283

COMISSÃO PROCESSANTE Nº 01/2019

Câmara Municipal de São Gabriel da Palha

MANDADO DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL

O Presidente da Comissão Processante nº 01/2019, Vereador Tiago Rocha, considerando a DECISÃO JUDICIAL exarada 
nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº. 0001900-20.2019.8.08.0045, no uso de suas atribuições legais, especial-
mente no art. 41, § 2º e 3º, da Lei Orgânica do Município, artigos 167, 170, §2º, do Regimento Interno, Art. 5º, III, do 
Decreto-Lei nº 201/67 e demais disposições legais, DETERMINA que seja NOTIFICADO o Senhor Vereador TIAGO DOS 
SANTOS (Progressista), brasileiro, solteiro, vereador, portador do R.G. nº. 2.073.420 SSP ES, CPF nº. 110.228.617-60, 
residente e domiciliado na Avenida Bartimeu Gomes de Aguiar, nº. 1726, Santa Helena, São Gabriel da Palha – ES, para 
tomar ciência do inteiro teor da Denúncia/Representação e dos documentos que a instruem (anexos), oferecida na data 
de 24/06/2019 em seu desfavor, para que, no PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, apresente DEFESA PRÉVIA, por escrito, e indique 
as provas que pretende produzir, junte os documentos e apresente as provas que achar necessárias, bem como que arrole 
testemunhas, indicando seus respectivos endereços.

Fica ainda NOTIFICADO o Senhor TIAGO DOS SANTOS, para querendo, constitua seu respectivo PROCURADOR - ADVOGA-
DO - para acompanhar todos os atos processuais, receber notificações/intimações prévias, sendo-lhe garantido a ampla 
defesa e o contraditório.

Por fim, informo que a Denúncia/Representação, juntamente com TODOS os documentos que a instruem, se encontram 
disponíveis nesta Casa de Leis.

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.

Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, 08 de agosto de 2019.

TIAGO ROCHA

Presidente Comissão Processante

MANDADO DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
Publicação Nº 218285

COMISSÃO PROCESSANTE Nº 01/2019

Câmara Municipal de São Gabriel da Palha

MANDADO DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL

O Presidente da Comissão Processante nº 01/2019, Vereador Tiago Rocha, considerando a DECISÃO JUDICIAL exarada 
nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº. 0001900-20.2019.8.08.0045,, no uso de suas atribuições legais, especial-
mente no art. 41, § 2º e 3º, da Lei Orgânica do Município, artigos 167, 170, §2º, do Regimento Interno, Art. 5º, IV, do 
Decreto-Lei nº 201/67 e demais disposições legais, tendo em vista que o Douto Advogado foi inicialmente constituído 
como patrono dos Vereadores denunciados, Senhores TIAGO DOS SANTOS e WAGNER LUCAS DOS SANTOS, DETERMINA 
que seja NOTIFICADO / INTIMADO o Senhor Doutor HÉLIO DEIVID AMORIM MALDONADO (OAB/ES 15.728, brasileiro, 
casado, advogado regularmente inscrito na OAB/ES sob o nº. 15.728 (OAB/ES 15.728), com endereço profissional na 
Avenida Henrique Moscoso, nº. 1.019 – Edifício Centro da Vila Shopping, Sobrelojas 04 e 05, Centro, Vila Velha / ES, para 
tomar ciência do inteiro teor da Denúncia/Representação e dos documentos que a instruem (anexos), oferecida na data 
de 24/06/2019 em seu desfavor dos citados Edis, para que, no PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, apresente DEFESA PRÉVIA, por 
escrito, e indique as provas que pretende produzir, junte os documentos e apresente as provas que achar necessárias, bem 
como que arrole testemunhas, indicando seus respectivos endereços.
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Por fim, informo que a Denúncia/Representação, juntamente com TODOS os documentos que a instruem, se encontram 
disponíveis nesta Casa de Leis.

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.

Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, 08 de agosto de 2019.

TIAGO ROCHA

Presidente Comissão Processante

MANDADO DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
Publicação Nº 218284

COMISSÃO PROCESSANTE Nº. 01/2019

Câmara Municipal de São Gabriel da Palha

MANDADO DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL

O Presidente da Comissão Processante nº 01/2019, Vereador Tiago Rocha, considerando a DECISÃO JUDICIAL exarada 
nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº. 0001900-20.2019.8.08.0045, no uso de suas atribuições legais, especial-
mente no art. 41, § 2º e 3º, da Lei Orgânica do Município, artigos 167, 170, §2º, do Regimento Interno, Art. 5º, III, do 
Decreto-Lei nº 201/67 e demais disposições legais, DETERMINA que seja NOTIFICADO o Senhor Vereador WAGNER LUCAS 
DOS SANTOS (Solidariedade), brasileiro, casado, vereador, portador do R.G. nº. 4.058.416 SSP ES, CPF 192.269.038-40, 
residente e domiciliado na Rua Leonel Casagrande, nº. 90, Asa Branca, São Gabriel da Palha – ES, para tomar ciência do 
inteiro teor da Denúncia/Representação e dos documentos que a instruem (anexos), oferecida na data de 24/06/2019 
em seu desfavor, para que, no PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, apresente DEFESA PRÉVIA, por escrito, e indique as provas que 
pretende produzir, junte os documentos e apresente as provas que achar necessárias, bem como que arrole testemunhas, 
indicando seus respectivos endereços.

Fica ainda NOTIFICADO o Senhor WAGNER LUCAS DOS SANTOS, para querendo, constitua seu respectivo PROCURADOR 
– ADVOGADO – para acompanhar todos os atos processuais, receber notificações/intimações prévias, sendo-lhe garantido 
a ampla defesa e o contraditório.

Por fim, informo que a Denúncia/Representação, juntamente com TODOS os documentos que a instruem, se encontram 
disponíveis nesta Casa de Leis.

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.

Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, 08 de agosto de 2019.

TIAGO ROCHA

Presidente Comissão Processante



09/08/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1323

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 404

São José do Calçado

Prefeitura

ATOS REFERENTES AO MÊS JULHO DE 2019:
Publicação Nº 218174

ATOS REFERENTES AO MÊS JULHO DE 2019:

PORTARIAS:

Portaria nº 6.249 de 01/07/2019- Conceder o Servidor LEO MILER RODRIGUES, Secretário Municipal Planejamento e Fi-
nanças, férias regulamentares, no período de 01/07/2019 a 30/07/2019.

Portaria nº 6.250 de 01/07/2019- Conceder à professora pedagoga JANINE DE ALMEIDA SILVA, MAPP V, Extensão de 
Carga Horária, no período 04/06/2019 a 28/06/2019, correspondente a 15 horas/aulas semanais, na E.M.E.F “Manoel 
Franco”, no turno vespertino.

Portaria nº 6.251 de 03/07/2019 - Conceder férias do Servidor Sr. ADDISON ANTONIO DE REZENDE VIANA, Chefe de 
Gabinete do Prefeito, no período de 03/07/2019 a 20/07/2019.

Portaria nº 6.252 de 08/07/2019 - Exonerar o funcionário, Sr. EDUARDO BRUM MUSQUEIRA, da função gratificada, a partir 
de 05/07/2019.

Portaria nº 6.253 de 08/07/2019 - Nomear o funcionário, Sr. JOBEK MOREIRA FERREIRA, para a função gratificada na Se-
cretaria Municipal de Planejamento e Finanças, como responsável pelos envios das Prestações de contas: da Contabilidade 
do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos (IPESC) do Município, a partir de 05/07/2019.

Portaria nº 6.254 de 09/07/2019 - Suspender férias do Servidor LEO MILER RODRIGUES, Secretário Municipal Planeja-
mento e Finanças, a partir de 01/07/2019, devido às exigências que se faz de sua presença nos setores competentes.

Portaria nº 6.255 de 16/07/2019 - Conceder o servidor ADEMILSON ALMEIDA MOREIRA, Operário, Carreira I, Promoção 
por merecimento para a Classe “F”, devendo ser concedida retroativo a 01/05/2019 (considerando que a última promo-
ção foi concedida em 01/05/2015), com seus efeitos pecuniários na mesma data, uma vez que durante o período de 
01/05/2017 a 01/05/2019, o servidor não teve nenhum impedimento legal para receber a promoção por merecimento, 
nos termos do art. 7º da Lei Municipal 761/92 c/c o § 1º e art. 1º do Decreto nº 2.578/2006 e suas alterações posteriores.

Portaria nº 6.256 de 16/07/2019- Conceder o servidor ALEXSANDRO ALMEIDA SILVA, OPERÁRIO, Carreira I, Promoção 
por antiguidade para a Classe “E”, retroativo a 01/07/2019, com os efeitos pecuniários na mesma data,, nos termos do 
art. 7º da Lei Municipal 761/92 c/c o § 1º e art. 1º do Decreto nº 2.578/2006 e suas alterações posteriores.

PORTARIA Nº 6.257/2019

“RETIFICA PORTARIA Nº 5.641 DE 05/04/2017, CONCEDE GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR

TEMPO DE SERVIÇO”

O Prefeito do Município de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 
73, VIII e XIV da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o pedido formulado pela presidente do instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipal de São 
José do Calçado/ES.. Damaris Domingues Dutra sob protocolo nº 3.390/2019;

R E S O L V E:

Art. 1º. Retificar a tabela da Portaria nº 5.641 de 05/04/2017, da seguinte forma:

Onde se Lê:

Servidor Cargo
Carreira/

letra
Mês

30 – Olindina da Silva Fonseca Professor MAPA V Padrão 7 31/03/1987 a 31/03/2017 – 6º QUINQUÊNIO
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 Leia-se:

Servidor Cargo
Carreira/

letra
Mês

30 – Olindina da Silva Fonseca Professor MAPA V Padrão 7
31/03/1987 a 31/03/2017 –5º 

QUINQUÊNIO

Art. 2º. Comunique-se o Secretário Municipal de Administração para as providências junto ao Departamento de Recursos 
Humanos.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus 
efeitos conforme período acima citado.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, aos vinte e dois (22) dias do mês de julho 
(07) do ano de dois mil e dezenove (2019).

JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA/PREFEITO MUNICIPAL

Portaria nº 6.258 de 24/07/2019- Conceder o servidor CARLOS AUGUSTO DA SILVA MARTINS, OPERÁRIO, Carreira I, 
Promoção por Merecimento para a Classe “E”, retroativo a 24/07/2019, com os efeitos pecuniários na mesma data, nos 
termos do art. 7º da Lei Municipal 761/92 c/c o § 1º e art. 1º do Decreto nº 2.578/2006 e suas alterações posteriores.

Portaria nº 6.259 de 24/07/2019 - Conceder o Professor CIRO PASSALINI DE ABREU, MAPA V, progressão por Antiguidade 
para o Padrão 04 (quatro), fulcrado nos termos dos arts. 12 e 14, da Lei nº 1.029/98, a retroativo a 17/05/2019, com seus 
efeitos pecuniários na mesma data.

DECRETOS:

DECRETO Nº 6.048/2019

“CONVOCA A IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Prefeito do Município de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais conferidas pelo 
art. 73, VIII e XIV da Lei Orgânica Municipal, em conjunto com o Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social,

CONSIDERANDO o pedido formulado pela Secretária Municipal de Assistência Social, Sra. Elice Braga Rodrigues Souza, 
protocolado nesta Prefeitura sob o nº 3.026, de 25/06/2019.

CONSIDERANDO a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação da Política de Assistência Social no 
Município.

DECRETA:

Art. 1º. Fica convocada a IX Conferência Municipal de Assistência Social, a ser realizada no dia 24 de julho de 2019, no 
Montanha Clube, tendo como tema central:Assistência Social: Direito do Povo, com Financiamento Público e Participação 
Social.”

Art.2º. As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão por conta de dotação própria do orçamento do órgão 
gestor municipal de assistência social.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, ao primeiro (01) dia do mês de julho (07) 
do ano de dois mil e dezenove (2019).JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA/PREFEITO MUNICIPAL

6.055 de 03/07/2019 - Nomear a Sra. SARAH DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, interinamente, para ocupar o Cargo de Chefe 
de Gabinete do Prefeito, referência CCI, no período de 03/07/2019 a 20/07/2019, enquanto pendurar as férias do titular
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DECRETO Nº 6.056/2019

“NOMEIA COMISSÃO ORGANIZADORA DA FESTA DO DISTRITO DE ALTO CALÇADO”

O Prefeito do Município de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 
73, inciso VIII e XIV da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear os seguintes membros para composição da Comissão Organizadora da Festa do Distrito de Alto Calçado:

PRESIDENTE DE HONRA: José Antônio Polegario da Silva

PRESIDENTE: Modestino Rodrigues Neto

VICE – PRESIDENTE: Nildair Ezidio Souza Silva

SECRETÁRIO: Dario de Oliveira Lima

VICE - SECRETÁRIO: Luiz Antônio Riguete

TESOUREIRO: Adnilson Borges da Silva

Art. 2º. Os membros da Comissão terão 30 (trinta) dias a partir do encerramento dos Festejos, para prestar contas de 
suas atividades.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, aos onze (11) dias do mês de julho (07) 
do ano de dois mil e dezenove (2019).

JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA/PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 6.057/2019

“SUBSTITUI MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL DE 
SÃO JOSÉ DO CALÇADO - IPESC.”

O Prefeito do Município de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 
73, VIII e XIV da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o pedido formulado pela Presidente do Conselho Municipal do IPESC. Sra. Maria Aparecida Lazarini Lima, 
protocolado nesta Prefeitura sob o nº. 3.309 de 10 de julho de 2019;

COSIDERANDO a prorrogação do Decreto Municipal n°.5.939 de 02/01/2019;

RESOLVE:

Art. 1º. Substituir membro do Conselho Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipal de São José do 
Calçado – IPESC:

Mirian Pimentel Gonçalves – nº. CPF. 092.266.597-45.

Em Substituição a Modestino Rodrigues Neto – nº. CPF. 879.789.467-20

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, aos dezesseis (16) dias do mês de julho 
(07) do ano de dois mil e dezenove (2019).

JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA/PREFEITO MUNICIPAL
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6.058 de 16/07/2019 - Nomear a Sra. Eloiza Gonçalves de Paula, para ocupar do Cargo de Chefe de Área de Unidade de 
Saúde 3, referência CCIII, a partir de 16/07/2019.

6.059 de 16/07/2019 - Suspender as férias do Servidor Sr. ADDISON ANTONIO DE REZENDE VIANA, Chefe de Gabinete 
do Prefeito, partir de 15/07/2019, devido às exigências que se faz de sua presença no setor competente.

6.060 de 16/07/2019- Exonerar a Sra. SARAH DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, interinamente, do Cargo de Chefe de Gabinete 
do Prefeito, referência CCI, a partir de 15/07/2019. Conceder o Professor BRUNO LEONARDO DA SILVA, MAPA V, progres-
são por antiguidade para o Padrão 4 (quatro), fulcrado nos termos dos arts. 12, 13 e 14, inciso, I, III, da Lei nº 1.029/98, 
retroativo a 07/02/2019.

6.061 de 24/07/2019 -

DECRETO Nº 6.062/2019, QUE FIXA O VALOR, FORMA DE CONCESSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS”

O Prefeito do Município de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 
73, IV, VIII e XIV da Lei Orgânica Municipal c/c o art. 127, § 3° da Lei n° 747/91 e Decreto Legislativo n° 06/96,

RESOLVE:

Art. 1º. Fixar os valores de diárias devidas aos Servidores Públicos e Agentes Políticos do Poder Executivo Municipal, que 
a serviço, mediante autorização do Prefeito(a) Municipal, em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território 
nacional, da seguinte forma:

CARGO VALOR

Prefeito R$ 500,00

Vice-Prefeito R$ 250,00

Secretários, Procuradores e Chefe de Gabinete R$ 150,00

Motorista do Gabinete R$ 90,00

Chefes de Departamentos e Oficial de Gabinete R$ 90,00

Funcionários R$ 90,00

Chefes de Área R$ 90,00

CASOS ESPECIAIS

Cidade Cargo Sem Pernoite Com Pernoite

Brasília Prefeito R$ 1.000,00 R$ 1.500,00

Vitória e demais capitais Prefeito R$ 500,00 R$ 1.000,00

§ 1º. A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida por deslocamento da sede do Município.

§ 2º. O período de deslocamento será contado a partir da saída do município de São José do Calçado até o horário de 
retorno; será atribuída 01 (uma) diária para cada período de 12 (doze) horas e inferior a 24 (vinte e quatro) horas.

§ 3º. Ocorrendo afastamento por período igual ou superior a 06 (seis) horas e inferior a 12 (doze) horas, que não exija o 
pernoite fora do município de São José do Calçado, serão devidos 50 % (cinquenta por cento) da diária integral.

§ 4º. As diárias estipuladas neste artigo independem de apresentação de comprovante de despesas, devendo constar no 
requerimento, necessariamente, o horário de saída e chegada, bem como o local de partida e do destino, que serão visi-
tados pelo Secretário (a) ou pelo Prefeito (a) Municipal.

§ 5º. O servidor deverá receber, antecipadamente, o valor relativo aos dias previstos de duração de viagem, até o limite 
de 05 (cinco) diárias.

§ 6º. As viagens realizadas por motoristas, para fora do Estado do Espírito Santo e que ultrapassarem 150 Km (cento e 
cinquenta quilômetro) de percurso de ida, serão computadas em dobro, respeitando-se os critérios estipulado no art. 2º 
deste decreto.
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Art. 2º. O servidor que receber diárias e não se afastar da sede do Município, por motivo qualquer, fica obrigado a resti-
tuí-las no prazo de 02 (dois) dias.

Parágrafo único. Na hipótese de o servidor retornar à sede do município de São José do Calçado em prazo menor que o 
previsto para seu afastamento, deverá proceder à restituição das diárias recebidas em excesso, no prazo de 02 (dois) dias.

Art. 3º. Os servidores municipais em geral, bem como os chefes de divisão e de setores, quando se deslocarem do Municí-
pio para assessoramento ou representando os titulares de cargo de nível hierárquico superior, Prefeito, Vice-Prefeito e Se-
cretários, farão jus a diária correspondente ao seu respectivo cargo de origem, de conformidade com o disposto no art. 1º.

Art. 4º. As despesas com passagens aéreas e/ou terrestres serão reembolsadas mediante apresentação de documentos 
comprobatórios das despesas.

Parágrafo único. Havendo necessidade no adiantamento das despesas mencionadas neste artigo, o Secretário (a) formu-
lará requerimento devidamente justificado.

Art. 5º. Em face do deslocamento em veículo não pertencente ao município, será concedido antecipadamente o equivalen-
te a 20% (vinte por cento) do valor das diárias, a título de ajuda de transporte.

Art. 6º. A concessão de diárias referentes aos sábados domingos e feriados será expressamente justificada em caráter 
excepcional, mediante prévia autorização do Prefeito (a) Municipal.

Art. 7°. O requerimento de diária deverá anteceder as datas de viagem, bem como, anexar ao requerimento documentos 
que comprovam o evento, quando for o caso.

Art. 8°. Todos os processos de diária deverão conter obrigatoriamente o boletim de diária, com especificação do servidor, 
data e horário de saída e retorno e justificar detalhadamente a viagem a serviço público como: Assunto que resolveu, 
local, com quem e qual o interesse da municipalidade.

Art. 9º. Constitui infração disciplinar grave, punível na forma da lei, conceder ou receber diária indevidamente, sendo 
responsabilidade dos secretários a fiscalização dos processos de diárias de suas respectivas pastas.

Art. 10. Deverá ser acostado ao processo de diária quando do retorno do servidor, quando for o caso, comprovante de 
comparecimento aos eventos ou certificados, ou outros meios que comprovam a presença do servidor.

Art. 11. A concessão e o pagamento de diárias condicionam-se à existência de crédito orçamentário e disponibilidade 
financeira.

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de 26/07/2019, revogando-se o Decreto nº 5.576/2017.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, aos vinte e seis (26) dias do mês de julho 
(07) do ano de dois mil e dezenove (2019).

JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA/PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 6.065/2019

“NOMEIA COMISSÃO DE FESTA DO DISTRITO DO DIVINO ESPIRITO SANTO”

O Prefeito do Município de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 
73, inciso VIII e XIV da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear os seguintes membros para composição da Comissão de Festa do Distrito de Divino Espírito Santo:

Presidente de Honra: SALVADOR ROSA DA SILVA

Presidente: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA BARCELOS
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Vice-Presidente: LUCAS CARVALHO DE ABREU

Secretário: IGOR BORGES DELATORRE

Tesoureiro: ALEF TEIXEIRA FERREIRA

art. 2º. Os membros da Comissão terão 30 (trinta) dias a partir do encerramento dos Festejos, para prestar contas de 
suas atividades.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, aos trinta (30) dias do mês de julho (07) 
do ano de dois mil e dezenove (2019).

JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA/PREFEITO MUNICIPAL

LEIS:

LEI Nº. 2.141/2019

“Dispõe sobre a apresentação de artistas locais na abertura ou encerramento de shows musicais que ocorrerem no Muni-
cípio de São José do calçado/ES, e dá outras providências”.

O Prefeito do Município de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que 
a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei.

Artigo 1º - Nos shows musicais de cantores ou grupos nacionais ou internacionais realizados no município de São José do 
Calçado/ES fica assegurado, na abertura ou encerramento dos eventos, espaço para apresentação de músicos, cantores 
ou grupos musicais locais.

Parágrafo primeiro: O disposto no "caput" deste artigo não se aplicará aos shows musicais que ocorrerem em recinto fe-
chado com capacidade de abrigo menor ou igual a 500 (quinhentas) pessoas.

Parágrafo segundo: Fica a Secretaria Municipal de Cultura, incumbida todo ano de se organizar junto aos artistas locais 
com base no principio da isonomia, para criar a pauta de apresentação dos eventos municipais.

Parágrafo terceiro: O objetivo do parágrafo anterior é contemplar todos os artistas locais nos eventos municipais para 
que estes possam difundir seus talentos junto aos munícipes e ao grande público que é recebido de todas as localidades 
nestas datas.

Artigo 2º - É de competência da Secretaria Municipal de Cultura, promover a organização e adotar as providências relati-
vas ao cadastramento dos artistas locais.

Parágrafo Único - Entende-se como artista ou grupo musical local, aquele sediado no município de São José do Calçado/
ES, independente da nacionalidade ou naturalidade dos artistas.

Artigo 3º - Os músicos, cantores ou grupos musicais locais deverão ser cadastrados junto a Secretaria Municipal de Cul-
tura.

Artigo 4º - O Órgão competente à Prefeitura Municipal de São José do Calçado/ES, somente concederá autorização para 
a realização do evento, se o promotor do evento indicar, expressamente, que o músico, cantor ou grupo musical local irá 
fazer a abertura ou encerramento do evento e respectivo tempo de apresentação mediante a apresentação do contrato.

Artigo 5º - Os organizadores dos eventos de que trata esta Lei deverão comunicar a Secretaria Municipal de Cultura, por 
escrito e, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da realização dos eventos musicais.

Artigo 6º - O Poder Executivo Municipal regulamentará esta Lei no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data 
de sua publicação.

Artigo 7º - Os promotores dos eventos constantes no "Caput" que infringirem as disposições desta Lei ficam sujeitos ao 
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pagamento de multa a ser definida pelo Poder Executivo.

Parágrafo Único: - O valor da multa recolhida será revertido em favor de projetos culturais, coordenados pela Secretaria 
Municipal de Cultura.

Artigo 8º - As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão por conta de verbas próprias do orçamento 
vigente, suplementadas se necessário.

Artigo 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRA-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, ao primeiro (01) dias do mês de julho 
(07) do ano de dois mil e dezenove (2019).JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA/PREFEITO MUNICIPAL

LEI N° 2.142/2019

“AUTORIZA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.”

O Prefeito do Município de São José do Calçado, 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 Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar contratação temporária para atender a Secretaria 
Municipal de Educação, a qual terá início de acordo com as necessidades previstas, e com término em 20 de dezembro de 
2019, da seguinte forma:

01 – Secretaria Municipal de Educação:

a) 05 (Cinco) Professores de Educação Infantil, com carga horária de 25 horas semanais.

Art. 2°. As despesas decorrentes desta Lei advirão da dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Educação:

Projeto Atividade: 0900011236500042087

Manutenção do Ensino Infantil/Pré-Escola – FUNDEB 60%

31900400000 – Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 350

Fonte de Recurso: 11120000000

Art. 3°. O recolhimento a título de contribuição previdenciária será procedido ao Regime Geral de Previdência Social.

Art. 4°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

REGISTRA-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, ao Primeiro (01) dia do mês de julho (07) 
do ano de dois mil e dezenove (2019).

JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA/PREFEITO MUNICIPAL

LEI N° 2.143/2019

“AUTORIZA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.”

O Prefeito do Município de São José do Calçado, 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 Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar contratação temporária para atender a Secretaria 
Municipal de Educação, da seguinte forma.
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01 – Secretaria Municipal de Educação:

a) 01 (Um) Professor de Inglês, com carga horária de 17 horas semanais

b) 01 (Um) Fiscal de Ônibus, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, percebendo o vencimento de R$ 998,00 
(novecentos e noventa e oito reais) mensais.

Parágrafo único: Para a função de docência na disciplina de inglês o período de contratação se dará a partir da data de 
início da licença maternidade, com término no dia 20/12/2019, sendo que na função de Fiscal de Ônibus o período de 
contratação se dará no mês de maio, com término em 20 de dezembro de 2019.

Art. 2°. As despesas decorrentes desta Lei advirão da dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Educação:

Projeto Atividade: 090001.1236100052.048 – Manutenção do Ensino Fundamental – Pagamentos dos Professores – 60%

Elemento de Despesa: 31900400000 – Contratação por Tempo Determinado

Fonte de Recurso: 11120000000 – Transferências do FUNDEB 60%

Ficha: 91

Projeto Atividade: 090001.1236100052.085 – Manutenção do Ensino Fundamental

Elemento de Despesa: 31900400000 – Contratação por Tempo Determinado

Fonte de Recurso: 11110000000 – Receita de Impostos de Transferência de Impostos

Ficha: 97

Art. 3°. O recolhimento a título de contribuição previdenciária será procedido ao Regime Geral de Previdência Social.

Art. 4°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

REGISTRA-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, ao primeiro (01) dia do mês de julho (07) 
do ano de dois mil e dezenove (2019).

JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA/PREFEITO MUNICIPAL

LEI N° 2.144/2019

“AUTORIZA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.”

O Prefeito do Município de São José do Calçado, 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 Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar contratação temporária para atender a Secretaria 
Municipal de Educação, a qual terá início de acordo com as necessidades previstas, no período de junho e com término em 
20 de dezembro de 2019, da seguinte forma:

02 – Secretaria Municipal de Educação:

b) 02 (dois) Professores Pedagogos, com carga horária de 25 horas semanais, para atender as necessidades das Escolas 
Municipais.

Art. 2°. As despesas decorrentes desta Lei advirão da dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Educação:

Projeto Atividade: 090001.1236100052.048

Manutenção do Ensino Fundamental – Pagamento dos Professores – FUNDEB 60%
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Elemento de despesa: 31900400000 – Contratação por Tempo Determinado

Fonte de Recurso: 11120000000 – Transferências do FUNBEB 60%

Ficha: 91

Art. 3°. O recolhimento a título de contribuição previdenciária será procedido ao Regime Geral de Previdência Social.

Art. 4°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

REGISTRA-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, ao primeiro (01) dia do mês de julho (07) 
do ano de dois mil e dezenove (2019).

JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA/PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATOS/PMSJC:

CONTRATO/SMAD/N°0166/2019

Contratante: Prefeitura Municipal de São José do Calçado-ES.

Contratada: Sra. THAIS DE SOUZA CARDOSO

Objeto: Contratação para exercer temporariamente a atividade de Gestora de Convênios, com carga horária de 30 (trinta) 
horas semanais, para atender os Serviços de Prestações de Convênios, subordinando-se às normas da Secretaria Munici-
pal de Administração.

Mensal: R$: 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

Período: 25/06/2019 a 31/12/2019

São José do Calçado-ES, em 01/07/2019.

JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA/PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATO/SMAD/N°0167/2019

Contratante: Prefeitura Municipal de São José do Calçado-ES.

Contratado: Sr. ALESSANDRO JESUS CARDOSO

Objeto: Contratação para exercer temporariamente a atividade de Professor PEDAGOGO, com a carga horária semanal de 
25 horas/aulas nas EMEF “ANITO GOMES TEIXEIRA”,CMEI “MARIA DAS DORES”, EMEF “BOA ESPERANÇA, e EMEF “QUATRO 
IRMÃOS” neste município, neste Município, subordinando-se às normas da Secretaria Municipal de Educação.

Mensal: Remunerará a CONTRATADA nos mesmos padrões de vencimentos do Plano de Carreira existente no Estatuto do 
Magistério Público Municipal

Período: 03/07/2019 a 20/12/2019.

São José do Calçado-ES, em 15 de julho de 2019.

JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA/PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATO/SEMED/N°0168/2019

Contratante: Prefeitura Municipal de São José do Calçado-ES.

Contratada: Sra. ROSENI CARDOSO

Objeto: Contratação para exercer temporariamente a atividade de Professora MAPA V, Padrão I, na Regência de Classe de 
Educação Infantil, com a carga horária semanal de 25 horas, na CEMEI “MARIETA CASTRO (Turno Vespertino), de acordo 
com Edital de Convocação nº 023/2019, publicado no dia 01/07/2019, site: http//prefeitura.pmsjc.es.gov.br, neste Muni-
cípio, subordinando-se às normas da Secretaria Municipal de Educação.
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Mensal: Remunerará a CONTRATADA nos mesmos padrões de vencimentos do Plano de Carreira existente no Estatuto do 
Magistério Público Municipal

Período: 03/07/2019 a 12/07/2019.

São José do Calçado-ES, em 15 de julho de 2019.

JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA/PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATO/SEMED/N°0169/2019

Contratante: Prefeitura Municipal de São José do Calçado-ES.

Contratada: Sra. LUZIA DE ALMEID MARTINS

Objeto: Contratação para exercer temporariamente a atividade de FISCAL DE ÔNIBUS, com carga horária de 40 (quaren-
ta) horas semanais, em atendimento á Linha de São Benedito, neste município, subordinando-se às normas da Secretaria 
Municipal de Educação.

Mensal: Remunerará a CONTRATADA nos mesmos padrões de vencimentos do Plano de Carreira existente no Estatuto do 
Magistério Público Municipal

Período: 03/07/2019 a 20/12/2019.

São José do Calçado-ES, em 16 de julho de 2019.

JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA/PREFEITO MUNICIPAL

DISTRATO:

TERMO DE DISTRATO Nº. 015/2019

DISTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES.

DISTRATADA: KASSIA REIS ABREU

Objeto: Tornar DISTRATADA, a pedido, retroagindo seus efeitos em 01/07/2019, o CONTRATO ADMINISTRATIVO DE DI-
REITO PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS TEMPORÁRIOS DE nº. 015/2019, FIRMADO EM 28/02/2019. 
A atividade de ODONTÓLOGA, com atendimento no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, neste Município, com 
jornada de trabalho de no mínimo 80 (oitenta) atendimentos básicos mensais, subordinando-se às normas da Secretaria 
Municipal de Saúde.

São José do Calçado-ES, em 09/07/2019.

JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA/PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE DISTRATO Nº. 016/2019

DISTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES.

DISTRATADA: ELOISA GONÇALVES DE PAULA

Objeto: Tornar DISTRATADA, a partir de 16/07/2019, o CONTRATO ADMINISTRATIVO DE DIREITO PÚBLICO PARA PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS TEMPORÁRIOS DE nº. 137/2019, firmado em 11/03/2019. Contratação para exercer 
temporariamente a atividade de MONITORA DE TELECENTRO, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, nesta 
cidade, subordinando-se às normas da Secretaria Municipal de Educação.

São José do Calçado-ES, em 16/07/2019.

JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA/PREFEITO MUNICIPAL

São José do Calçado-ES, em 31 de julho de 2019.

JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL



09/08/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1323

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 414

CONTRATO DE PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS/SMS Nº 040/2019, CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO 
PÓLO SUL – CIM POLO SUL

Publicação Nº 218173

CONTRATO DE PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS/SMS Nº 040/2019, CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL – CIM POLO SUL

CONSORCIADO: Prefeitura Municipal de São José do Calçado-ES.

CONSÓRCIO: CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO SUL – CIM POLO SUL.

Objeto: É a contratação da prestação de serviços de assistência à saúde, com execução parcelada, no município CONTRA-
TANTE, por intermédio do CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL – CIM POLO SUL, compreendendo:

Prestação de serviços médicos, em nível ambulatorial e hospitalar, a serem executados nas unidades de saúde do muni-
cípio CONTRATANTE, de acordo com a Tabela de Serviços Médicos do CIM POLO SUL (valor líquido), vigente, e processo 
administrativo nº 3.523/2019.

O valor total do presente contrato é estimado em R$ 286.800,00 (duzentos e oitenta e seis mil e oitocentos reais)

Prazo: 25/07/2019 a 25/07/2020.

Dotação Orçamentária:

I – Dotações orçamentárias para cobrir as despesas com a administração da sede do consórcio:

1.1. As despesas decorrentes do objeto deste contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária:

PAB:

Ficha – 14 -Outros serviços de terceiro pessoa jurídica – fonte de recurso 1212- Recurso SUS;

Ficha 95 – Outros serviços de terceiro pessoa jurídica – fonte de recurso 1211- Recurso Próprio;

MAC:

Ficha 130 - Outros serviços de terceiro pessoa jurídica – fonte de recurso 1211- Recurso Próprio;

Ficha 131 - Outros serviços de terceiro pessoa jurídica – fonte de recurso 1212- Recurso SUS;

São José do Calçado-ES, em 25/07/2019.

JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL

Publicado no Mural Oficial da Prefeitura, nos termos do art. 88, § 4° da Lei Orgânica do Município, com redação da Emenda 
L.O.M. N° 007/2002.

TERMO DE DISPENSA DO PROCESSO Nº 3.667/2019.
Publicação Nº 218176

TERMO DE DISPENSA DO PROCESSO Nº 3.667/2019.

O Município de São José do Calçado torna público que, o (a) Prefeito (a) Municipal, através deste e de acordo com o art. 
26 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, lavra o presente Termo de Dispensa para contratação dos serviços no 
objeto, diante das condições e do fundamento legal expressos no presente termo.

1.1. Os serviços objeto do presente termo serão realizados para a Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Turismo e 
Antidrogas, através da Comissão de festa do Distrito do Divino Espírito Santo, nomeada pelo Decreto nº 6.065/2019.

Fundamentação Legal:

O presente Termo de Dispensa encontra fundamentação legal no artigo 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

Objeto: O presente Termo de Dispensa serão realizados Contratação de prestação de serviços de locação de equipamentos 
(sistema de sonorização e iluminação); por ocasião da Festa do Distrito do Divino Espírito Santo, a ser realizada nos dias: 
09,10, e 11 de agosto de 2019

Prazos e datas: Os serviços objeto do presente Termo de Dispensa serão realizados nos dias 09,10 e 11 de agosto de 2019.

Contratada: A EMPRESA MOACIR PRADO PIMENTEL, inscrita no CNPJ (ou CPF/MF), nº 31.552.438/0001-06, estabelecida 
(ou domiciliado) à Rua Jacira Teixeira de Rezende, nº 233, Bairro Pedro Ideraldo de Almeida Lima, CEP. 29.470-000, na 
cidade de São José do Calçado, Estado de ES.
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Valor Global: R$: 2.000,00 (dois mil reais).

Dotação Orçamentária: Fonte de Recurso nº1001 e/ou 1530 Fichas nºs. 293 e 294.

São José do Calçado-ES, em 07/agosto/2019.

José Carlos de Almeida/ Prefeito Municipal

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO Nº 3676/2019

O Município de São José do Calçado torna público que, o (a) Prefeito (a) Municipal, através deste e de acordo com o art. 26 
da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, lavra o presente Termo de Inexigibilidade para contratação dos serviços 
no objeto, diante das condições e do fundamento legal expressos no presente termo.

1.2. Os serviços objeto do presente termo serão realizados serão realizados para a Secretaria Municipal de Esportes, Cul-
tura, Turismo e Antidrogas, através da Comissão de festa do Distrito do Divino Espírito Santo, nomeada pelo Decreto nº 
6.065/2019.

Fundamentação Legal:

O presente Termo de Inexigibilidade encontra fundamentação legal no artigo 25, III, da Lei Federal nº 8.666/93 e altera-
ções.

1.3. Objeto: O presente Termo de Inexigibilidade serão realizados de shows artísticos, por ocasião da Festa do Distrito do 
Divino Espírito Santo nos dias 09,10 e 11, nomeada pelo Decreto nº 6.065/2019.

Prazos e datas: Os serviços objeto do presente Termo de Inexigibilidade serão realizados no dia 11 de agosto de 2019.

Data Artista Horário Duração do Show

11/08/2019 (DOMINGO) BANDA BALANÇO DO FORRÓ Início às 20:00 horas

Contratada: A EMPRESA MOACIR PRADO PIMENTEL, inscrita no CNPJ (ou CPF/MF) nº 31.552.438/0001-06, estabelecida 
(ou domiciliado) à Rua Jacira Teixeira de Rezende, nº233, Bairro Pedro Ideraldo de Almeida Lima, na cidade de São José 
do Calçado, Estado de ES.

Valor Global: R$ 3.000,00 (três mil reais).

Dotação Orçamentária: Fonte de Recurso nº1001 e/ou 1530 Fichas nºs. 0293 e 0294.

São José do Calçado-ES, em 07/agosto/2019.

José Carlos de Almeida/ Prefeito Municipal

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO Nº 3.681/2019

O Município de São José do Calçado torna público que, o (a) Prefeito (a) Municipal, através deste e de acordo com o art. 26 
da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, lavra o presente Termo de Inexigibilidade para contratação dos serviços 
no objeto, diante das condições e do fundamento legal expressos no presente termo.

Os serviços objeto do presente termo serão realizados serão realizados para a Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, 
Turismo e Antidrogas, através da Comissão de festa do Distrito do Divino Espírito Santo, realizara nos dias 09,10 e 11 
nomeada pelo Decreto nº 6.065/2019.

Fundamentação Legal:

O presente Termo de Inexigibilidade encontra fundamentação legal no artigo 25, III, da Lei Federal nº 8.666/93 e altera-
ções.

Objeto: O presente Termo de Inexigibilidade serão realizados de shows artísticos, por ocasião da Festa do Distrito do Di-
vino Espírito Santo.

Prazos e datas: Os serviços objeto do presente Termo de Inexigibilidade serão realizados no dia 10 de agosto de 2019.
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Data Artista Horário Duração do Show

10/08/2019 (SÁBADO) BANDA PEDRO E JUNIOR Início às 22:30 hs.

Contratada: EMPRESA LUIS GONÇALVES VIANA JÚNIOR, inscrita no CNPJ sob o nº.18.134.433/0001-03 , com endereço 
na Rua Moacir Teixeira Garcia, nº154, centro, Município de São José do Calçado/ES, CEP: 29.470-000.

Valor Global: R$ 3.000,00 (três mil reais).

Dotação Orçamentária: Fonte de Recurso nº1001 e/ou 1530 Fichas nºs. 0293 e 0294.

São José do Calçado-ES, em 07/agosto/2019.

José Carlos de Almeida/

Prefeito Municipal
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São Roque do Canaã

Prefeitura

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 087-2019
Publicação Nº 218183

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Ata de Registro de Preço n.º 087/2019.

Processo n.º: 1249/2019.

Contratante: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã - ES.

Contratado: EDUARDO FADINI SILVESTRE ME.

Objeto: registro de preços para aquisição de equipamentos de informática (microcomputadores, impressoras, notebooks e 
nobreaks) para atender demandas funcionais das Secretarias Municipais do Município de São Roque do Canaã-es.

Valor Global: R$ 252.000,00 (duzentos e cinquenta e dois mil reais).

Vigência: O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da data posterior à de sua 
publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo, vedada a sua prorrogação.

São Roque do Canaã - ES, 05 de agosto de 2019.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 089-2019
Publicação Nº 218184

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Ata de Registro de Preço n.º 089/2019.

Processo n.º: 1249/2019.

Contratante: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã - ES.

Contratado: J.B. COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP.

Objeto: registro de preços para aquisição de equipamentos de informática (microcomputadores, impressoras, notebooks e 
nobreaks) para atender demandas funcionais das Secretarias Municipais do Município de São Roque do Canaã-es.

Valor Global: R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).

Vigência: O prazo de vigência desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da data posterior à de sua 
publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo, vedada a sua prorrogação.

São Roque do Canaã - ES, 05 de agosto de 2019.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO Nº 014-2019 EMENDA PARLAMENTAR JOSIAS MARIO DA VITÓRIA
Publicação Nº 218118

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES

RESOLUÇÃO N° 014/2019 – CMAS

A PRESIDENTE do Conselho Municipal de Assistência Social, no uso das suas atribuições legais que lhes foram conferidas 
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pela Lei n° 025/97, de 19 de agosto de 1997, conforme deliberação da Plenária, reunida Ordinariamente no dia 08 de 
Agosto de 2019, e,

CONSIDERANDO a continuidade dos serviços de atendimento aos usuários da unidade, este Conselho,

RESOLVE:

Art. 1º: APROVAR PROPOSTA DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 240 SEP/SETADES RECEBIDA DO DEP. JOSIAS MARIO DA 
VITÓRIA NO VALOR DE R$ 10.000,00 (dez mil reais) PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PNEUS, DIESEL E 
GASOLINA).

Art. 2º: Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São Roque do Canaã – ES, 08 de Agosto de 2019.

WALQUIRIA LUCHI

Presidente do CMAS – São Roque do Canaã – ES

Câmara Municipal

ATA DA VIGESÍMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA, DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA 
LEGISLATURA, REALIZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 23 DE JULHO DE DOIS MIL E DEZENOVE. PRESI-
DÊNCIA DO VEREADOR GERALDO SINGER

Publicação Nº 218074

ATA DA VIGESÍMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA, DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, DA SEXTA LEGISLATURA, REALI-
ZADA ÀS 18 HORAS DO DIA 23 DE JULHO DE DOIS MIL E DEZENOVE. PRESIDÊNCIA DO VEREADOR GERALDO SINGER.

Aos vinte e três dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às dezoito horas, realizou-se na sede da Câmara 
Municipal de São Roque do Canãa, Estado do Espirito Santo, a Vigésima Quarta Sessão Ordinária, da Terceira Sessão Le-
gislativa, da Sexta Legislatura, sob a Presidência do Vereador Geraldo Singer. A Presidência convidou o Vereador Gilmar 
Meireles para efetuar a leitura de um trecho bíblico, declarando, em seguida, aberta a sessão sob a proteção de Deus. 
Prosseguindo, a presidência solicitou ao primeiro secretário, Sr. Fabiano Margon, a proceder a chamada dos senhores ve-
readores, verificando-se a presença da totalidade. Havendo quórum, a presidência declarou abertos os trabalhos legisla-
tivos. Após, a presidência submeteu à discussão a ata da sessão ordinária do dia dezesseis de julho de dois mil e dezeno-
ve, que foi aprovada por unanimidade. Posteriormente, a presidência solicitou ao nobre secretário a proceder a leitura do 
expediente e da pauta da ordem do dia. Projeto de Lei nº 022/2019, de autoria do Poder Executivo, Dispõe sobre as dire-
trizes para elaboração da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências. A Comissão Per-
manente de Finanças e Orçamento opina por sua aprovação, com as Emendas Modificativas de nºs 004/2019, 005/2019, 
006/2019 e 007/2019, e Emenda Aditiva nº 002/2019. Emenda Modificativa nº 003/2019, de autoria dos Vereadores 
Gabriel Força Silvestre, Miguel Djalma Salvalaio e Renato Angelo Gastaldi, Modifica a redação do inciso IV, do artigo 20, 
do Projeto de Lei nº 022/2019; Emenda Modificativa nº 004/2019, de autoria dos Vereadores Gilmar Meireles e Olga Ma-
ria Dala Barba Simonelli, Modifica a redação do artigo 20, do Projeto de Lei nº 022/2019; Emenda Modificativa nº 
005/2019, de autoria dos membros da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, Modifica a redação do artigo 48, 
do Projeto de Lei nº 022/2019; Emenda Modificativa nº 006/2019, de autoria dos membros da Comissão Permanente de 
Finanças e Orçamento, Modifica a redação do caput do artigo 2º, do Projeto de Lei nº 022/2019; Emenda Aditiva nº 
002/2019, de autoria dos membros da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, Acrescenta parágrafo ao artigo 
2º, do Projeto de Lei nº 022/2019, de iniciativa do Poder Executivo Municipal; Emenda Modificativa nº 007/2019, de au-
toria dos membros da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, Modifica a redação do artigo 7º, do Projeto de Lei 
nº 022/2019; e Requerimento nº 036/2019, de autoria do Vereador Gilmar Meireles e outros, solicitando ao Excelentíssi-
mo Presidente da Câmara Municipal de São Roque do Canaã, depois de ouvido o plenário, seja encaminhado ofício ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando explicações quanto às inconformidades encontradas no quadro de 
servidores do Executivo Municipal, com base nas informações extraídas do Portal da Transparência, para os cargos rela-
cionados, pois os mesmos se encontram com saldos negativos de vagas. A presidência submeteu o requerimento nº 
036/2019 à discussão e posterior votação, sendo aprovado por unanimidade. Havendo oradores inscritos para fazer o uso 
da tribuna livre, na forma regimental, a presidência passou a palavra à inscrita, Sra. Jessica Tardin Vago – Assunto: 
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Atendimento de Fisioterapia na Secretaria Municipal de Saúde, observando a ausência da oradora. Em seguida, passou a 
palavra ao inscrito, Sr. Carlos Cleris Tonini – Assunto: Esportes. Sr. Carlos Cleris Tonini: Boa noite a todos! Em primeiro 
lugar, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, quero saudar o presidente desta Casa, saudar o primeiro secretário 
e todos aqui presentes. O assunto que me traz aqui são as crianças do sub-15 do Vila Verde, que foram vice campeãs do 
Centro Serrano. Isso, para a Associação Atlética Vila Verde é um orgulho, a qual eu faço parte. Quero aqui parabenizar 
essas crianças, que mostraram o seu potencial e também parabenizar os pais dessas crianças. Muitos desses pais já joga-
ram futebol em São Roque, mas não tiveram oportunidade de pisar nesse gramado, pisar em um campo oficial, no campo 
da estrutura do Kleber Andrade. É um campo que hoje está passando por pesquisas para receber jogos mundiais, e é um 
espetáculo! Eu vi a alegria daquelas crianças. Então, quero parabenizar essas crianças, parabenizar a técnica que foi An-
dressa Guerini, que sem você, essas crianças não iam tão longe, e sabemos do seu potencial, até onde você os levou. 
Também parabenizar o Leandro, que foi ele que inscreveu os meninos na copinha. Então, fica aqui o meu agradecimento 
a vocês, em nome da Associação Atlética Vila Verde. Agradecer aos pais dessas crianças, por terem acompanhado essas 
crianças o tempo todo. Também quero agradecer à secretaria de Educação, que foi a qual disponibilizou o transporte para 
que nós fóssemos até o campo do Kleber Andrade, no último jogo, onde eles foram disputar a final, mas perderam, e fi-
caram em segundo. Quero parabenizar novamente Andressa, por ter se empenhado, se agarrado à nossa Associação, 
porque nós pegamos essa Associação tão tumultuada, e hoje, está legalizada, e você se agarrou. Quero agradecer a todos 
os membros dessa Associação, mas, em primeiro lugar, Jucélia, foi a cabeça disso tudo. Agora, também quero falar um 
pouquinho da Vila Espanhola. Quando falo da Vila Espanhola, eu lembro lá de 2013, sempre me lembro daquele sonho, de 
ter uma quadra lá. 2013 teve eleição para presidente, deputado federal e deputado estadual. Nós tínhamos o deputado 
Gilson Amaro, mas não era aquilo que eu queria, que eu achava que não ia fazer o que eu queria. Então, eu escolhi uma 
excelente pessoa, uma pessoa de caráter, uma pessoa que tem compromisso, e ele tem sempre o costume de falar. Eu 
não faço promessa, eu faço compromisso! Hoje ele é prefeito de Vila Velha. Na época, eu cheguei para o Max e falei que 
tinha um sonho, eu queria uma quadra de esporte. Então, eu falei com ele, eu faço campanha de graça pra você em São 
Roque. Você ganhando, você me passa uma Emenda para que eu possa fazer uma quadra na Vila Espanhola. Ele falou 
fechado, Carlos! Fecho com você na hora. Aí, eu falei com ele. Eu queria que você fosse falar com o povo. Aí, eu fui e 
marquei com o pessoal da Vila Espanhola, e ainda tive a honra de receber uma pessoa como o Max filho na minha Casa, 
tomar café na minha mesa. Quando foi à tarde, fomos até a Vila Espanhola, lá ele fez compromisso com esse pessoal, o 
tempo passou, e, no finalzinho de 2014, eu recebi uma carta de Brasília, do gabinete do Max filho, está aqui para quem 
quiser ler, a emenda para esse bairro da Vila Espanhola. Quando eu recebi essa carta, eu fiquei louco, eu tinha realizado 
meu sonho, peguei e corri no gabinete do prefeito da época. Falei, o deputado empenhou quinhentos mil para nós traba-
lharmos uma quadra na Vila Espanhola. Cheguei e fui recebido com um banho de água fria, no qual ele disse com essas 
palavras que vou dizer as mesmas palavras que o prefeito me disse, na época. Não é assim como você pensa. Eu tenho 
emenda ainda, desde a época do Dim Roldi, que eu não consegui trabalhar com elas ainda. Emenda não é assim do jeito 
que você pensa. Fui embora triste, mas cheguei em casa, peguei o telefone e liguei para o Max. Falei Max, eu tive com o 
prefeito e aí eu contei o que ele me falou. Aí, o Max me disse que não é do jeito que ele estava falando, que ela poderia 
sim ser trabalhada em 2016. Então, sabendo que ela poderia sim ser trabalhada, eu continuei cobrando. Quando começou 
a política novamente, eu falei, eu vou dar outra cartada. Sentei com o prefeito hoje atual, Prefeito Rubens Casotti, falei 
para ele, Rubens eu não largo meu partido no qual eu sou presidente, eu faço compromisso, peço voto para você, e voto 
em você! Eu só quero que você conclua essa emenda, que eu tenho disponível para Vila Espanhola. E ele me disse, vai ser 
um orgulho Carlos, trabalhar essa emenda sua. Então, quero deixar o meu agradecimento a esse prefeito. Obrigado Ru-
bens, por honrar a palavra no qual você teve comigo, cumpriu comigo, e hoje está lá, tá toda pronta e já está no piso. 
Então, eu quero dizer: Obrigado Rubens, obrigado secretário Gabriel Milli, é desse jeito que você faz política, feita com 
palavras e com compromisso com aquelas pessoas que mais necessitam. Então, aqui fica o meu agradecimento ao presi-
dente, e desculpa por ter me estendido muito. Boa noite a todos vocês. A presidência fez ao Sr. Carlos Cleris Tonini um 
convite para participar da próxima sessão ordinária, no dia 6 de agosto, ocasião em que será feita uma moção de congra-
tulações aos atletas e comissão técnica, da Associação Atlética Vila Verde, do Município de São Roque do Canaã, pela 
conquista do Vice-Campeonato de Futebol da Liga Serrana de Futebol Infantil. Em seguida, a presidência passou a palavra 
ao próximo inscrito, Sr. Adeulzir Ferreira – Assunto: Galerias entupidas e depósito de lixo no Bairro Nossa Senhora das 
Graças. Sr. Adeulzir Ferreira: Boa noite, Presidente! Mesa Diretora, e secretários que se fazem presente. Hoje eu quero 
falar e agradecer vocês vereadores, que o dia que eu procurei essa Casa para falar a situação do lixo do nosso bairro, 
todos vocês assinaram. Agora, eu quero perguntar a vocês: Foi executado? Não, não foi executado, e eu não posso agra-
decer essa administração da mesma maneira que o Carlinho agradeceu. Eu só tenho a criticar. O lixo continua da mesma 
maneira, e eu agradeço a vocês vereadores, pelo trabalho de vocês. Mas eu gostaria que vocês subissem no nosso bairro, 
que está abandonado pela administração, e mostrassem que vocês estão olhando e cobrando por aquele bairro. E nada 
está sendo feito pela administração. Hoje, no nosso bairro, só existe um varredor de rua, mais nada! Se chover é proble-
ma, galerias entupidas, lixos nas ruas e ninguém faz nada. Quando chega à época da política, todo mundo lembra que lá 
tem um bairro, para ir lá pedir o voto. Então, eu estou aqui pedindo pra vocês vereadores, para que veja a situação que 
é lá no bairro. Então, vereadores, eu vou ficar com muito orgulho, se vocês vereadores subirem lá no nosso bairro, e 
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fizerem uma reunião com o nosso povo. Eu acho uma injustiça grande, meter o pau no vereador, mas por que não falar a 
realidade que está acontecendo. A realidade que está acontecendo, vocês vereadores tem que mostrar para a população. 
Ela poderia hoje estar cobrando de vocês, mas não está. Então, vamos fazer uma reunião. Cobrar eu vou estar sempre 
cobrando para o meu bairro, e não quero saber se eu votei em Rubens, no Pedro, ou fulano. Muito boa noite a todos! 
Obrigado! Dando prosseguimento aos trabalhos legislativos desta Casa, a presidência passou a palavra ao último orador 
inscrito, Sr Erivaldo Leite Oliveira – Assunto: Políticas públicas: Saúde, Educação e Meio Ambiente, observando a ausência 
do orador. A presidência franqueou a palavra aos senhores Vereadores. Vereador Gabriel Força Silvestre. Boa noite a to-
dos! eu queria parabenizar a fala do ex-vereador Carlinhos, também parabenizá-lo pelo incentivo ao esporte no município, 
pela valorização e reconhecimento dos jovens do bairro dele. Eu acho muito interessante. Quero também parabenizar essa 
iniciativa que você teve quando foi vereador, de estar pensando no município e não ficar pensando nas pequenezas da 
política do dia a dia. Você podia muito bem fazer um acordo com o prefeito, ou com deputado, mas você preferiu trabalhar 
de graça, e levar uma quadra para o bairro onde você reside, onde você conhece as pessoas, e tem influência. Agora, eu 
vou entrar no mérito das matérias que vão ser votadas hoje. A primeira é a emenda aditiva 002. Essa daí, eu sugiro os 
colegas vereadores a rejeição, porque se votar a favor também não faz diferença, ela só muda a redação, mas a essência 
permanece a mesma. Peço a gentileza dos nobres vereadores a votar na emenda proposta por mim, pelo Vereador Miguel, 
e pelo Vereador Renato, de 12,5 % (doze e meio por cento), porque eu já vim nessa Tribuna e defendi 5% (cinco por 
cento), depois eu vi que 5% (cinco por cento) é insuficiente. Depois eu vi que 5% (cinco por cento), você tem que estar 
toda semana aqui fazendo extraordinária para votar. Eu estou aqui defendendo 12,5% (doze e meio por cento), não é 
porque eu quero agradar prefeito, é porque outro dia teve uma sessão extraordinária, e o Vereador Gilmar é prova disso, 
quase não teve quorum, e sabe qual era o valor a ser votado? Eram dois milhões. Aí se falta um vereador aquele dia não 
ia ter. Então, temos que ser coerentes. Então, eu peço os votos de vocês para minha emenda de 12,5% (doze e meio por 
cento) nesse sentido. Outro ponto, outra emenda que foi feita, que é a emenda 006 que aumenta o repasse para câmara 
em 7%, no que na verdade não é 7%, se você pega o orçamento vai para 13,28%, em valores, a câmara passaria a ganhar 
em vez de 1.350.000,00 (um milhão trezentos e cinquenta mil por ano), e ganharia mais duzentos e seis mil setecentos 
e sessenta e três reais. Aí eu pergunto assim, eu gostaria de votar a favor dessa emenda, mas me explique uma coisa, se 
todos os anos nós devolvemos 150, 130 até 170 mil, porque aumentar o repasse para câmara, o que justifica o aumento 
no repasse, para garantir privilégios para vereadores. Gente, se hoje o Brasil está em crise, se todo mundo discute, e fala 
que político tem muito privilégio, a gente vai aumentar mais ainda o privilégio, o povo vai ver isso aqui, muito cuidado. 
Outro ponto seria a emenda 007, está aqui na justificativa, vou ler aqui para vocês. De acordo com a resolução 045, que 
alterou a redação do Inciso IV, no artigo 32 da Resolução 015/98, o prazo de encaminhamento da proposta é até 30 de 
setembro, aí olha o detalhe, sendo que na hipótese de não aprovação pelo plenário, deve prevalecer a proposta elaborada 
pela Mesa. Ou seja, vai sair de nove vereadores, para quatro decidir. Vereadores que propuseram isso aqui avaliem com 
cautela, esse é o meu pedido. Boa noite a todos! Vereador Miguel Djalma Salvalaio: Boa noite a todos! Quero cumprimen-
tar a Mesa Diretora, funcionários dessa Casa, ex-vereadores, secretários, chefe de gabinete, representantes das associa-
ções e do município. Primeiro, quero parabenizar o que você falou Carlinhos. Fico vendo, às vezes, a Andressa com essa 
meninada, como esse trabalho voluntário maravilhoso que você faz com essas crianças. Parabéns! Continue nessa luta. 
Nas questões das votações, que nós temos aqui hoje, eu vou falar algumas que o Gabriel já falou também, eu também 
voto pela rejeição da emenda 002, ela não muda nada, ela só muda as palavras e não há alterações no caput do artigo. A 
emenda modificativa 003, nós colocamos para 12,5% (doze e meio por cento) a mesma que está esse ano, porque com 
12,5% (doze e meio por cento) já tivemos cinco extraordinárias para votar. Imagina só com 5% (cinco por cento), e é 
como o Gabriel falou, eu sei que todo mundo trabalha e tem seus compromissos. Então, se for com 5% (cinco por cento), 
vamos ter que vir muito mais. Eu, para mim, não tem problema, eu sou aposentado, eu posso vim votar aqui tranquila-
mente. Então, vamos pensar na hora de votar. A 004 tem a exclusão de todos os incisos do artigo 20, o caput do artigo 
ela altera tudo e isso pode prejudicar. A emenda 005, eu voto pela rejeição, eles estão excluindo o parágrafo único do 
artigo que a emenda modifica. A emenda nº 006 é sobre o repasse de 17% (dezessete por cento) a mais para o ano de 
2020. Porque aumentar, se estamos aqui pedindo melhorias, porque não cumprir o orçamento que está, queremos melho-
ria para saúde, para educação, para o povo, não sei quanto que vai ser devolvido, mas eu falaria aquilo que o Gabriel falou, 
qual a proposta, qual o projeto que nós temos para câmera que nós precisamos de um aumento desses. Vereador Leonar-
do Casotti Peroni: Estamos falando tanto em saúde, e o prefeito esta contratando um asfalto de um milhão e quatrocentos 
mil reais, para asfaltar São Dalmácio, e você vem me dizer que tá preocupado. Para asfaltar um quilômetro e meio pode? 
Me responde aí faz favor. Vereador Miguel Djalma Salvalaio; Nós acabamos de falar agora, são orçamentos e emendas que 
vem da União, que vem do Estado e que pode fazer. Então, nós estamos falando do orçamento que nós estamos votando, 
sobre a receita líquida e o projeto que vai ter, nós podemos ter trinta milhões de emendas. Que beleza se viesse pra as-
faltar muito mais coisa. A emenda número 007, compete à Mesa Diretora da Câmara, elaborar e encaminhar ao prefeito, 
até o dia trinta de setembro, após aprovação pelo plenário, a proposta parcial do orçamento da câmara. Então, com a 
emenda feita aqui, ela exclui cinco vereadores e se a câmara não encaminhar até trinta de setembro, é repetido o valor 
do ano anterior. Mas, com a proposta que vai, se a câmara não encaminhar, a câmara vai trabalhar com qual orçamento? 
Então, vamos pensar também no que foi apresentado aí nessa emenda. Então, era isso que eu queria colocar. Uma boa 
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noite a todos! E obrigado pela presença de cada um. Vereador Gilmar Meireles: Boa noite a todos! Primeiramente, Senhor 
Presidente, eu gostaria de dizer que propus a minha emenda, mas nada contra a emenda dos colegas vereadores. Mas 
quando cheguei aqui, eu também propus essa mesma emenda. É o seguinte, o papel do vereador, igual nosso colega Jai-
me falou, é fiscalizar as ações do Executivo, fazer com que a máquina ande plena. Quando propomos uma emenda, sig-
nifica que a casa tem o dever de fiscalizar o orçamento. Nós temos o orçamento fechado, tudo distribuído certinho, onde 
vai se gastar, seja na educação ou saúde. A emenda que se coloca, essa que diz respeito à questão da suplementação é 
simples. Se o Executivo vai fazer algo, um exemplo, uma obra, que talvez não seja a necessidade naquele momento, se 
vier para cá, se não estiver com orçamento todo aberto, se passar aqui, os vereadores tem a oportunidade de, pelo menos, 
opinar. Agora, quanto maior nós darmos a suplementação, menos nós vamos poder participar disso daí. Esse negócio 
também de vereador não estar aqui para votar em extraordinária, não existe isso. O papel do vereador é estar aqui no 
momento que for convocado, que a partir do momento que eu fui eleito, eu tenho que estar aqui disponível, largar tudo, 
mas eu tenho que vir aqui. É preferível passar por aqui todos os projetos, marcar extraordinárias, porque nós participa-
mos. Então, pessoal é isso. Propus a minha emenda de 5% (cinco por cento), respeito a emenda dos colegas, mas eu faço 
isso por esse princípio. E com relação a essas outras emendas, eu acho que os colegas deveriam procurar o nosso setor 
jurídico, nosso setor de contabilidade, porque mudou muita coisa, e ano que vem vai mudar coisas na contabilidade, os 
prazos vão ficar mais curtos pessoal, procurem o nosso contador, essa questão que nós pedimos aqui, é justamente para 
isso, para trabalharmos folgados, sem dar problemas para a contabilidade da Casa. Também, essas outras emendas que 
tem aí, quando os colegas tiverem dúvidas do nosso procurador, procurem outro advogado, senta e olha as coisas, porque 
não tem ninguém aqui querendo passar a perna em ninguém não. Então, é isso, foram devolvidos recursos, foi muito in-
teressante, mas é melhor devolver e saber aonde foi o dinheiro. Pudemos participar em compra até de um carro, e ainda 
sugerir, faz isso na educação, para saúde que foi feito, mas é o que diz na constituição. A Casa tem esse direito, não tem 
ninguém aqui falando o que vai ser feito com o recurso não. Mas a Casa precisa ter condições de trabalho. Então, é isso 
gente, eu queria deixar isso bem claro pra vocês. Nós vereadores temos que participar da gestão, principalmente no or-
çamento, porque não adianta nada se o vereador der uma suplementação enorme, tudo que ocorrer lá em cima, a câma-
ra nunca vai ficar sabendo. E nós vamos vir aqui fazer o que? Bater palma, criar uma leizinha. Boa noite a todos! Vereador 
Gabriel Força Silvestre: Só um retorno aqui rápido, porque eu fiquei intrigado com uma questão, com todo respeito a sua 
opinião Gilmar, mas vereador não é ordenador de despesas, vereador fiscaliza, propõe leis, mas o vereador, não tem como 
chegar pro prefeito e dizer, prefeito você não pode fazer aqui não, você tem que fazer lá. Isso pra min, se dá outro nome, 
o nome disso é barganha, o nome disso é corrupção. Vereador que se mete em fazer e querer ordenar despesas, isso me 
cheira muito mal, isso me cheira ranço, viu gente, com todo respeito! Outra coisa, eu quero que exemplifique que tipo de 
coisas tem que ser feito aqui na câmara para justificar o aumento do repasse, de concreto, o que precisa a câmara no 
momento é um carro, acessoria, mais gente empregada, eu posso falar em gente empregada aqui que ganha comissiona-
do aqui dentro. Então, assim, pra prefeitura só 5% (cinco por cento) e para câmara 7% (sete por cento). A presidência 
submeteu à deliberação do plenário acerca da continuidade dos trabalhos legislativos sem o intervalo regimental, sendo 
acatado pelos nobres vereadores. Em sendo a proposta de continuidade dos trabalhos sem o intervalo regimental acatada 
pelo plenário, a presidência passou a deliberar a Ordem do Dia, e convidou o secretário a proceder à nova chamada dos 
senhores vereadores, confirmando a presença da totalidade. A presidência submeteu a Emenda Modificativa nº 003/2019 
à discussão e posterior votação, sendo esta rejeitada pela maioria dos senhores vereadores, com votos contrários dos 
vereadores Geraldo Singer, Fabiano Margon, Leonardo Casoti Peroni, Olga Maria Dala Barba Simonelli e Gilmar Meireles, e 
votos favoráveis dos vereadores Gabriel Força Silvestre, Miguel Djalma Salvalaio, Renato Angelo Gastaldi e Claudecir Stre-
low. Posteriormente, a presidência submeteu, de forma alternada, à discussão e posterior votação, a Emenda Modificativa 
nº 004/2019, a Emenda Modificativa nº 005/2019, a Emenda Modificativa nº 006/2019, a Emenda Aditiva nº 002/2019, 
e a Emenda Modificativa nº 007/2019, sendo estas aprovadas por maioria dos senhores vereadores, com votos favoráveis 
dos senhores vereadores Geraldo Singer, Fabiano Margon, Leonardo Casoti Peroni, Olga Maria Dala Barba Simonelli e Gil-
mar Meireles, e votos contrários dos vereadores Gabriel Força Silvestre, Miguel Djalma Salvalaio, Renato Angelo Gastaldi 
e Claudecir Strelow. Por derradeiro, a presidência submeteu o Projeto de Lei nº 022/2019, com as Emendas Modificativas 
de nºs 004/2019, 005/2019, 006/2019 e 007/2019, e Emenda Aditiva nº 002/2019 à discussão e posterior votação, sen-
do aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a presidência agradeceu a presença de todos, e encerrou a 
presente Sessão Ordinária. Para constar, eu, Fabiano Margon, ______________________, Secretário, extraí, lavrei e 
assino a presente ata, junto com o Senhor Presidente. Presentes à sessão ordinária os seguintes vereadores: Geraldo 
Singer, Miguel Djalma Salvalaio, Claudecir Strelow, Olga Maria Dala Barba Simonelli, Gabriel Força Silvestre, Fabiano Mar-
gon, Gilmar Meireles, Leonardo Casotti Peroni e Renato Angelo Gastaldi.

Geraldo Singer

Presidente
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Serra

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÕES - SESA - 2019
Publicação Nº 218072

AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA - PMS, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde- SESA, torna público a re-
alização da licitação, na modalidade: "PREGÃO ELETRONICO", do tipo: MENOR PREÇO. O edital estará disponível no site 
http://licitações-e.com.br

Pregão Eletrônico nº 233/2019

Processo nº 33.454/2019

Licitação nº 779044

Objeto: Locação de veículos tipo caminhão refrigerado.

Abertura da sessão: 22/08/2019 às 09:00h.

Pregoeiro: Aparecida Rosimeire Rebonato da Silva.

Pregão Eletrônico nº 234/2019

Processo nº 32.803/2019

Licitação nº 779051

Objeto: Aquisição de bonés.

Abertura da sessão: 22/08/2019 às 09:00h.

Pregoeiro: Aparecida Rosimeire Rebonato da Silva.

Pregão Eletrônico nº 237/2019

Processo nº 10.473/2019

Licitação nº 779146

Objeto: Aquisição de caixa térmica e garrafão termico.

Abertura da sessão: 22/08/2019 às 09:00h.

Pregoeiro: Liliane Carla de Almeida Souza de Santana.

Pregão Eletrônico nº 242/2019

Processo nº 39.669/2019

Licitação nº 779043

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material hospitalar.

Abertura da sessão: 22/08/2019 às 09:00h.

Pregoeiro: Aparecida Rosimeire Rebonato da Silva.

Pregão Eletrônico nº 245/2019

Processo nº 39.094/2019

Licitação nº 779150

Objeto: Aquisição de material medico hospitalar.

Abertura da sessão: 22/08/2019 às 09:00h.

Pregoeiro: Liliane Carla de Almeida Souza de Santana.

Serra, 08 de Agosto de 2019.

Equipe de Pregão –SESA/PMS

http://licitações-e.com.br/
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CONTRATO 196
Publicação Nº 218172

EXTRATO DE CONTRATO Nº 196/2019

PROCESSO Nº 15.812/2019 – CP 001/2019

Contratante: Prefeitura Municipal da Serra

Contratada: Delfin Construtora Ltda-EPP.

Objeto: Execução da Obra do CMEI no bairro Campinho da Serra I, no Municipio da Serra/ES

Vigência: 720 (setecentos e vinte) dias.

Valor: R$ 2.409.264,88

Dotação Orçamentária:

11.01.00 - 12.365.0180.2.097 e 12.365.0180.2.282

4.4.90.51.00 -

Vínculo: 1.125.0022 – Convênios – Emenda Parlamentar - União

Vínculo: 1.111.0000 – Receita Impostos e Transf. Imp. Educação MDE

Data da assinatura: 07/08/2019

EXTRATO DE CONTRATO
Publicação Nº 218259

Extrato de Contrato nº 205/2019 processo nº. 17842/2019

Partes: O Município da Serra e a Empresa VISÃO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA-EPP. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FORNECIMENTO DE ALIMENTA-
ÇÃO. Vigência: 12 meses a partir da emissão da ordem de serviço. Datação orçamentária:14.422.0470.2.154/3.3.90.39.00

Data de assinatura: 19 de julho de 2019

Anckimar Pratissolli

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Luciana Correa Miranda Malini

Secretária Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres

EXTRATO DE CONTRATO
Publicação Nº 218100

Extrato de Contrato nº 204/2019 processo nº. 25828/2019

Partes: O Município da Serra e a Empresa CAC COMERCIAL LTDA. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDER A O SEMINÁRIO SOBRE AFRO EM-
PREENDEDORISMO PARA O PROJETO DE AÇÕES AFIRMATIVAS PARA MULHERES NEGRAS QUE VISA DESENVOLVER AÇÕES 
AFIRMATIVAS ATRAVÉS DA OFERTA DE OFICINAS E CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA MULHERES NEGRAS. 
Vigência: A partir do recebimento da ordem de compra até 31 de dezembro de 2019. Podendo ser prorrogado por igual 
período ou de acordo com a necessidade do contratante. Datação orçamentária: 14.422.0380.2.265/3.3.90.39.00

Data de assinatura: 19 de julho de 2019

Anckimar Pratissolli

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Lourência Riani

Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania
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EXTRATO DO CT 198-2019
Publicação Nº 218131

EXTRATO DO CONTRATO Nº 198/2019. PROCESSO Nº 35799/2019.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA, por intermédio da secretaria Municipal de Saúde e a Empresa VEGA CO-
MERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP. Objeto: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RX. As despesas correrão a conta da Dotação 
orçamentária 10.301.0240.2.207 - FR 1.212.000

Serra, 01 de agosto de 2019.

ALEXANDRE CAMILO F. VIANA

Secretário de Saúde da Serra

RESULTADO DE LICITAÇÃO - SESA - 2019
Publicação Nº 218064

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal da Serra, através da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Saúde – SESA torna pú-
blico o resultado da licitação abaixo:

PREGÃO ELETRÔNICO N.°162/2019

PROCESSO: 29.359/2019

ID: 771728

PREGOEIRO: Aparecida Rosimeire Rebonato da Silva

Lote 01

Objeto: Bupivacaina clor + hemitartarato ampola 20ml

vencedor: Golden farm distribuidora Ltda Me.

Valor total: R$ 4.439,90.

Lote 02

Objeto: Dextrocetamina clorid.

vencedor: Cristalia produtos químicos farmacêuticos Ltda.

Valor total: R$ 3.421,50.

Lote 03

Objeto: Difenidramina clorid.

vencedor: Cristalia produtos químicos farmacêuticos Ltda.

Valor total: R$ 4.527,00.

Lote 04

Objeto: Dopamina clorid.

vencedor: Cancelado.

Lote 05

Objeto: Morfina Sol. Injetavel.

vencedor: Cristalia produtos químicos farmacêuticos Ltda.

Valor total: R$ 8.244,00.

Lote 06

Objeto: Neostigmina metilsulfato.

vencedor: Golden farm distribuidora Ltda Me.

Valor total: R$ 265,38.
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Lote 07

Objeto: Nitroglicerinasol. Injetável.

vencedor: Cristalia produtos químicos farmacêuticos Ltda.

Valor total: R$ 8.292,00.

Lote 08

Objeto: Sulfadiazina compromido.

vencedor: Disk med Pádua distribuidora de medicamentos Ltda.

Valor total: R$ 6.750,00.

Lote 09

Objeto: Sulfato de magnésio sol. Injetável.

vencedor: Deserto.

Serra, 08 de Agosto de 2019.

Equipe de Pregão –SESA/PMS
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DECRETO
Publicação Nº 218208

 

R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA FR VALOR

03.00.00 PROCURADORIA GERAL
03.01.00 Procuradoria Geral
04.122.0530.2.003 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.001.0000 5.000

05.00.00 SEC. ADM. E RECURSOS HUMANOS
05.01.00 Sec. Adm. e Recursos Humanos
04.122.0530.2.002 Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais 3.3.90.92.00 1.001.0000 40.000

04.122.0530.2.003 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.39.00 1.001.0000 500.000

06.00.00 SEC. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
06.01.00 Sec. de Planejamento Estratégico
19.126.0080.1.150 Reestruturar e manter o Datacenter 3.3.90.39.00 1.001.0000 110.000

19.126.0080.2.149 Implem, Integrar e Manter Sistemas Inf. Gereciais 3.3.90.39.00 1.001.0000 60.000

08.00.00 SECRETARIA DE OBRAS
08.01.00 Secretaria de Obras
04.122.0530.2.002 Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais 3.3.90.39.00 1.001.0000 65.000

15.451.0100.2.130 Urbanizar, Amp. Rev. e Melhorar as Vias Públicas 4.4.90.51.00 1.001.0000 50.000
1.530.0000 625.000

28.846.0000.3.291 Pagamento de Indenizações e Restituições 3.3.90.93.00 1.001.0000 583.000

09.00.00 SECRETARIA DE SERVIÇOS
09.01.00 Secretaria de Serviços
15.452.0110.2.085 Intensif. Manter Serv. Limp. Urbana M Res. Sólidos 3.3.90.39.00 1.001.0000 2.306.000

1.530.0000 4.375.000

10.00.00 SEC. TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
10.01.00 Sec. Turismo, Cultura, Esporte e Laze
27.813.0140.2.222 Fomen, Prom Apoiar Esp. Lazer Com. Serra Mais Esp. 3.3.90.39.00 1.001.0000 290.000

11.00.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
11.01.00 Secretaria de Educação
12.361.0180.2.097 Const., Manut.,  Reforma Ampliação UE e CAE 4.4.90.51.00 1.111.0000 3.500.000

1.113.0000 5.500.000

12.365.0180.2.282 Const., Manut., Reforma  Amp. UE e CAE-Pré-Escola 4.4.90.51.00 1.111.0000 1.500.000

12.361.0180.2.101 Implantar e Manter a Infraest. Tecno. na Educação 4.4.90.52.00 1.113.0000 700.000

12.365.0180.2.101 Implantar e Manter a Infraest. Tecno. na Educação 4.4.90.52.00 1.113.0000 300.000

12.00.00 SECRETARIA DE SAUDE
12.01.00 Fundo Municipal de Saúde
10.122.0530.2.002 Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais 3.3.90.30.00 1.211.0000 150.000

3.3.90.39.00 1.211.0000 250.000

10.122.0530.2.003 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.39.00 1.211.0000 100.000

10.122.0530.2.004 Manutenção dos Serviços de Transporte 3.3.90.30.00 1.211.0000 150.000
3.3.90.39.00 1.211.0000 200.000

10.301.0240.2.205 Ampliar e Melhorar a Qualidade do Acesso na Atençã 3.3.90.30.00 1.211.0000 500.000

10.301.0240.2.206 Ampliar o Acesso dos Munícipes às Ações de Odontol 3.3.90.30.00 1.211.0000 100.000

10.301.0240.2.207 Ofertar à População de Acesso com Qualidade aos Se 3.3.90.39.00 1.211.0000 150.000

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica Aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 31.500.000,00 (trinta e um milhões e quinhentos mil reais) no
orçamento vigente na dotação orçamentária constante do Anexo I.

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

 DECRETO Nº 5.166/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições legais, e considerando o disposto no Art. 18 da Lei
nº 4.832 de 06 de junho de 2018, com base no inciso II do Art. 9° da Lei n° 4.940 de 21 de dezembro 2018 e o disposto no Art. 43,
§ 1º, inciso II da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 2º - Os recursos necessários para efeito da suplementação constante no Artigo anterior são provenientes de excesso de
arrecadação da Receita de Recursos de Royalties no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), Receita de Transferências do
Fundeb 40% no valor de R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) e Receita de Recursos Ordinários no valor de R$
20.000.000,00 (vinte milhões de reais).
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Secretária de Planejamento Estratégico
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR   -   ANEXO I   -   SUPLEMENTAÇÃO

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Prefeito Municipal

LAURIETE CANEVA

Palácio Municipal, em Serra, aos 08 de Agosto de 2019.



09/08/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1323

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 427

10.302.0190.2.194 Manter a rede de serviços especializada 3.3.90.30.00 1.211.0000 1.000.000
3.3.90.39.00 1.211.0000 150.000

10.302.0190.2.195 Manter a rede de urgência e emergência. 3.3.50.39.00 1.211.0000 2.600.000
3.3.90.30.00 1.211.0000 50.000
3.3.90.39.00 1.211.0000 50.000

10.302.0190.2.196 Manter e ampliar o sistema de apoio diagnóstico te 3.3.90.39.00 1.211.0000 1.850.000

10.303.0210.2.190 Manter as Ações da Assistência Farmacéutica 3.3.90.30.00 1.211.0000 1.000.000
3.3.90.32.00 1.211.0000 1.500.000

10.305.0200.2.173 Executar e monitorar as Ações de vigilância em saú 3.3.90.39.00 1.211.0000 100.000

10.305.0200.2.174 Executar e monitorar as Ações de vigilância epidem 3.3.90.30.00 1.211.0000 50.000
3.3.90.39.00 1.211.0000 50.000

13.00.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
13.01.00 Secretaria de Assistência Social
08.122.0530.2.003 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.34.00 1.001.0000 85.000

18.00.00 SECRETARIA DE HABITAÇÃO
18.01.00 Secretaria de Habitação
16.482.0400.1.113 Ofertar Auxílio Moradia Muníc. Sub. Mor. Dig. Prov 3.3.90.48.00 1.001.0000 162.000

19.00.00 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
19.01.00 Secretaria de Defesa Social
04.122.0530.2.003 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 3.3.90.92.00 1.001.0000 506.000

20.00.00 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
20.01.00 Secretaria de Comunicação
04.122.0500.2.225 Modernizar e Inovar a Publicidade na Serra 3.3.90.39.00 1.001.0000 50.000

23.00.00 SEC. TRABALHO, EMPREGO E RENDA
23.02.00 Fundo Municipal do Trabalho
11.334.0490.2.007 Criar e Manter a Central  Aten. Empreg/Trab. Serra 3.3.90.39.00 1.001.0000 18.000

4.4.90.52.00 1.001.0000 170.000

TOTAL 31.500.000
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ERRATA
Publicação Nº 218207

 

ONDE SE LÊ:

R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA FR VALOR
06.00.00 SEC. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
06.01.00 Sec. de Planejamento Estratégico
19.126.0080.2.149 Implementar, Integrar e Manter os Sistemas de Info 4.4.90.39.00 1.920.0010 1.000.000           

LEIA SE:

R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA FR VALOR
06.00.00 SEC. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
06.01.00 Sec. de Planejamento Estratégico
19.126.0080.1.150 Reestruturar e manter o Datacenter 4.4.90.39.00 1.920.0010 1.000.000           

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ERRATA

CRÉDITO SUPLEMENTAR   -   ANEXO I   -   SUPLEMENTAÇÃO

CRÉDITO SUPLEMENTAR   -   ANEXO I   -   SUPLEMENTAÇÃO

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Prefeito Municipal

LAURIETE CANEVA
Secretária de Planejamento Estratégico

No Decreto nº 5.143 de 29 de Julho de 2019, publicado no DOM/ES do dia 30 de Julho de 2019,  no Crédito Suplementar - Anexo I - 
Suplementação.
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TERCEIRA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 009/2019
Publicação Nº 218209

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

____________________________________________________________________________
Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, Serra-ES. CEP: 29173-795

Telefone: (27) 3245-6115

TERCEIRA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 009/2019

A Secretaria Municipal de Saúde, atendendo a Lei Municipal Nº. 3207/2008, que autoriza a
contratação temporária, convoca os profissionais abaixo relacionados, para manifestar
interesse em firmar Contrato por Tempo Determinado, cuja vaga será preenchida, conforme
Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº. 009/2019, devendo se apresentar na
Superintendência de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde – SESA/SGTES, no período
de 09 de Agosto à 16 de Agosto de 2019, no horário de 08h às 15h,localizada à Avenida Talma
Rodrigues Ribeiro – Nº. 5.416, Portal de Jacaraípe – Serra – ES.

Para assinatura do contrato de trabalho será necessário apresentar a documentação
comprobatória dos itens declarados no ato de inscrição (certificados), inclusive a ficha de
inscrição e todos os documentos (cópias e originais) relacionados no Anexo I.
ATENÇÃO: O não comparecimento caracterizará a sua desistência ao contrato oferecido.

2.1 MÉDICO 40 H (DIARISTA)
2.1.1 ESPECIALIDADE: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

Class. Candidato

21º JACKELYNNE ALMEIDA DA SILVA

22º DIEGO AUGUSTO SÁ DELUNARDO

23º LOREN ROSETTI REBELLO

24º ALEXANDER MOUNTEER COLODETTE

25º FRANCO LUÍS SALUME COSTA

26º THATIANA PEDROSA DIEGUEZ

27º JÉSSYCA CHRISTINA OTTONI SOARES

28º FERNANDA SANDOVAL SCHWAMBACK

29º MARCELA BEERLI GAZZONI

30º LUDIMILIA HENRIQUE DE SOUZA

Serra/ES, 08 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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Câmara Municipal

PORTARIA Nº 592
Publicação Nº 218214

PORTARIA Nº 592, DE 08 DE AGOSTO DE 2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, inciso XVIII 
da resolução nº 95/1986,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar a pedido, a servidora Deuzimar Alves Viza, do cargo em comissão de Auxiliar de Gabinete de Represen-
tação Parlamentar – Nível I, a partir do dia 08/08/2019.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 08/08/2019.

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA

Presidente - CMS

PORTARIA Nº 593
Publicação Nº 218216

PORTARIA Nº 593, DE 08 DE AGOSTO DE 2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, inciso XVIII 
da resolução nº 95/1986,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o servidor Rubens Sales Conceição, do cargo em comissão de Assistente de Gabinete de Representação 
Parlamentar – Nível II, a partir do dia 08/08/2019.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 08/08/2019.

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA

Presidente - CMS

PORTARIA Nº 594
Publicação Nº 218218

PORTARIA Nº 594, DE 08 DE AGOSTO DE 2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, inciso XVIII 
da resolução nº 95/1986,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o servidor Rodrigo dos Santos, do cargo em comissão de Auxiliar de Gabinete de Representação Parla-
mentar – Nível II, a partir do dia 08/08/2019.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 08/08/2019.

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA

Presidente - CMS
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PORTARIA Nº 595
Publicação Nº 218219

PORTARIA Nº 595, DE 08 DE AGOSTO DE 2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, inciso XVIII 
da Resolução nº 95/1986,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear Rubens Sales Conceição, para exercer o cargo de provimento em comissão de Auxiliar de Gabinete de 
Representação Parlamentar – Nível II, previsto na Lei nº 2.939/2006, a partir do dia 09/08/2019.

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

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA

Presidente - CMS

PORTARIA Nº 596
Publicação Nº 218220

PORTARIA Nº 596, DE 08 DE AGOSTO DE 2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, inciso XVIII 
da Resolução nº 95/1986,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear Rodrigo dos Santos, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assistente de Gabinete de Re-
presentação Parlamentar – Nível II, previsto na Lei nº 2.939/2006, a partir do dia 09/08/2019.

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

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA

Presidente - CMS

PORTARIA Nº 597
Publicação Nº 218280

PORTARIA Nº 597, DE 08 DE AGOSTO DE 2019

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, inciso XVIII 
da resolução nº 95/1986,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o servidor Ronio Peterson de Souza Silva, do cargo em comissão de Agente de Gabinete de Representação 
Parlamentar – Nível II, a partir do dia 08/08/2019.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 08/08/2019.

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA

Presidente - CMS



09/08/2019 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 1323

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 433

Venda Nova do Imigrante

Prefeitura

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2019
Publicação Nº 218162

TERMO DE DISPENSA Nº 16/2019

A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Venda Nova do Imigrante-ES, com fulcro no art. 24, inciso XVII da Lei 
8.666/93, bem como parecer da Procuradoria do Município de Venda Nova do Imigrante, assim como manifestação da 
Controladoria, conclui pela DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente a contratação da empresa VALENCE MAQUINAS E EQUI-
PAMENTOS LTDA, para revisão periódica de garantia de 100h (cem horas) no veículo Retroescavadeira JBC (22), placa 
QRE-6F54, no valor de R$ 2.227,55.

Venda Nova do Imigrante, 08 de agosto de 2019.

Alexandre Filete

Secretário Municipal de Agricultura

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico a Dispensa de Licitação nº 16/2019, referente a contratação da empresa VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
LTDA, para revisão periódica de garantia de 100h (cem horas) no veículo Retroescavadeira JBC (22), placa QRE-6F54, no 
valor de R$ 2.227,55.

Venda Nova do Imigrante, 08 de agosto de 2019.

João Paulo Schttino Mineti

Prefeito Municipal
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Viana

Prefeitura

AVISO DE RESCISÃO
Publicação Nº 218309

RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO Nº 238/2017

Processo Adm. no. 3021/2016.

Tomada de Preços nº 002/2017.

Contratante: MUNICÍPIO DE VIANA/ES.

Contratada: VX ENGENHARIA EIRELI-EPP.

Objeto: O presente termo tem por objeto a RESCISÃO AMIGÁVEL do Termo de Contrato de Prestação de Serviços nº 
238/2017, objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUTETURA PAA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRU-
ÇÃO DE 05(cinco) UNIDADES HABITACIONAIS MODULARES NO BAIRRO MARCÍLIO DE NORONHA, neste Município, nos termos da Tomada 
de Preço nº. 002/2017, a partir da data de assinatura do presente termo, conforme parecer Técnico da Controladoria Geral 
e termos previstos na Clausula Décima Segunda do Contrato, com fundamento no artigo 79, II da Lei nº. 8666/93.

Viana/ES, 08 de agosto de 2019.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

DECRETO Nº 158/2019
Publicação Nº 218307

DECRETO Nº 158/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 
61, inc. I, alínea “a”, da Lei Orgânica do Município de Viana e, de acordo com a Lei Municipal nº. 2.422/2011, que dispõe 
sobre o Sistema de Controle Interno do Município de Viana.

DECRETA:

Art.1° Fica aprovada a Instrução Normativa do Sistema de Controle Interno - SCI nº 07 - Versão 2, que dispõe sobre o 
atendimento à equipes de controle externo, por ocasião das auditorias e inspeções na Administração Direta e Indireta do 
Poder Público Municipal.

Art.2º Este Decreto entra em vigor a partir de sua assinatura, ficando revogado o Decreto nº 575/2012.

Viana - ES, 08 de Agosto de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 762/2019
Publicação Nº 218302

PORTARIA Nº 762/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana,
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RESOLVE:

Art. 1° EXCLUIR, da Comissão do Processo Seletivo SEMAST 01/2019, instituída pela Portaria 0211/2019, a Servidora 
Brunela de Souza Valiatti.

Art. 2° INCLUIR, na referida Comissão a Servidora Priscilla Espindula.

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

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana
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18ª CONVOCAÇÃO
Publicação Nº 217016

 

 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SEMAST/PMV EDITAL Nº 01/2019 

18ª CONVOCAÇÃO 

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 
01/2019 do Processo Seletivo Simplificado SEMAST/PMV, com resultado final 
homologado em 08 de março de 2019, edição nº 1216; 
 
RESOLVE: 
 
CONVOCAR após a conferência da documentação entregue, o candidato aprovado 
para dar início ao processo admissional (assinatura de contrato) de acordo com item 
08 do Edital SEMAST/PMV Nº 01/2019 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 14 (quatorze) 
de agosto de 2019, no horário especificado e conforme segue: 
 

 
 

 NÍVEL MÉDIO 
 

OFICIAL ADMINISTRATIVO 
 
Data: 14/08/2019                                 Horário: 13 h  
 

NOME DO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO 
RENATA COUTINHO 163º 
 

 
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; 
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l) Cópia do Título de Eleitor e comprovante de que está em dia com a justiça 
eleitoral (comprovante de votação na última eleição); 

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 
 
 
 

Jose Luis de Oliveira Silva 
Secretário Municipal de Trabalho e Assistência Social 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 15 - PROCESSO SELETIVO SEMAST
Publicação Nº 217010

 

 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 15 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SEMDES/PMV EDITAL Nº 02/2018  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 15 

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 13 (treze) de agosto de 2019, no horário especificado: 
 

 
 

 NÍVEL MÉDIO 
 

EDUCADOR SOCIAL 
 
Data: 13/08/2019                                 Horário: 13 h  
 

NOME DO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO 
GABRIELA FERREIRA MORAES 12° 
 

 
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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INSTRUÇÃO NORMATIVA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - SCI Nº 07
Publicação Nº 218308

 

  

__________________________________________________________________________________________________
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Av. Florentinos Ávidos, 01 – Centro – Viana/ES – CEP: 29130.915. 
Telefone: (27) 2124-6765 / 6772 e-mail: controladoria@viana.es.gov.br  
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Prefeitura Municipal de Viana 
Estado do Espírito Santo 
Secretaria Municipal de Controle e Transparência 
SECONT 

Instrução 
Normativa 

Código 

SCI-07 
 

Assunto: 
 

Recebimento das equipes de Controle Externo. 
Versão: 
 02 

Data de Elaboração:  
22/08/2018 

Data da Aprovação: 
13/12/2018 

Data da Vigência: 
45 dias após publicação 

Ato de Aprovação:  
Decreto Municipal nº 158/2019 

Unidade Responsável: 
Secretaria Municipal de Controle Interno  

Revisada em: 
10/06/2019 

Revisada por: 
Secretaria Municipal de Controle e Transparência 

 

1. Finalidade: 
 
Estabelecer normas e procedimentos a serem observados por toda a administração quando do atendimento 
às equipes de controle externo, por ocasião das auditorias e inspeções. 
 
 

2. Abrangência: 
 
A presente Instrução Normativa abrange todas as unidades da estrutura organizacional da Administração 
Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal. 
 
 

3. Conceitos/ Definições: 
 

3.1. Para fins desta Instrução Normativa, consideram-se: 
 

3.1.1. SCI - Sistema de Controle Interno. 
3.1.2.  Controle Externo - caracteriza-se por ser exercido por órgão autônomo e independente da 

Administração, cabendo-lhe, entre as atribuições indicadas pela CF/88, exercer fiscalização; 
3.1.3. Controle Interno: compreende o plano da organização e todos os métodos e medidas 

adotadas na empresa para salvaguardar seus ativos, verificar a exatidão e fidelidade dos 
dados contábeis, desenvolver a eficiência nas operações e estimular o seguimento das 
políticas executivas prescritas; 

3.1.4. Tribunal de Contas: é um órgão autônomo, que auxilia o Poder Legislativo a exercer o 
controle externo, fiscalizando os gastos dos Poderes Executivo, Judiciário e do próprio 
Legislativo. 
 

 

4. Base Legal e Regulamentar: 
 
 
4.1. Os principais instrumentos legais e regulamentares que serviram de base para elaboração da presente 
Instrução normativa foram: 
 

4.1.1. Constituição Federal da República Federativa do Brasil de l988; 
4.1.2. Lei Orgânica do Município de Viana; 
4.1.3. Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. 
4.1.4. Lei Municipal nº 2.422/2011 que implantou o Controle Interno no Município e Decreto nº              

187/2012 que regulamentou a aplicação desta Lei;  
4.1.5. Demais legislações pertinentes ao assunto, inclusive as de âmbito interno. 

 
 
 
 
 
 

5. Responsabilidades: 
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5.1. Da Secretaria Municipal de Controle e Transparência-SECONT- Unidade Responsável pela 

Instrução Normativa: 
 
5.1.1. Promover discussões técnicas com as unidades executoras, para definir as rotinas de 

trabalho e identificar os pontos de controle e respectivos procedimentos de controle, objetos 
da instrução normativa a ser elaborada; 

 
5.1.2. Obter a aprovação da instrução normativa, após submetê-la à apreciação da Secretaria 

Municipal de Controle e Transparência, e promover a sua divulgação e implementação; 
 

5.1.3. Manter atualizada e orientar as unidades executoras e supervisionar a aplicação da Instrução 
Normativa. 

 
5.2. Das Unidades Executoras: 

 
5.2.1. Atender às solicitações da Secretaria Municipal de Controle e Transparência por ocasião das 

alterações na instrução normativa, quanto ao fornecimento de informações e à participação 
no processo de elaboração; 

 
5.2.2. Alertar a Secretaria Municipal de Controle e Transparência sobre alterações que se fizerem 

necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, 
principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência 
operacional;  

 
5.2.3. Manter a instrução normativa à disposição de todos os servidores da unidade, zelando pelo 

seu fiel cumprimento, em especial quanto aos procedimentos de controle e quanto à 
padronização dos procedimentos na geração de documentos, dados e informações. 

 
 

5.3. Da Unidade Responsável pela Coordenação de Controle Interno – Secretaria Municipal de 
Controle Interno - SECONT. 

 
5.3.1. Prestar apoio técnico na fase de elaboração das instruções normativas e em suas 

atualizações, em especial no que tange a identificação e avaliação dos pontos de controle e 
respectivos procedimentos de controle; 

 
5.3.2. Por meio da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle 

inerentes à instrução normativa para aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação 
de novas instruções normativas; 

 
5.3.3. Organizar e manter atualizado o Manual de Rotinas e Procedimentos de Controle do 

Município, em meio documental e/ou em base de dados, de forma que contenha sempre a 
versão vigente de cada instrução normativa. 

 
 

6. Procedimentos para elaboração das Instruções Normativas: 
 

6.1. Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV 
 

6.1.1. Quando do recebimento de documentos de equipes de Controle Externo: 
 

6.1.1.1. Recebido qualquer documento dos órgãos de Controle Externo, o (a) Secretário (a) de 
Governo, encaminhará imediatamente cópia a Secretaria Municipal de Controle e 
Transparência para conhecimento e providências que se fizerem necessária. 
 

6.1.2. Quando da recepção das equipes: 
 

6.1.2.1. Assim que chegarem e identificarem-se como membros de órgãos de controle  
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externo, os integrantes das equipes serão apresentados ao Chefe do Poder Executivo, 
ou na ausência deste, ao Secretário Municipal de Governo; 

 
6.1.2.2. Concomitante a isto, os membros do controle externo, integrantes das equipes serão 

apresentados ao Secretário Municipal de Controle e Transparência, ou na ausência 
deste, ao Gestor Executivo de Controle e Custo e Transparência. 

 
6.2. Secretaria Municipal de Controle e Transparência - SECONT 

 
6.2.1. Quando do recebimento de documentos oriundos dos órgãos de controle externo: 

 
6.2.1.1. De posse dos documentos, o responsável procederá à verificação de seu objeto, 

tomando as medidas necessárias ao seu atendimento. 
 

6.2.2. Quando se tratar de solicitação de informações e/ou documentos: 
 

6.2.2.1. Será de imediato expedido Comunicação Interna – CI à unidade responsável para 
fornecimento das informações e/ou documentos nos prazos e formas solicitados; 
 

6.2.2.2. Caberá a Secont acompanhar e certificar-se do atendimento ao solicitado, por parte 
da unidade respectiva, mediante comprovação apresentada por esta; 

 
6.2.3. Quando tratar-se de informação de atuação do controle externo: 
 

6.2.3.1. Seja atuação de equipes para inspeção ou auditoria, imediatamente expedir-se-á 
Comunicação Interna – CI, informando às unidades de atuação, as datas e horários 
previstos para as atividades; 

 
6.2.3.2. Do referido expediente constará a relação de documentos respectivos à unidade, que 

obrigatória e imediatamente deverão ser providenciados para estar à disposição das 
equipes no prazo determinado; 

 
6.2.3.3. Deverá ser reservado espaço físico suficiente para o desenvolvimento das atividades 

durante o período previsto, levando-se em conta a localização para facilitar o acesso 
às informações e documentos, cujos volumes são maiores; 

 
6.2.3.4. No local reservado deve-se observar ainda, a existência de móveis, como mesas e 

cadeiras apropriadas, instalações elétricas, telefônica e de informática, bem como café 
e água, ressalvada à ocorrência de caso fortuito ou força maior; 

 
6.2.3.5. A Secont caberá ainda, a supervisão permanente quanto ao atendimento das 

providências solicitadas junto às unidades, indicando um servidor para atendimento 
permanente às solicitações dos órgãos de controle externo. 

 
6.2.4. Quando da recepção às equipes: 
 

6.2.4.1. Diante da informação da presença das equipes, os responsáveis indicados se 
apresentarão, colocando-se à disposição, oportunidade em que conduzirá os técnicos 
ao local reservado às atividades, definindo-se horários, sequência de unidades a 
serem fiscalizadas, bem como elementos necessários para início dos trabalhos. 

 
6.2.5. Quando do acompanhamento às equipes: 
 

6.2.5.1. O acompanhamento será permanente, dando suporte às equipes de controle e 
tornando-se o elo de ligação entre estas e as unidades sujeitas à fiscalização, cabendo 
ainda: 

 
6.2.5.1.1. Apresentar a equipe aos respectivos responsáveis pelas unidades envolvidas 

nos trabalhos de fiscalização; 
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6.2.5.1.2. Acompanhar o fornecimento de informações e/ou documentos previamente 
solicitados, bem como às solicitações feitas no momento da atuação, adotando 
as medidas necessárias ao pleno atendimento destas; 

 
6.2.5.1.3. Verificar junto à equipe, eventuais pendências de informações e/ou 

documentos, bem como os prazos para envio, registrando tais fatos para 
acompanhamento do cumprimento. 

 
6.2.6. Quando do encaminhamento de documentos remanescentes e/ou pendentes: 
 

6.2.6.1. Todo e qualquer documento pendente de fornecimento por ocasião das inspeções ou 
auditorias, para envio posterior, será objeto de acompanhamento pela Secont; 

 
6.2.6.2. Os documentos serão encaminhados de acordo com a Instrução Normativa de 

orientação para remessa de documentos aos órgãos de controle externo ou da forma 
solicitada. 

 
6.3. Departamento de Contabilidade: 

 
6.3.1. Além dos procedimentos relativos a todas as Unidades Administrativas, descritos no item 6.4 

caberá ao responsável pelo departamento: 
 

6.3.1.1 Indicar e apresentar o contador que ficará responsável pelo 
acompanhamento permanente das atividades de controle afetas à 
contabilidade geral do Município, tendo em vista ser este o detentor de 
conhecimento e informações da respectiva área; 

 
6.4. Em todas as Unidades Administrativas: 

 
6.4.1. Quando do recebimento de documentos dos órgãos de controle externo: 

 
6.4.1.1. Ao receber na unidade qualquer documento “diretamente” do TCE/ES, caberá ao 

responsável pelo recebimento ou protocolo, encaminhar imediatamente cópia a 
Secretaria Municipal de Controle e Transparência para conhecimento e providências 
que se fizerem necessária. 
 
 

6.4.2. Quando se tratar de solicitação de informações e/ou documentos: 
 

6.4.2.1. Os mesmos deverão ser imediatamente providenciados nos termos e prazos 
solicitados, observando-se as regras para envio; 

 
6.4.2.2. Qualquer ocorrência que por ventura possa prejudicar ou retardar a disponibilidade de 

informações e/ou documentos solicitados, deverá ser imediata e formalmente 
comunicada à Secont para providências. 

 
6.4.3. Quando do recebimento de expediente da Secretaria Municipal de Controle e 

Transparência: 
 

6.4.4.1. Ao receber na unidade, expediente de solicitação de informações e/ou documentos 
para envio aos órgãos de controle externo ou informação de atuação destes, seja para 
inspeção ou auditoria, os responsáveis deverão proceder de acordo com o descrito 
nos itens 6.4.1 e 6.4.2 desta Instrução Normativa. 

 
6.4.4. Quando da recepção às equipes: 

 
6.4.4.1. Serão recepcionadas pelos respectivos responsáveis pela unidade, que deverão estar 

à disposição durante todo o período previsto para atuação das equipes; 
 
6.4.4.2. Para cada área de atuação deverá ser indicado servidor responsável para acompanhar 

e dar suporte às atividades, fornecendo informações e/ou documentos por ventura 
solicitados; 

 
6.4.4.3. Os responsáveis indicados deverão ser detentores e conhecedores de todas as 

atividades, procedimentos e informações inerentes à sua área de atuação; 
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6.4.4.4. Deverá ser providenciado ainda, espaço físico e instalações necessárias à execução 
das atividades. 

 
6.4.5. Quando do fornecimento de documentos e/ou informações às equipes de controle: 
 

6.4.5.1. Os documentos e/ou informações serão fornecidos conforme solicitado, sendo 
adotadas todas as medidas cabíveis para o pleno atendimento das solicitações; 
 

6.4.5.2. Além dos documentos previamente solicitados, poderão ser requeridos pelos auditores 
de controle externo e pela Secont durante a atuação, quantos outros forem desejados, 
sendo fixado através de CI – Circular Interna prazo razoável para atendimento; 

 
6.4.5.3. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos auditores de 

controle externo e a Secont durante inspeções ou auditorias, sob pena das sanções e 
medidas cabíveis; 

 
6.4.5.4. Os responsáveis pela unidade procederão ao registro dos eventuais documentos e/ou 

informações requeridas durante a atuação que ficaram pendentes de fornecimento, 
bem como dos prazos e forma para envio. 

 
6.4.6. Documentos e/ou informações pendentes: 
 

6.4.6.1. Deverá ser providenciado o mais rápido possível e encaminhados no prazo fixado e 
forma indicada, ou de acordo com a Instrução Normativa que orienta a remessa de 
documentos aos órgãos de controle externo; 
 

6.4.6.2. Procedido ao encaminhamento, a Secont obrigatoriamente deverá ser informada para 
registro e controle, o que poderá ser feito mediante cópia do expediente de envio; 

 
6.4.6.3. Após o envio e acompanhamento do pleno atendimento ao solicitado, os 

comprovantes de expedição dos referidos documentos serão arquivados em pasta 
própria. 

 
 

7. Considerações Finais: 
 

7.1. Os termos contidos nesta Instrução Normativa, não eximem a observância das demais normas 
pertinentes que deverão ser respeitadas por exigência legal; 

 
7.2. Casos omissos deste normativo serão tratados junto a Secretaria Municipal de Controle e 

Transparência, a quem cabe, também, prestar esclarecimentos adicionais a respeito deste 
documento; 

 
7.3. Eventuais impropriedades ocorridas em descumprimento da presente instrução que não puderem 

ser sanadas pelas unidades executoras deverão ser comunicadas formalmente à Secretaria 
Municipal de Controle de Transparência; 

 
7.4. A inobservância das tramitações e procedimentos de rotina estabelecida nesta Instrução 

Normativa, sem prejuízo das orientações e exigências dos órgãos de controle externo relativas ao 
assunto, sujeitará os responsáveis às sanções legais cabíveis. 

 
7.5. O servidor ou grupo de servidores responderão pelas sanções ou multas a que der causa em 

virtude de obstrução ao livre exercício das inspeções e auditorias e/ou sonegação de informações 
ou documentos às mesmas. 

 
7.6. O IPREVI órgão da Administração Indireta se sujeitará à observância da presente Instrução 

Normativa, no que couber, sendo responsável para promover eventuais adequações, depois de 
submetidas à aprovação da Secretaria Municipal de Controle e Transparência. 

 
7.7. Os esclarecimentos adicionais a esta Instrução Normativa caberão a Secont, que por sua vez, 

aferirá o fiel cumprimento deste documento por todas as unidades da estrutura administrativa, 
mediante auditoria interna. 

 
7.8. Integram a presente Instrução Normativa os seguintes anexos: 

7.4.1. Anexo I – Fluxograma. 
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7.9. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 

8. Aprovação: 
 
8.1. Aprovamos esta Instrução Normativa em 10/06/2019, divulgue-se: 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Simone Purcino da Cunha  
Secretária Municipal de Controle e Transparência 

 
 
 
 
 

 
 
 

De acordo, 
 
 
 

Gilson Daniel Batista  
Prefeito Municipal 
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Vila Pavão

Prefeitura

RESULTADO P.P. 036/2019
Publicação Nº 218078

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019
PROCESSO Nº 002767/2018
O Município de Vila Pavão/ES, através de seu pregoeiro oficial, torna publico, para conhecimento dos interessados, o re-
sultado do Pregão Presencial nº 036/2019, cujo objeto é a aquisição de 01 veículo, novo, tipo passeio, 0 Km, ano/modelo 
atual, objeto do Convenio nº 046/2018, que entre si celebram o Município de Vila Pavão/ES e o Governo do Estado por 
intermédio da Secretaria de Estado da Saúde – SESA.
Item: 01
Empresa Vencedora: MAGMA VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP.
Valor Total: R$ 49.800,00.

Vila Pavão/ES, 08/08/2019.

Roberto Selia

Pregoeiro Oficial

Câmara Municipal

DECRETO LEGISLATIVO 002-2019 - CONTAS DO EX-PREFEITO ERALDINO DE 2015
Publicação Nº 218032

DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/2019

DISPÕE SOBRE A REJEIÇÃO DAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO/ES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 
2015, DE RESPONSABILIDADE DO ENTÃO PREFEITO, SR. ERALDINO JANN TESCH.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vila Pavão, Estado do Espírito Santo, faz saber que o Plenário aprova e ela Pro-
mulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º Fica APROVADO o Parecer Prévio TC-046/2019 (Processo TC 06878/2016-8) emitido pelo Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo – TCEES, que recomendou à Câmara Municipal de Vila Pavão a rejeição da Prestação de Contas 
Anual da Prefeitura Municipal de Vila Pavão, referente ao exercício de 2015, sob a responsabilidade do Sr. Eraldino Jann 
Tesch, Prefeito Municipal à época, tendo em vista a manutenção das seguintes irregularidades: i) divergência entre os 
registros contábil e bancário da Conta 6.223-5-a – “Fundo Municipal de Saúde/Agentes de Saúde”; ii) ausência de inven-
tários de bens patrimoniais móveis e imóveis;

Art. 2º Fica rejeitada a Prestação de Contas do Poder Executivo de Vila Pavão, de responsabilidade do então Prefeito, Sr. 
Eraldino Jann Tesch, referente ao exercício financeiro de 2015, acompanhando o Parecer Prévio TC-046/2019 (Processo 
TC 06878/2016-8) emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES, tendo em vista as irregularidades 
analisadas;

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

Câmara Municipal de Vila Pavão/ES, Plenário Dr. Sérgio Krüger, 05 de agosto de 2019.

MARCOS LAURENÇO KLOSS

Presidente CMVP/ES

ARISTEU REETZ

Vice-Presidente

VERA LUCIA ELIAS DE SOUZA

Primeiro (a) Secretário (a)
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