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Aldeia de Aracruz vira ponto turístico e cultural do 
Espírito Santo  |  Veja como visitar a Tekoá Mĩrim

Nesta quinta-feira (12) o 
povo Guarani de Ara-
cruz o� cializou o pri-

meiro Plano de Visitação em 
terras indígenas do Espírito 
Santo. O documento consoli-
da a Tekoá Mĩrim, em Aracruz, 
como um dos únicos locais 
regulamentados para realizar 
atividades voltadas ao etno-
turismo fora da região ama-
zônica, além de ser um marco 
para o município e, principal-
mente, ao povo Guarani.
“Queremos mostrar a cultura 
Guarani para todos”, declarou o 
cacique Kara’í Perú. De acordo 
com ele, a ideia é que a Tekoá 
Mĩrim seja um espaço para 
aqueles que desejam ter uma 
vivência a partir de outro estilo 
de vida e visão de mundo.
O Plano de Visitação da Tekoá 
Mĩrim foi celebrado no estilo 
Guarani: com simplicidade, 
músicas sagradas, roda de 
conversa, comidas tradicio-

nais e trilha pela � oresta. Além 
da Prefeitura de Aracruz, tam-
bém estiveram presentes re-
presentantes de agências de 
turismo, hotéis e restaurantes 
da região, Governo do Estado, 
Vale, Suzano e Instituto de So-
cioeconomia Solidária (ISES). 
“Aracruz é o único município 
capixaba com terras indíge-
nas tradicionalmente ocupa-
das e é fundamental que a 
gente reconheça e apoie os 
povos indígenas, tendo em 
vista a importância histórica 
que possuem para o Brasil. 
São povos que guardam sa-
beres antigos e conhecem 
essas terras muito melhor do 
que nós”, comentou o prefeito 
Jones Cavaglieri.

O que fazer na 
Tekoá Mirim
Localizada em meio a mata 
atlântica e às margens do 

maior estuário do Espírito 
Santo, o Rio Piraquê-Açu, a 
Tekoá Mĩrim é um lugar para 
quem busca tranquilidade e 
contato com a natureza. Uma 
breve caminhada é su� ciente 
para sentir o ar puro e o clima 
suave da � oresta.
O local possui estacionamen-
to, casas tradicionais, cabanas 
para roda de conversa e ali-
mentação, área para camping, 
banheiros e ducha externa. O 
visitante, além de contemplar 
lindas paisagens, também 
pode participar de rodas de 
conversa, pintura corporal 
com tintas da terra, caminha-
da por trilhas, apresentação 
de dança e coral, passeio de 
barco e ainda experimentar a 
culinária tradicional do povo 
Guarani ou levar para casa 
artesanatos feitos pelos mora-
dores da aldeia.
“Para mim, a Aldeia Tematika 
é um local que fortalece nos-

sas raízes, porque ali estamos 
sempre praticando nossa cul-
tura. É também um meio de 
sobrevivência pra gente, nosso 
trabalho. É muito importante 
para nós preservar nossa cul-
tura e também manter nossas 
pessoas dentro da aldeia”, co-
mentou Walter Karaí Djekupé, 
guia turístico da Tekoá Mĩrim.

Como chegar
A entrada para a Tekoá Mĩrim 
� ca na Rodovia ES-010, km45, 
após a ponte do Rio Piraquê-
-Açu, distrito de Santa Cruz, 
Aracruz – ES. Clique aqui e 
veja no pama como chegar.

Contato para 
agendamentos
27 9 9606 2754 
(Cacique Kara’í Werá)

27 99959-6939 
(Kara’í Mirim)
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Fique em Dia: prazo para quitar dívidas com 
desconto de até 100% é prorrogado

Os munícipes de Viana 
que desejam � car em 
dia com seus impostos 

têm uma nova chance para 
quitar os débitos que tenham 
ocorrido até o � m do exercício 
de 2018. O prazo para paga-
mento com as facilidades do 
Programa de Recuperação Fis-
cal Municipal “Fique em Dia”, 
da Secretaria de Finanças, foi 
prorrogado para até o dia 30 
de dezembro. Entre as facili-
dades estão o desconto de até 
100% no valor de juros e mul-
tas e ainda a possibilidade de 
parcelamento em até 60 vezes.
Para participar do processo, o mo-
rador deve preencher o requeri-
mento, que deverá ser protoco-
lado até 30 de dezembro de 2019 
no Atendimento ao Contribuinte, 
na Prefeitura de Viana. Só pode 
requerer essa oportunidade de 
quitar os débitos, o proprietário, o 
responsável tributário ou o repre-

Quem nunca teve que 
dar várias voltas na 
cidade para conseguir 

estacionar? E para otimizar os 
espaços e gerar mais vagas, a 
Prefeitura Municipal está im-
plementando mudanças no 
estacionamentos que � cam 
em um trecho da Avenida 
Afonso Cláudio, próximo a Es-
cola Estadual Professora Maria 
Trindade de Oliveira. Já hoje 
(12), as vagas deixam de ser 
no modelo paralelo e passam 
para 45 graus. 
A pintura que demarca as vagas 
foi feita ontem, delimitando duas 
vagas para motos e 16 vagas para 
carros, sendo uma para cadeiran-
te. Com a mudança foi possível 
ampliar 10 vagas no local. 
“Estamos buscando alternativas 
para melhorar o trânsito do mu-

Prefeitura cria novas vagas de 
estacionamento no centro de Ibatiba

Valores relativos ao benefício irão aquecer a economia do município nesta primeira quinzena do mês

nicípio e essa iniciativa foi apre-
sentada por alguns comercian-
tes e buscamos executar, pois 
garantirá mais vagas”, declarou 
o Prefeito Luciano Pingo. 

Mobilidade
Este tema, que é um dos desa-
� os dos municípios,  tem sido 
levado a sério pela Prefeitura 
Municipal, que já fez várias inter-
venções para melhorar a mobili-
dade da cidade. 
A cidade ganhou duas passare-
las ligando a BR-262 a Avenida 
Sete de Novembro (perto Igre-
ja Assembleia de Deus – Pastor 
Adeildo e perto da O� cina Char-
pinel); 02 Passarelas ligando a 
BR-262 a Avenida Mário Andre-
azza (perto da antiga Casa Ottz 
e perto do Supermercado 05 

Estrelas) e uma passarela ligan-
do a Avenida Mário Andreazza à 
BR 262, no Bairro Boa Esperança.
Também foram feitas rampas 
elevadas, uma perto da Escola 
Estadual Professora Maria Trin-
dade de Oliveira) e a outra ram-
pa elevada perto do Barateiro 
Material de Construção.
Merecem destaque ainda as 

vagas de estacionamento que 
foram criadas perto da antiga 
Rodoviária no Centro de Ibati-
ba; perto da Igreja Assembleia 
de Deus - Pastor Adeildo; perto 
da O� cina Charpinel no Bairro 
Novo Horizonte.
Com essa nova organização dos 
espaços urbanos a população 
ganha qualidade de vida.

sentante legal com procuração.
Com o Programa Fique em Dia, 
os moradores podem regularizar 
impostos como ISSQN, IPTU, ITBI, 
COSIP, taxas diversas.

Fique em Dia
Os débitos incluídos no Fique em 
Dia terão redução de multa e ju-
ros moratórios, da seguinte forma:
I. 100% da multa moratória e 
dos juros moratórios, no caso 
de pagamento do débito à vista, 
através de Documento Único de 
Arrecadação, no cartão de débito 
ou crédito; 
II. 70% da multa moratória e dos 
juros moratórios, no caso parce-
lamento do débito, em até 12 
parcelas no Cartão de Crédito; 
III. 60% da multa moratória e dos 
juros moratórios, no caso parce-
lamento do débito, em até 12 
parcelas, através de Documento 
Único de Arrecadação; 

IV. 50% da multa moratória e dos 
juros moratórios, no caso parce-
lamento do débito, em até 24 
parcelas, através de Documento 
Único de Arrecadação; 
V. 40% da multa moratória e dos 
juros moratórios, no caso parce-
lamento do débito, em até 36 
parcelas, através de Documento 
Único de Arrecadação; 
VI. 30% da multa moratória e dos 
juros moratórios, no caso parce-

lamento do débito, em até 48 
parcelas, através de Documento 
Único de Arrecadação;

VII. 20% da multa moratória e 
dos juros moratórios, no caso 
parcelamento do débito, em até 
60 parcelas, através de Docu-
mento Único de Arrecadação.
cretaria de Cultura, a Biblioteca 
Pública Municipal “Thomé de 
Souza Machado” e o Memorial 
14 de Maio.
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Meio Ambiente capacita agentes de � scalização 
para manusear decibelímetro em Itapemirim

A secretaria de Meio Am-
biente de Itapemirim 
(Semma) concluiu nes-

ta quinta-feira (12), o curso 
de capacitação do uso de de-
cibelímetro para servidores 
municipais. A primeira etapa 
iniciou-se em outubro, obje-
tivando o treinamento com 
ações de � scalização contra 
barulhos e ruídos, principal-
mente nas praias do distrito 
de Itaipava. A formação refe-
rente ao manuseio do deci-
belímetro foi destinada aos 
servidores dos setores de 
Fiscalização, Obras, Postura, 
Guarda Civil Municipal, técni-
cos da Semma. 
O decibelímetro é um instru-
mento que mede os níveis de 
pressão sonora. O curso teve 

Foram capacitados 20 agentes

como objetivo capacitar os 
agentes de � scalização para ma-
nusear o aparelho e o sistema ne-
cessário para uma perfeita medi-
ção. Participaram da primeira 
etapa 20 pessoas. Segundo o se-
cretário de Meio Ambiente, Jean 

Mais uma obra de impacto social e de qualidade 
de vida para nossa população realizada nas ruas 
do distrito da Vila de Laranja da Terra

Mais uma obra de im-
pacto social e de qua-
lidade de vida para 

nossa população realizada 
nas ruas do distrito da Vila de 
Laranja da Terra. Esta obra, as-
sim como tantas outras, foram 
feitas com recursos do próprio 
município.

Investimentos assim, só são 
possiveis por conta do traba-
lho sério de organizanizaçao e 
planejamento das contas! Pla-
nejar para realizar investimen-
tos para a melhoria da quali-
dade de vida das pessoas, esta 
é a diferença do governo Jo-
safá e Florisvaldo! Segue as fo-
tos do antes e do depois! Pra 
frente Laranja da Terra! Juntos 
somos mais fortes.

Paz Rosa, a Semma está apta a 
receber denúncias relacionadas 
ao som alto, pelo telefone (28) 
3529-6419, onde é garantido o 
anonimato. 
Uma vez denunciada, a Semma 
abrirá processo interno e pro-

cederá com o monitoramento 
e � scalização ao local para veri-
� car a procedência da reclama-
ção. Jean ressalta que a legisla-
ção vigente prevê a aplicação de 
sanções aos excessos sonoros 
passíveis de multa.
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Consórcios Intermunicipais

Cim Noroeste - Consórcio Público da Região Noroeste do ES

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 006/2018.
Publicação Nº 242343

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 006/2018.

Processo Administrativo nº 1659 de 07/12/2018.

Pregão Presencial nº 002/2017 – Ata de Registro de Preço nº 001/2018.

Contratante: Consórcio Público da Região Noroeste – Cim Noroeste.

CONTRATADO: RCS EIRELI.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO PRAZO DE VIGÊNCIA

1.1. Fica prorrogado pelo prazo de 12 (doze) meses a vigência do item 6.1 do contrato firmado.

CLAUSULA SEGUNDA: Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições não alteradas pelo presente termo aditivo 
Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em três vias de igual teor, justamente com duas 
testemunhas.

Águia Branca - ES, 12/12/2019. 

Paulo Márcio Leite Ribeiro

Presidente do CIM NOROESTE

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

PORTARIA CIM POLO SUL Nº 08 P, 12 DE DEZEMBRO DE 2019. DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE 
EMPREGADO PÚBLICO PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR CONTRATOS DO CONSÓRCIO PÚBLICO 
DA REGIÃO POLO SUL – CIM POLO SUL/ REDE CUIDAR.

Publicação Nº 242927

PORTARIA CIM POLO SUL Nº 08 P, 12 DE DEZEMBRO DE 2019.

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE EMPREGADO PÚBLICO PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR CONTRATOS DO CONSÓR-
CIO PÚBLICO DA REGIÃOPOLO SUL – CIM POLO SUL/ REDE CUIDAR.

O Presidente do Consórcio Público da Região Polo Sul - 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 - Designar a empregada público do CIM POLO SUL, Hérika Ferreira Paraíso de Paula - CPF Nº 042.114.371-04, para 
acompanhar e fiscalizar os Contratos desde as assinaturas dos contratos originários, com base no princípio da autotutela, 
insculpido na Súmula 473 do Excelso Pretório, pois embora não constava do Contrato, o mesmo exercia sua fiscalização 
para acompanhar e fiscalizar os seguintes contratos:

a) CONTRATO Nº 001/2019 – REF. A PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018.

Contratado: Adservicon Administração Serviços e Contabilidade

Objeto: Prestação de Serviços de Limpeza, conservação, higienização com fornecimento dos materiais necessários para as 
instalações e bens da Unidade de Cuidado Integral a saúde - Rede Cuidar em Guaçuí.
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b) CONTRATO Nº 002/2018 - REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contratado: Acesse Comunicação Eireli ME

Objeto: Prestação de fornecimento de serviços de internet.

c) CONTRATO Nº 004/2018 – REF. DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contratado: Tecprint Comércio e Serviços LTDA

Objeto: Prestação de serviço de locação de impressora.

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

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

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

Guaçuí/ES, 12 de Dezembro de 2019.

Angelo Guarçoni Junior

Presidente do CIM POLO SUL
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Água Doce do Norte

Prefeitura

DECRETO 078 2019
Publicação Nº 242890

DECRETO Nº 078, DE 9 DE DEZEMBRO 2019

“Atualiza o valor da Unidade Fiscal do Tesouro Municipal – UFTM, e dá providências”.

O Prefeito Municipal de Água Doce do Norte, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas 
pelo art. 4º, Parágrafo único da Lei Complementar 009, de 16 de maio de 2013...

CONSIDERANDO que a arrecadação tributária a ato plenamente vinculado à lei, sendo dever da administração municipal 
realiza-la;

CONSIDERANDO que a atualização monetária e forma pela qual se apura e corrige o poder aquisitivo de uma moeda com 
base em índices oficiais que medem a inflação;

CONSIDERANDO que o índice oficial de verificação da inflação utilizado como parâmetro pelo poder público municipal é o 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, como previsto no art. 292 do Código Tributário Municipal;

CONSIDERANDO que o IPCA acumulado até novembro 2019 foi de 3,27% (três inteiros e vinte e sete centésimos por 
cento);

RESOLVE:

Art. 1º. Fica atualizado o valor da Unidade Fiscal do Tesouro Municipal – UFTM, previsto no art. 4º, da Lei Complementar 
009, de 16 de maio de 2013, com base na variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, acu-
mulado até novembro, o que corresponde a um acréscimo de 3,27% (três inteiros e vinte e sete centésimos por cento).

Art. 2º. O valor da UFTM passa a ser de R$ 1,16 (um real e dezesseis centavos).

Art. 3º. A Secretaria da Fazenda Municipal deverá providenciar às devidas atualizações dos sistemas computacionais para 
adequar todos os créditos do município ao valor referido no artigo anterior, observado o disposto no art. 3º, da Lei Com-
plementar 009, de 16 de maio de 2013.

Parágrafo único. Estão excluídos da determinação do caput os créditos inscritos na dívida ativa municipal, que são atuali-
zados na forma do art. 35, §§5º e 6º da Lei Complementar nº 002/2007 – Código Tributário Municipal.

Art. 4º. A Secretaria da Fazenda Municipal fará a divulgação de forma ostensiva do valor da UFTM, por meio de afixação 
de cartazes nas dependências da Área de Tributação destinadas ao atendimento de contribuintes.

Art. 5º. Este decreto entra em vigor em 01º (primeiro) de janeiro de 2020.

Art. 6º. Fica revogado o decreto nº 086, de 12 de dezembro de 2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de Água Doce do Norte, Estado do Espírito Santo, aos nove dias do mês de dezembro de 
2019.

Paulo Márcio Leite Ribeiro

Prefeito Municipal
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DECRETO 079 2019
Publicação Nº 242891

DECRETO Nº 079, DE 9 DE DEZEMBRO 2019

“Atualiza o valor do ISS fixo, em observância ao art. 292 da Lei Complementar 002/2007 – Código Tributário Municipal/
CTM”.

O Prefeito Municipal de Água Doce do Norte, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas 
pelo artigo 291 da Lei Complementar 002, de 02 de maio de 2007 – Código Tributário Municipal...

CONSIDERANDO que a arrecadação tributária a ato plenamente vinculado à lei, sendo dever da administração municipal 
realiza-la;

CONSIDERANDO que a atualização monetária e forma pela qual se apura e corrige o poder aquisitivo de uma moeda com 
base em índices oficiais que medem a inflação;

CONSIDERANDO que o índice oficial de verificação da inflação utilizado como parâmetro pelo poder público municipal é o 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, como previsto no art. 292 do Código Tributário Municipal;

CONSIDERANDO que o IPCA acumulado até novembro 2018 foi de 3,27% (três inteiros e vinte e sete centésimos por 
cento);

RESOLVE:

Art. 1º. Fica atualizado o valor do Imposto Sobre Serviços de taxa fixa – ISSfixo, previsto no art. 9º, §1º do Decreto-lei 
nº 406, de 31 de dezembro de 1968, com base na variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, 
acumulado até novembro, o que corresponde a um acréscimo de 3,27% (três inteiros e vinte e sete centésimos por cento).

Art. 2º. O valor do ISSfixo passa a ser de R$ 17,32 (dezessete reais e trinta e dois centavos)

Art. 3º. Este decreto entra em vigor em 01º (primeiro) de janeiro de 2020.

Art. 4º. Fica revogado o decreto nº 085, de 12 de dezembro de 2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de Água Doce do Norte, Estado do Espírito Santo, aos nove dias do mês de dezembro de 
2019.

Paulo Márcio Leite Ribeiro

Prefeito Municipal

LEI 117 2019
Publicação Nº 242887

LEI Nº 117, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019.

 

INSTITUI O CÓDIGO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CRIA O FUNDO 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CRIA A JUNTA DE AVALIAÇÃO DE RECURSOS DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS E DISPÕE SO-
BRE A POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE E SOBRE O SISTEMA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE PARA O MUNICÍPIO DE ÁGUA 
DOCE DO NORTE - ES.

O Prefeito Municipal de Água Doce do Norte: Faço saber que a Câmara Municipal DECRETA e eu SANCIONO a seguinte Lei:

DECRETA: 
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CÓDIGO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

LIVRO I

PARTE GERAL

TÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Este Código, fundamentado na legislação e nas necessidades locais, regula a ação pública do Município de Água 
Doce do Norte - ES, e sua relação com os cidadãos e instituições públicas e privadas, no estabelecimento de normas de 
gestão ambiental, na preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação e proteção dos recursos naturais, no con-
trole das atividades potencialmente poluidoras e do meio ambiente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
qualidade de vida, de forma a garantir o desenvolvimento sustentável.

Parágrafo único. A administração do uso dos recursos naturais do Município de Água Doce do Norte - ES, compreende, 
ainda, a observância das diretrizes norteadoras do disciplinamento do uso do solo e da ocupação territorial previstos na Lei 
Orgânica e nas legislações correlatas.

TÍTULO II

DA POLÍTICA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CAPÍTULO I

DOS PRINCÍPIOS

 

Art. 2º. Política do Meio Ambiente do Município de Água Doce do Norte - ES objetiva propiciar e manter o meio ambiente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida em suas diferentes manifestações, impon-
do-se ao Poder Público e à coletividade o dever de promover sua proteção, conservação, controle, preservação e recupe-
ração para o presente e as futuras gerações.

 Art. 3º. A Política Municipal do Meio Ambiente do Município de Água Doce do Norte - ES, orienta-se pelos seguintes prin-
cípios:

 I - a ação municipal na manutenção do equilíbrio ecológico dos ambientes urbanos, rurais e naturais, considerando meio 
ambiente como um patrimônio de interesse público a ser necessariamente assegurado e protegido para toda coletividade;

II - o uso controlado e sustentável dos recursos naturais;

 III - promoção do uso sustentável da energia, com ênfase nas formas de baixo impacto ambiental;

 IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação, conservação e manutenção de áreas ambientalmente sensíveis e a 
recuperação de áreas degradadas de comprovada função ecológica;

V - a obrigatoriedade de reparação ao dano ambiental, independentemente de possíveis sanções civis, administrativas ou 
penais ao causador de poluição ou de degradação ambiental, bem como a adoção de medidas preventivas;

 VI - a educação ambiental como processo permanente de ação e reflexão individual e coletiva voltados para a construção 
de valores, saberes, conhecimentos, atitudes e hábitos, visando uma relação sustentável da sociedade humana com o 
ambiente que integra;

 VII - o controle das atividades potencial e/ou efetivamente poluidoras;

 VIII - o incentivo à pesquisa e ao estudo científico e tecnológico, objetivando o conhecimento da ecologia dos ecossiste-
mas, seus desequilíbrios e a solução de problemas ambientais existentes;

 IX - a garantia da prestação de informações relativas ao meio ambiente e à qualidade ambiental;

 X - garantia da participação da sociedade organizada na sua formulação e no acompanhamento de sua implementação;

  XI - a promoção do desenvolvimento econômico e social integrado com a sustentabilidade ambiental;

 XII - imposição ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos naturais para fins econômicos;

 XIII - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;

 XIV - a proteção, conservação e recuperação dos recursos hídricos superficiais, (lagos, lagoas e reservatórios, córregos, 
rios e outros cursos de água) das nascentes e as águas subterrâneas;

XV - a função social e ambiental da propriedade;

 XVI - a integração com as Políticas Nacional e Estadual de Meio Ambiente e a cooperação com órgãos da União, do Estado, 
de outros municípios e da sociedade para o desenvolvimento de ações para proteção e solução de problemas ambientais.
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CAPÍTULO II

DOS OBJETIVOS

 

Art. 4º. São objetivos da Política Municipal do Meio Ambiente:

 I - compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente, dos recursos 
naturais e do equilíbrio ecológico;

 II - compatibilizar a Política Municipal do Meio Ambiente com as políticas nacional e estadual do meio ambiente;

 III - articular e integrar as ações e atividades ambientais desenvolvidas pelos diversos órgãos e entidades do Município, 
e com os órgãos federais e estaduais, quando necessário;

IV - impor, ao poluidor e ao degradador, a obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, a con-
tribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos;

V - articular e integrar ações e atividades ambientais intermunicipais, favorecendo consórcios e outros instrumentos de 
cooperação para controle e proteção do meio ambiente, em especial os seus ecossistemas, os recursos hídricos e a gestão 
dos resíduos sólidos;

VI - identificar e caracterizar os ecossistemas do Município, as fragilidades, as ameaças, os riscos e os usos compatíveis; 
definindo as ações específicas para a gestão adequada desses ambientes;

VII - criar, implantar, consolidar e gerenciar unidades de conservação e outros espaços territoriais especialmente prote-
gidos;

 VIII - estabelecer normas, critérios e padrões de qualidade ambiental, emissão de efluentes, bem como, normas relativas 
ao uso e manejo de recursos naturais, adequando-as permanentemente em face da legislação vigente, bem como das 
inovações tecnológicas; 

IX - estimular a aplicação da melhor tecnologia disponível para a permanente redução dos níveis de poluição;

 X - preservar, conservar e recuperar as áreas consideradas de relevante interesse ambiental, localizadas no Município;

 XI - estimular o desenvolvimento de pesquisas e uso adequado dos recursos naturais;

 XII - promover a educação ambiental na sociedade local, especialmente na rede de ensino municipal, objetivando a sua 
participação ativa na conservação, preservação e recuperação do meio ambiente;

 XIII - instituir e implementar o zoneamento ecológico-econômico;

 XIV - monitorar a qualidade da água, do ar, do solo e dos níveis de poluição sonora;

 XV - fiscalizar e exercer o poder de polícia em defesa do meio ambiente, nos limites desta Lei, sem prejuízo da aplicação 
da legislação estadual e federal pertinentes;

 XVI - controlar a localização, instalação, operação e ampliação de empreendimentos potencial ou efetivamente poluidores, 
através de prévio licenciamento ambiental e outros instrumentos administrativos visando garantir a qualidade ambiental 
e a conservação dos recursos naturais;

 XVII - promover a utilização de energia renovável, com ênfase nas alternativas de baixo impacto ambiental e que venham 
contribuir para redução das emissões de carbono na atmosfera.

 Parágrafo único. As atividades empresariais, públicas ou privadas, serão exercidas em consonância com as diretrizes da 
Política Municipal do Meio Ambiente.

 

CAPÍTULO III

DOS INSTRUMENTOS

 

Art. 5º. São instrumentos da Política do Meio Ambiente do Município de Água Doce do Norte - ES:

I. o planejamento urbano e zoneamento ambiental;

II. o Plano de Arborização e Áreas Verdes;

III. o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;

IV. os padrões de emissões e qualidade ambiental;

V. o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;
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VI. a criação, implantação, implementação e manutenção de unidades de conservação municipais e demais espaços 
especialmente protegidos;

VII. o sistema municipal de informações sobre o meio ambiente;

VIII. cadastro de atividades potencialmente poluidoras, de profissionais, empresas e entidades que atuam na área de 
meio ambiente;

IX. as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou 
correção da degradação ambiental;

X. monitoramento, controle e fiscalização ambiental;

XI. auditoria ambiental;

XII. audiência pública;

XIII. educação ambiental;

XIV. compensação ambiental;

XV. benefícios econômicos e/ou fiscais, concedidos como forma de incentivo a preservação e conservação dos recursos 
naturais, regularmente através da legislação vigente ou de normas municipais;

XVI. o Fundo Municipal de Meio Ambiente;

XVII. Plano Municipal de Saneamento;

XVIII. os convênios, acordos, termos de compromisso, consórcios ou outras formas de gerenciamento ou proteção dos 
recursos ambientais;

XIX. o Plano Diretor Municipal.

Parágrafo único. O Município, no exercício de sua competência em matéria de meio ambiente, estabelecerá normas suple-
mentares para atender as suas peculiaridades, observadas as normas gerais de competência do Estado e da União.

 

CAPÍTULO IV

DAS DEFINIÇÕES

 

Art. 6º. São as seguintes definições que regem este Código:

I. agente fiscal: agente da autoridade ambiental devidamente qualificado capacitado, assim reconhecido pela auto-
ridade ambiental por meio de portaria publicada no Diário Oficial, possuidor do poder de polícia, responsável por lavrar o 
auto de infração e tomar as medidas preventivas que visem cessar o dano ambiental;

II. agente poluidor: a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente por 
elevada degradação ou poluição ambiental;

III. área construída: área total edificada;

IV. área de estocagem: área coberta ou descoberta destinada à estocagem de materiais, produtos ou equipamentos;

V. área de preservação permanente - APP: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função am-
biental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico 
de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;

VI. área útil: toda área utilizada para realização das atividades do empreendimento, sendo consideradas as áreas 
construídas e as áreas de apoio, tais como pátios de estocagem, de estacionamento e manobras;

VII. auditoria ambiental: instrumento de gestão ambiental que visa ao desenvolvimento documentado e objetivo de 
um processo periódico de inspeção, análise e avaliação sistemática das condições, práticas e procedimentos ambientais de 
um agente poluidor;

VIII. audiência pública: instrumento de caráter não deliberativo de consulta pública para a discussão de estudos am-
bientais, projetos, empreendimentos, obras ou atividades que façam uso dos recursos ambientais e/ou que potencial ou 
efetivamente que possam causar degradação do meio ambiente nos termos da legislação vigente;

IX. compensação ambiental: é um mecanismo para compensação, que pode ser financeiro, devido aos efeitos de 
impactos ambientais não mitigáveis ocorridos quando da implantação de empreendimentos, identificados no processo de 
licenciamento ambiental;

X. conservação: é o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização 
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sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural, para que possa produzir maior benefício, em bases sus-
tentáveis, às atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras, e 
garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral;

XI. controle ambiental: são as atividades desenvolvidas para licenciamento, fiscalização e monitoramento de ativi-
dades e empreendimentos potenciais ou efetivamente causadores de degradação do meio ambiente, visando obter ou 
manter a qualidade ambiental;

XII. degradação ambiental: é um processo de degeneração do meio ambiente, onde as alterações biofísicas do meio 
provocam uma alteração na fauna e flora natural, com eventual perda de biodiversidade;

XIII. desenvolvimento sustentável: é o desenvolvimento social, econômico e ambiental capaz de suprir as necessidades 
da geração atual sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações;

XIV. ecossistema: conjunto formado por todos os fatores bióticos e abióticos que atuam simultaneamente sobre um 
determinado lugar, estendendo-se por um determinado espaço de dimensões variáveis; é uma totalidade integrada, sis-
têmica e aberta, que envolve fatores abióticos e bióticos, com respeito a sua composição, estrutura e função;

XV. educação ambiental: processo por meio do qual o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, saberes, 
conhecimentos, habilidades, competências, atitudes, hábitos, e costumes, voltados à conservação, preservação e recupe-
ração do meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida e sua sustentabilidade;

XVI. fiscalização ambiental: toda e qualquer ação de agente fiscal visando ao exame e verificação do atendimento às 
disposições contidas na legislação ambiental, neste Código e nas normas deles decorrentes;

XVII. gases de efeito estufa: são gases lançados na atmosfera principalmente pela queima de combustíveis fósseis que 
aumentam a absorção de calor e elevam a temperatura do planeta, provocando o aquecimento global; 

XVIII. gestão ambiental: tarefa de administrar e controlar o uso sustentável dos recursos naturais, por instrumentação 
adequada - regulamentos, normatização e investimentos - assegurando racionalmente o conjunto do desenvolvimento 
produtivo, social e econômico em benefício do meio ambiente e da coletividade;

XIX. impacto ambiental: conjunto de efeitos ambientais adversos causados por um empreendimento ou conjunto de 
empreendimentos, considerando o funcionamento dos ecossistemas e a qualidade dos recursos ambientais, a biodiversi-
dade, as atividades sócias e econômicas, a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

XX. impacto ambiental local: é todo e qualquer impacto ambiental que não ultrapasse os limites territoriais do Municí-
pio;

XXI. leito regular: a calha por onde correm regularmente as águas do curso d’água durante o ano;

XXII. meio ambiente: é o conjunto de condições, leis, influência e interações de ordem física, química, biológica, social, 
cultural e urbanística, que permite, abrigam e regem a vida em todas as suas formas;

XXIII. nascente: afloramento natural do lençol freático que apresenta perenidade e dá início a um curso d’água;

XXIV. olho d’água: afloramento natural do lençol freático, mesmo que intermitente;

XXV. padrão de emissão: é o limite de concentração de poluentes que, ultrapassados, poderá afetar a saúde, a segu-
rança e o bem-estar da população, bem como ocasionar danos à flora e à fauna, às atividades econômicas e à qualidade 
ambiental em geral;

XXVI. padrões de qualidade ambiental: são os valores das concentrações máximas toleráveis no ambiente para cada 
poluente, de modo a resguardar a saúde humana, a fauna, a flora, as atividades sociais e econômicas e o meio ambiente 
em geral;

XXVII. pequena propriedade ou posse rural familiar: aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar 
e empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária, e que atenda ao disposto no art. 
3o da Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006;

XXVIII. plano de manejo: documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de 
conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos 
naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade;

XXIX. poluição: a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente:

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;

c) afetem desfavoravelmente a biota;

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos.
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XXX. preservação: conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem à proteção das espécies, habitats e ecos-
sistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo o desequilíbrio ecológico dos sistemas naturais;

XXXI. qualidade ambiental: conjunto de condições que um ambiente oferece, em relação às necessidades de seus com-
ponentes, incluindo a necessidade de proteção de bens de valor histórico e cultural;

XXXII. recuperação: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição não degra-
dada, que pode ser diferente de sua condição original;

XXXIII. recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, 
o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora;

XXXIV. reserva legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada a de preservação per-
manente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à 
conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas, definidas pelo Código Florestal Brasileiro;

XXXV. saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de:

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao abaste-
cimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição;

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transpor-
te, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final 
no meio ambiente;

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais 
de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza 
de logradouros e vias públicas;

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais 
de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, 
tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas;

XXXVI. sistema de tratamento sanitário individual: são construções destinadas a remover os resíduos sólidos e a carga 
orgânica de esgotos domésticos que pode ser unifamiliar ou de pequenas empresas como a fossa séptica ou similares;

XXXVII. termo de compromisso ambiental: instrumento de gestão ambiental que tem por objetivo precípuo a recuperação 
do meio ambiente degradado, por meio de fixação de obrigações e condicionantes técnicas que deverão ser rigorosamente 
cumpridas pelo infrator em relação à atividade degradadora a que causa, de modo a cessar, corrigir, adaptar, recompor 
ou minimizar seus efeitos negativos sobre o meio ambiente e permitir que as pessoas físicas e jurídicas possam promover 
as necessárias correções de suas atividades, para o atendimento das exigências impostas pelas autoridades ambientais 
competentes e adequação à legislação ambiental;

XXXVIII. termo de referência: conjunto de critérios exigidos para a realização de determinada atividade;

XXXIX. unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos naturais, incluindo as águas jurisdicionais, com carac-
terísticas naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, 
sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção;

XL. zoneamento ecológico econômico: é um instrumento legal de diagnóstico do uso do território visando assegurar 
o desenvolvimento sustentável, divide a terra em zonas, a partir dos recursos naturais, da sócio economia e de marcos 
jurídicos, onde são definidas potencialidades econômicas, fragilidades ecológicas e as tendências de ocupação, incluindo 
as condições de vida da população, cujas informações irão compor cenários com diretrizes para a tomada de decisões e 
investimentos.

 

TÍTULO III

DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CAPÍTULO I

DA ESTRUTURA

 Art. 7º. O Sistema Municipal de Meio Ambiente de Água Doce do Norte - ES, é formado pelo conjunto de órgãos e entida-
des públicas e privadas, destinados a preservar conservar, defender, recuperar, controlar a qualidade do meio ambiente e 
o uso sustentável dos recursos naturais do Município.

 

Art. 8º. Integram o Sistema Municipal de Meio Ambiente de Água Doce do Norte - ES:

 I - a pasta responsável pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente;
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II - a Junta de Avaliação de Recursos de Infrações Ambientais;

III - Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Básico;

IV - outras Secretarias e autarquias afins do Município, definidas em ato do Poder Executivo;

V - organizações da sociedade civil que tenham a questão ambiental entre seus objetivos;

VI- articular e integrar ações e atividades ambientais intermunicipais, favorecendo consórcios e outros instrumentos de 
cooperação;

Parágrafo único. Os órgãos que compõem o Sistema Municipal do Meio Ambiente atuarão sob a coordenação do Órgão 
Municipal responsável pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente.

CAPÍTULO II

DO ÓRGÃO EXECUTIVO

 Art. 9º. A pasta responsável pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente é o órgão de coordenação, controle e execução da 
Política Municipal do Meio Ambiente, e integrante da estrutura de organização do Município, com as seguintes atribuições:

 I - promover a educação ambiental por intermédio de programas, projetos e ações desenvolvidos nas escolas, em comu-
nidades, organizações não governamentais e demais segmentos da sociedade, para estimular a participação na proteção, 
conservação e recuperação do meio ambiente;

II - propor a criação e gerenciar espaços territoriais especialmente protegidos no Município de Água Doce do Norte - ES, 
implantando e implementando os planos de manejo;

III - licenciar a localização, instalação, operação e ampliação das obras e atividades consideradas efetiva ou potencialmen-
te poluidoras e/ou degradadoras do meio ambiente de impacto local;

IV - exercer o controle, o monitoramento e a avaliação dos recursos naturais do Município;

 V - controlar as atividades públicas e privadas potencialmente poluidoras do meio ambiente;

 

VI - participar do planejamento das demais políticas públicas do Município, especialmente as de saúde, educação, desen-
volvimento econômico e urbano, saneamento básico e transportes;

 VII - elaborar o Plano de Ações de Meio Ambiente, a respectiva proposta orçamentária e as diretrizes da política municipal 
do meio ambiente;

 VIII - coordenar as ações dos órgãos integrantes do Sistema Municipal de Meio Ambiente;

 IX - elaborar ou aprovar termos de referência para os estudos ambientais conforme a necessidade de avaliação técnica;

 X - manifestar-se mediante estudos e pareceres técnicos sobre questões de interesse ambiental para a população do 
Município;

 XI - articular-se com organismos federais, estaduais, internacionais e organizações do 3º setor, para a execução coorde-
nada e a obtenção de financiamentos para a implantação de programas relativos à preservação, conservação e recupera-
ção dos recursos naturais;

 XII - gerir o Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA, nos aspectos técnicos, administrativos e financeiros, sob a fisca-
lização do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Saneamento de Água Doce do Norte - ES - COMMASA;

 XVIII - apoiar as ações das organizações da sociedade civil que desenvolvam projetos de preservação, conservação e 
controle da qualidade do meio ambiente;

 XIV - propor ao Conselho Municipal do Meio Ambiente a edição de normas de qualidade ambiental com critérios, parâme-
tros, padrões, limites, índices, de qualidade, bem como métodos para o uso dos recursos naturais do Município;

 XV - fixar diretrizes ambientais para elaboração de projetos de parcelamento do solo urbano;

 XVI - fixar diretrizes ambientais no que se referem à coleta, transporte e disposição de resíduos;

 XVII - promover as medidas administrativas e requerer ou encaminhar as judiciais cabíveis para coibir, punir e responsa-
bilizar os agentes poluidores e degradadores do meio ambiente;

 XIII - atuar em caráter permanente adotando medidas que promovam a recuperação de áreas e recursos naturais polu-
ídos ou degradados;

 XIX - exercer o poder de polícia administrativa para condicionar e restringir o uso e gozo dos bens, atividades e direitos, 
quando indispensável à preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação e controle do meio ambiente;
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 XX - dar apoio técnico, administrativo e financeiro ao Conselho Municipal do Meio Ambiente;

XXI - elaborar projetos ambientais; 

XXII - colaborar técnica e administrativamente com o Ministério Público e demais órgãos, nas suas ações institucionais em 
defesa do Meio Ambiente;

 XXIII - exigir dos responsáveis por empreendimentos ou atividades potencial ou efetivamente poluidoras a adoção de 
medidas mitigadoras, compensatórias e recuperação de impactos ao meio ambiente;

 XXIV - propor ao Chefe do Poder Executivo Municipal projetos de lei, relacionados às questões ambientais;

 XXV - executar outras atividades correlatas atribuídas pelo Prefeito Municipal.

 

CAPÍTULO III

DA CRIAÇÃO DA JUNTA DE AVALIAÇÃO DE RECURSOS 

DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS

Art. 10. A junta de avaliação de recursos de infrações ambientais terá a composição mínima de três (03) membros servi-
dores municipais, que serão nomeados pelo Chefe do Poder Executivo, para o julgamento dos processos administrativos 
em primeira instância, que passa a integrar a estrutura do órgão responsável pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente, 
com a seguinte composição:

I - 01 (um) Presidente que deverá ser o Titular da pasta responsável pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente;

II - 02 (dois) membros titulares responsáveis pelo julgamento dos processos municipais e para cada membro titular de-
verá ser designado um suplente respectivo. Dentre os membros deverá participar pelo menos um procurador municipal.

Art. 11. A junta reunir-se-á ordinariamente pelo menos uma vez por mês ou, extraordinariamente sempre que convocada 
pelo seu Presidente.

Art. 12. A junta de avaliação de recursos de infrações ambientais deverá elaborar o regimento interno para disciplinamento 
e organização dos seus trabalhos, submetendo-se ao exame e sanção pelo responsável da pasta responsável pelas Polí-
ticas Públicas de Meio Ambiente.

Art. 13. Os componentes da junta de avaliação de recursos de infrações ambientais receberão uma gratificação de presen-
ça por sessão a que comparecerem ficando a critério do Poder Executivo Municipal definir o valor.

Art. 14. Compete ao Presidente da Junta de Julgamento de Infração Ambiental - JJIA:

I - presidir e dirigir todos os serviços da Junta de Julgamento de Infração Ambiental, zelando pela sua regularidade;

II - determinar as diligências solicitadas;

III - proferir voto ordinário e de qualidade, sendo este fundamentado;

IV - assinar as resoluções e pareceres em conjunto com os membros da Junta de Julgamento de Infração Ambiental - JJIA; 

V - recorrer de ofício ao Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Básico, quando for o caso.

 Art. 15. São atribuições dos membros da Junta de Julgamento de Infração Ambiental - JJIA:

 I - examinar os processos que lhe forem distribuídos, apresentando, por escrito, no prazo estabelecido, relatório com 
parecer conclusivo;

II - solicitar esclarecimentos, diligências ou visitas, se necessário;

III - proferir, se desejar, voto escrito e fundamentado.

CAPÍTULO IV

DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DE SANEAMENTO BÁSICO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES - COMMASA

 

Art. 16. O Conselho Municipal do Meio Ambiente e de Saneamento Básico de Água Doce do Norte - ES - COMMASA, órgão 
colegiado autônomo, de caráter consultivo, deliberativo e normativo de instância superior do Sistema Municipal de Meio 
Ambiente, composto paritariamente por representantes do Poder Público e da sociedade civil.

Art. 17. O Conselho Municipal do Meio Ambiente e de saneamento básico exercerá as seguintes atribuições:

 I - de caráter consultivo:

http://www.legislacaoonline.com.br/linhares/images/leis/html/L23222002.html
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 a) colaborar com o Município de Água Doce do Norte - ES na regulamentação e acompanhamento de diretrizes da Política 
Municipal de Meio Ambiental;

b) analisar e opinar sobre matérias de interesse ambiental do Poder Executivo que forem submetidas à sua apreciação;

c) opinar sobre matéria em tramitação no contraditório administrativo público municipal que envolva questão ambiental, 
por solicitação formal do Poder Executivo;

 II - de caráter deliberativo:

 a) propor a política municipal de planejamento e controle ambiental;

b) analisar e decidir sobre a implantação de projetos de relevante impacto ambiental;

c) fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA, podendo requisitar informações ao 
Poder Executivo Municipal para esclarecimentos e representação ao Ministério Público quando constatadas irregularidades 
que possam configurar crime;

d) decidir em última instância sobre recursos administrativos negados ou indeferidos pelo órgão responsável pelas Políticas 
Públicas de Meio Ambiente;

e) deliberar quanto à solicitação de conversão de valores de multas em segunda instância;

f) deliberar sobre propostas apresentadas pelo órgão responsável pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente no que con-
cerne às questões ambientais;

g) propor e incentivar ações de caráter educativo para a formação da cidadania, visando à proteção, conservação, recu-
peração, preservação e melhoria do ambiente;

h) deliberar sobre propostas de compensação ambiental em processos licenciamento ambiental;

i) aprovar e deliberar sobre seu regimento interno;

j) apreciar, pronunciar e deliberar sobre aprovação de manifestação técnica proferida pela Secretaria responsável pelas 
Políticas Públicas de Meio Ambiente em análise de EIA/RIMA. 

III - de caráter normativo:

 a) aprovar, com base em estudos técnicos as normas, critérios, parâmetros, padrões e índices de qualidade ambiental, 
bem como métodos para o uso dos recursos naturais do Município, observadas as legislações estadual e federal;

b) aprovar os métodos e padrões de monitoramento ambiental, desenvolvidos e utilizados pelo Poder Público e pela ini-
ciativa privada;

c) propor criação de Unidades de Conservação - UC´s;

d) apreciar os critérios para elaboração do zoneamento ambiental.

Art. 18. O Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Básico será constituído paritariamente por representantes 
de órgãos e entidades governamentais e não governamentais, num total mínimo de 10 conselheiros titulares, com igual 
número de suplentes, além do conselheiro presidente, que juntos formarão o plenário.

§ 1º O Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Básico será presidido pelo responsável municipal pelas Polí-
ticas Públicas de Meio Ambiente.

§ 2º O Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Básico exercerá seu direito de voto em casos 
de empate.

§ 3º Os membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Básico e seus respectivos suplentes serão in-
dicados pelas entidades que representam, e nomeados por ato do Prefeito Municipal, para mandato de 02 (dois) anos, 
permitida a recondução, sendo o serviço gratuito e considerado relevante para o Município.

§ 4º A indicação a que se refere o §3º não se aplica ao Presidente que é considerado membro nato do Conselho Municipal 
de Meio Ambiente e Saneamento Básico, a teor do § 1º.

Art. 19. A Composição do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Básico serão regulamentados por ato pró-
prio do Poder Executivo, sendo:

I - representantes de entidades não governamentais, dentre as opções:

a) um titular e um suplente representante de entidades ambientalistas; 

b) um titular e um suplente representante da comunidade;

c) um titular e um suplente da comunidade técnico-científica de reconhecida atuação na área ambiental;

d) um titular e um suplente do setor de serviços (transportes, bancários, polícia etc.);

e) dois titulares e dois suplentes das indústrias sediadas no Município;
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f) dois titulares e dois suplentes do setor do comércio;

h) um titular e um suplente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais;

i) um titular e um suplente do setor de agropecuário (produtor rural) do Município;

j) um titular e um suplente de Conselho Regional Profissional relacionado a área ambiental;

l) um titular e um suplente de Associação de catadores de materiais recicláveis.

II - representantes de órgãos e entidades governamentais, preferencialmente de cargos efetivos, dentre as opções: 

a) um titular e um suplente do Órgão Florestal Estadual; 

b) um titular e um suplente de Órgão Estadual de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural; 

c) um titular e um suplente dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico;

d) um titular e um suplente do Órgão de Meio Ambiente;

e) um titular e um suplente do Órgão Municipal de Agricultura; 

f) um titular e um suplente do Órgão Municipal de Saúde;

g) um titular e um suplente do Órgão Municipal de Educação; 

h) um titular e um suplente do Órgão Municipal de Obras e Serviços Urbanos;

i) um titular e um suplente do Órgão Municipal de Planejamento, Habitação, Desenvolvimento Urbano e Projetos 
Especiais;

j) o Procurador Geral do Município e seu suplente;

k) um titular e um suplente da Câmara de Vereadores do Município, preferencialmente membro da Comissão de Meio 
Ambiente da Câmara Municipal.

Art. 20. O quórum mínimo das reuniões plenárias do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Básico será 
de metade mais um de seus membros, e de maioria simples dos presentes para manifestações de caráter deliberativo e 
normativo.

Parágrafo único. Em segunda chamada, o Conselho poderá se reunir ordinariamente com número inferior ao quórum para 
encaminhamentos de caráter consultivo.

 Art. 21. O Conselho Municipal do Meio Ambiente e Saneamento Básico poderão instituir, sempre que necessário, Câmaras 
Técnicas em diversas áreas, bem como recorrer a pessoas e entidades de notória especialização em temas de interesse 
do meio ambiente para obter subsídios em assuntos objeto de sua apreciação.

 Art. 22. O Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Saneamento Básico, de ofício ou por indicação dos 
membros das Câmaras Técnicas, poderá convidar dirigentes de órgãos públicos, pessoas físicas ou jurídicas, para escla-
recimentos sobre a matéria em exame.

 Art. 23. Os atos do Conselho Municipal do Meio Ambiente são de domínio público, aos quais deve ser dada a devida pu-
blicidade.

 Art. 24. A estrutura necessária ao funcionamento do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Saneamento Básico será 
disponibilizada pelo órgão responsável pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente.

Art. 25. Os integrantes do Conselho Municipal do Meio Ambiente serão nomeados por instrumento do Poder Executivo, na 
forma do disposto no art. 19.

Art. 26. As demais normas de funcionamento do Conselho Municipal do Meio Ambiente e de Saneamento Básico serão 
definidas pelo seu Regimento Interno.

CAPÍTULO V

DAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS AFINS

Art. 27. As secretarias e autarquias afins são aquelas que desenvolvem atividades que interferem direta ou indiretamente 
sobre a área ambiental.

CAPÍTULO VI

DAS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS
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Art. 28. Organizações Não Governamentais - ONGs são instituições da sociedade civil organizada, sem fins lucrativos, que 
têm entre seus objetivos a atuação na área ambiental.

Parágrafo único. As organizações referidas no caput deste artigo deverão ter inscrição junto aos órgãos competentes há 
pelo menos um ano, e desenvolver ou ter desenvolvido atividades no Município de Água Doce do Norte - ES.

CAPÍTULO VII

DOS CONSÓRCIOS

Art. 29. Para a execução das competências previstas neste Código o município poderá exercê-la diretamente por meio do 
Órgão Municipal responsável pelas políticas públicas de Meio Ambiente ou firmar Consórcio Intermunicipal.

Art. 30. O cumprimento dos dispositivos deste Código Ambiental será exercido por agentes do Órgão Municipal responsá-
vel pelas políticas públicas de Meio Ambiente isoladamente e/ou em conjunto com outros órgãos afins da Administração 
Pública Municipal, e do Consórcio Intermunicipal.

CAPÍTULO VIII

DO ZONEAMENTO AMBIENTAL

 

Art. 31. O zoneamento ambiental é o instrumento legal de diagnóstico do uso do território, visando assegurar o desen-
volvimento sustentável, dividindo o espaço físico-territorial em zonas, definindo potencialidades econômicas, fragilidades 
ecológicas e tendências de ocupação, incluindo as condições de vida da população, de modo a regular instalações e funcio-
namento de atividades urbanas e rurais, cujas informações irão compor cenários com diretrizes para a tomada de decisões 
e investimentos.

Parágrafo único. O Zoneamento Ambiental, definido por Lei, será revisado periodicamente e deverá ser observado na 
legislação que disciplinar o parcelamento, o uso e a ocupação do solo, bem como os planos diretores de ações regionais.

 

Art. 32. As diretrizes básicas do Zoneamento Ambiental são:

I - regular a organização e a ocupação do território municipal em função do adequado uso do espaço e da utilização racio-
nal e sustentada dos recursos ambientais;

II - utilizar o manejo ambiental respeitando as bacias hidrográficas e os ecossistemas do Município Água Doce do Norte – 
ES, priorizando os aspectos de conservação da natureza;

III - exercer estrito controle sobre as condições de uso dos recursos ambientais, com medidas preventivas contra sua 
degradação;

IV - orientar o desenvolvimento municipal, compatibilizando-o com as ações de conservação ambiental e melhoria da 
qualidade de vida da população;

V - estabelecer metas para a proteção de percentuais do território municipal com áreas e ecossistemas relevantes para o 
Município Água Doce do Norte – ES.

§ 1º A instituição do Zoneamento Ambiental dar-se-á mediante ato do Poder Executivo, após realização de estudos técni-
cos pelo órgão responsável pelas políticas públicas de meio ambiente e pelo COMMASA.

§ 2º Os estudos técnicos de que trata o parágrafo anterior deverão identificar os recursos ambientais do Município Água 
Doce do Norte - ES, para definir a gestão mais adequada a cada zona estabelecida.

LIVRO II

PARTE ESPECIAL

CAPÍTULO I

ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS

SEÇÃO I

Áreas de Preservação Permanente

Art. 33.  Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:
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I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da 
calha do leito regular, em largura mínima de:

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura;

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros.

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de:

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa 
marginal será de 50 (cinquenta) metros;

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;

III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de cursos d’água 
naturais, na faixa definida na licença ambiental do empreendimento; 

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio 
mínimo de 50 (cinquenta) metros;

V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior 
declive;

VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros 
em projeções horizontais;

IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem) metros e inclinação média maior 
que 25°, as áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação 
sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d’água adjacente 
ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação;

X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação;

XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50 (cinquenta) metros, a partir do es-
paço permanentemente brejoso e encharcado.    

§ 1º Não será exigida Área de Preservação Permanente no entorno de reservatórios artificiais de água que não decorram 
de barramento ou represamento de cursos d’água naturais.      

§ 2º Nas acumulações naturais ou artificiais de água com superfície inferior a 1 (um) hectare, fica dispensada a reserva 
da faixa de proteção prevista nos incisos II e III do caput, vedada nova supressão de áreas de vegetação nativa, salvo 
autorização do órgão ambiental competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA.   

§ 3º É admitido, para a pequena propriedade ou posse rural familiar, o plantio de culturas temporárias e sazonais de va-
zante de ciclo curto na faixa de terra que fica exposta no período de vazante dos rios ou lagos, desde que não implique 
supressão de novas áreas de vegetação nativa, seja conservada a qualidade da água e do solo e seja protegida a fauna 
silvestre.

§ 4º Nos imóveis rurais com até 15 (quinze) módulos fiscais, é admitida, nas áreas de que tratam os incisos I e II 
do caput deste artigo, a prática da aquicultura e a infraestrutura física diretamente a ela associada, desde que:

I - sejam adotadas práticas sustentáveis de manejo de solo e água e de recursos hídricos, garantindo sua qualidade e 
quantidade, de acordo com norma dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente;

II - esteja de acordo com os respectivos planos de bacia ou planos de gestão de recursos hídricos;

III - seja realizado o licenciamento pelo órgão ambiental competente;

IV - o imóvel esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural – CAR;

V - não implique novas supressões de vegetação nativa.

 Art. 34. A intervenção ou supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente somente será permitida 
em caso de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental.

 Art. 35. O órgão ambiental municipal competente somente poderá permitir a intervenção ou supressão de vegetação 
nativa em APP, devidamente caracterizada e motivada mediante procedimento administrativo autônomo e prévio, e aten-
didos os requisitos previstos em normas federais, estaduais e municipais aplicáveis, bem como no Plano Diretor Municipal, 
Zoneamento Ecológico Econômico e Plano de Manejo das Unidades de Conservação, se existentes, nos seguintes casos:

I - utilidade pública:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm
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 a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária;

b) as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de transporte, sistema viário, inclusive 
aquele necessário aos parcelamentos de solo urbano aprovados pelos Municípios, saneamento, gestão de resíduos, ener-
gia, telecomunicações, radiodifusão, instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais 
ou internacionais, bem como mineração, exceto, neste último caso, a extração de areia, argila, saibro e cascalho;

c) a implantação de área verde pública em área urbana;

d) pesquisa arqueológica;

e) atividades e obras de defesa civil;

f) obras públicas para implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de efluentes tratados; e

g) implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de efluentes tratados para projetos privados 
de aquicultura, observado legislação federal e estadual pertinentes;

h) atividades que comprovadamente proporcionem melhorias na proteção das funções ambientais conforme definição de 
área de preservação permanente.

II - interesse social:

a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como prevenção, combate e controle 
do fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e proteção de plantios com espécies nativas, de acordo com o esta-
belecido pelo órgão ambiental competente;

b) o manejo agroflorestal, ambientalmente sustentável, praticado na pequena propriedade ou posse rural familiar, que 
não descaracterize a cobertura vegetal nativa, ou impeça sua recuperação, e não prejudique a função ecológica da área;

c) a regularização fundiária sustentável de área urbana;

d) as atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho, outorgadas pela autoridade competente;

e) a implantação de infraestrutura pública destinada a esportes, lazer e atividades educacionais e culturais ao ar livre em 
áreas urbanas e rurais consolidadas, observadas as condições estabelecidas nesta Lei e no Código Florestal Federal;

f) implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de efluentes tratados para projetos cujos re-
cursos hídricos são partes integrantes e essenciais da atividade;

III - atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental:

a) abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões, quando necessárias à travessia de um curso 
d’água, ao acesso de pessoas e animais para a obtenção de água ou à retirada de produtos oriundos das atividades de 
manejo agroflorestal sustentável;

b) implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e efluentes tratados, desde que comprovada a 
outorga do direito de uso da água, quando couber;

c) implantação de trilhas para o desenvolvimento do ecoturismo;

d) construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno ancoradouro;

e) construção de moradia de agricultores familiares, remanescentes de comunidades quilombolas e outras populações 
extrativistas e tradicionais em áreas rurais, onde o abastecimento de água se dê pelo esforço próprio dos moradores;

f) construção e manutenção de cercas na propriedade;

g) pesquisa científica relativa a recursos ambientais, respeitados outros requisitos previstos na legislação aplicável;

h) coleta de produtos não madeireiros para fins de subsistência e produção de mudas, como sementes, castanhas e frutos, 
respeitada a legislação específica de acesso a recursos genéticos;

i) plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros produtos vegetais, desde que não impli-
que supressão da vegetação existente nem prejudique a função ambiental da área;

j) exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, comunitário e familiar, incluindo a extração de produtos flo-
restais não madeireiros, desde que não descaracterizem a cobertura vegetal nativa existente nem prejudiquem a função 
ambiental da área.

Parágrafo único. As atividades consideradas de utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental de caráter 
local, poderão ser normatizadas por resolução do Conselho Municipal de Meio Ambiente e de Saneamento Básico.

Art. 36. A intervenção ou supressão de vegetação nativa em APP somente poderá ser autorizada, observada a legislação 
federal e estadual pertinentes, quando o requerente, entre outras exigências, comprovar:

I - a inexistência de alternativa técnica e locacional às obras, planos, atividades ou projetos propostos;
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II - atendimento às condições e padrões aplicáveis aos corpos de água;

III - averbação da área de reserva legal;

IV - a inexistência de risco de agravamento de processos como enchentes, erosão ou movimentos acidentais de massa 
rochosa.

Parágrafo único. O órgão ambiental competente indicará previamente a emissão da autorização para a supressão de ve-
getação em área de preservação permanente, as medidas mitigadoras e compensatórias que deverão ser adotadas pelo 
empreendedor.

SEÇÃO II

Da Reserva Legal

 

Art. 37. Reserva legal é a área de no mínimo 20% (vinte por cento), localizada no interior de uma propriedade ou posse 
rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e 
reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas.

 § 1º A vegetação da reserva legal não pode ser suprimida, podendo apenas ser utilizada sob regime de manejo florestal 
sustentável, de acordo com princípios e critérios técnicos e científicos legalmente estabelecidos.

 § 2º Para cumprimento da manutenção ou compensação da área de reserva legal em pequena propriedade ou posse ru-
ral familiar, podem ser computados os plantios de árvores frutíferas ornamentais ou industriais, compostos por espécies 
exóticas, cultivadas em sistema intercalar ou em consórcio com espécies nativas e áreas de preservação permanente, 
segundo Código Florestal Federal.

 

SEÇÃO III

Unidades de Conservação Municipais

Art. 38. Fica criado o Sistema Municipal de Unidade de Conservação - SMUC, que estabelece critérios e normas para cria-
ção, implantação e gestão das Unidades de Conservação.

 Art. 39. Unidades de Conservação Municipais são espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas ju-
risdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituídas pelo Poder Público Municipal, com objetivos de 
conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de prote-
ção, em conformidade com as legislações, federal e estadual vigentes.

 

SUBSEÇÃO I

Das Categorias de Unidades de Conservação

 

Art. 40. As Unidades de Conservação dividem-se em dois grupos, com características específicas:

 I - Unidades Municipais de Proteção Integral;

 II - Unidades Municipais de Uso Sustentável.

 § 1º O objetivo básico das Unidades Municipais de Proteção Integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso 
indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta Lei.

 § 2º O objetivo básico das Unidades Municipais de Uso Sustentável é compatibilizar a conservação da natureza com o uso 
sustentável de parcela dos seus recursos naturais.

 Art. 41. O grupo das Unidades Municipais de Proteção Integral é composto pelas seguintes categorias de unidade de 
conservação:

 I - Estação Ecológica Municipal;

 II - Reserva Biológica Municipal;

 III - Parque Natural Municipal;

 IV - Monumento Natural Municipal;

 V - Refúgio de Vida Silvestre Municipal.

 Art. 42. A Estação Ecológica Municipal tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas cientí-
ficas.
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 § 1º A Estação Ecológica Municipal é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus 
limites serão desapropriadas, na forma da lei.

 § 2º É proibida a visitação pública à Estação Ecológica Municipal, exceto com objetivo educacional, de acordo com o que 
dispuser o Plano de Manejo da Unidade ou regulamento específico.

 § 3º A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da Unidade e está su-
jeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento.

 § 4º Na Estação Ecológica Municipal só podem ser permitidas alterações dos ecossistemas no caso de:

 I - medidas que visem a restauração de ecossistemas modificados;

 II - manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica;

 III - coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científicas;

 IV - pesquisas científicas cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que aquele causado pela simples observação ou 
pela coleta controlada de componentes dos ecossistemas, em uma área correspondente a no máximo três por cento da 
extensão total da unidade e até o limite de um mil e quinhentos hectares.

 Art. 43. A Reserva Biológica Municipal tem como objetivo a preservação integral da biota e demais atributos naturais 
existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas de 
recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio 
natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais.

 § 1º A Reserva Biológica Municipal é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus li-
mites serão desapropriadas, na forma da lei.

 § 2º É proibida a visitação pública, à Reserva Biológica Municipal exceto aquela com objetivo educacional, de acordo com 
regulamento específico.

 § 3º A pesquisa cientifica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da Unidade e está su-
jeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento.

 Art. 44. O Parque Natural Municipal tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande rele-
vância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de 
educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico.

 § 1º O Parque Natural Municipal é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites 
serão desapropriadas, na forma da lei.

 § 2º A visitação pública ao Parque Natural Municipal está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de Manejo 
da Unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração, e àquelas previstas em regulamento.

 § 3º A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da Unidade e está su-
jeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento.

 Art. 45. O Monumento Natural Municipal tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande 
beleza cênica.

 § 1º O Monumento Natural Municipal pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar 
os objetivos da Unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários.

 § 2º Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas, ou não havendo aquiescência do pro-
prietário às condições propostas pelo órgão responsável pela administração da unidade para a coexistência do Monumento 
Natural Municipal com o uso da propriedade, a área deve ser desapropriada, na forma da lei.

 § 3º A visitação pública está sujeita às condições e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da Unidade, às normas 
estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração e àquelas previstas em regulamento.

 Art. 46. O Refúgio de Vida Silvestre Municipal tem como objetivo proteger ambientes naturais onde se asseguram condi-
ções para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória.

 § 1º O Refúgio de Vida Silvestre Municipal pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível compati-
bilizar os objetivos da Unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários.

 § 2º Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas ou não havendo aquiescência do pro-
prietário às condições propostas pelo órgão responsável pela administração da unidade para a coexistência do Refúgio de 
Vida Silvestre Municipal com o uso da propriedade, a área deve ser desapropriada, na forma da lei.

 § 3º A visitação pública ao Refúgio de Vida Silvestre Municipal está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano 
de Manejo da Unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração, e àquelas previstas em 
regulamento.
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 Art. 47. Constituem o Grupo das Unidades Municipal de Uso Sustentável as seguintes categorias de Unidade de Conser-
vação:

 I - Área de Proteção Ambiental Municipal;

II - Área de Relevante Interesse Ecológico Municipal;

III - Reserva Extrativista Municipal;

IV - Reserva de Fauna Municipal;

V - Reserva de Desenvolvimento Sustentável Municipal; e

VI - Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal - RPPNM.

Art. 48. A Área de Proteção Ambiental Municipal é uma área em geral extensa, com certo grau de ocupação humana, do-
tada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-
-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de 
ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.

§ 1º A Área de Proteção Ambiental Municipal é constituída por terras públicas ou privadas.

§ 2º Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma proprie-
dade privada localizada em uma Área de Proteção Ambiental.

 § 3º As condições para a realização de pesquisa científica e visitação pública nas áreas sob domínio público serão esta-
belecidas pelo órgão gestor da Unidade.

 § 4º Nas áreas sob propriedade privada, cabe ao proprietário estabelecer as condições para pesquisa e visitação pelo 
público, observadas as exigências e restrições legais.

 § 5º A Área de Proteção Ambiental Municipal disporá de um Plano de Manejo e de um Conselho presidido pelo órgão res-
ponsável por sua administração e constituído por representantes dos órgãos públicos, de organizações da sociedade civil 
e da população residente, conforme se dispuser no regulamento desta Lei e da Lei Federal 9.985/2000.

Art. 49. A Área de Relevante Interesse Ecológico Municipal é uma área em geral de pequena extensão, constituída por ter-
ras públicas ou privadas, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que 
abriga exemplares raros da biota regional, e tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional 
ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza.

 Parágrafo único. Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização de 
uma propriedade privada localizada em uma área de relevante interesse ecológico.

Art. 50. A Reserva Extrativista Municipal é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência 
baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno por-
te, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável 
dos recursos naturais da unidade.

§ 1º A Reserva Extrativista Municipal é de domínio público, com uso concedido às populações extrativistas tradicionais con-
forme o disposto no art. 23 da Lei Federal 9.985/2000 e em regulamentação específica, sendo que as áreas particulares 
incluídas em seus limites devem ser desapropriadas, de acordo com o que dispõe a Lei Federal 9.985/2000.

§ 2º A Reserva Extrativista Municipal será gerida por um Conselho Deliberativo, presidido pelo órgão responsável por sua 
administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das populações 
tradicionais residentes na área, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade.

§ 3º A visitação pública é permitida, desde que compatível com os interesses locais e de acordo com o disposto no Plano 
de Manejo da área.

§ 4º A pesquisa científica é permitida e incentivada, sujeitando-se à prévia autorização do órgão responsável pela admi-
nistração da unidade, às condições e restrições por este estabelecida e às normas previstas em regulamento.

§ 5º O Plano de Manejo da unidade será aprovado pelo seu Conselho Deliberativo.

§ 6º São proibidas a exploração de recursos minerais e a caça amadorística ou profissional.

§ 7º A exploração comercial de recursos madeireiros só será admitida em bases sustentáveis e em situações especiais e 
complementares às demais atividades desenvolvidas na Reserva Extrativista Municipal, conforme o disposto em regula-
mento e no Plano de Manejo da unidade.

Art. 51. A Reserva de Fauna Municipal é uma área natural com populações animais de espécies nativas, terrestres ou 
aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnico-científicos sobre o manejo econômico sustentável 
de recursos faunísticos.

§ 1º A Reserva de Fauna Municipal é de posse e domínio público, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites 
devem ser desapropriadas na forma da lei.
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§ 2º A visitação pública na Reserva de Fauna Municipal pode ser permitida, desde que compatível com o Plano de Manejo 
da Unidade e de acordo com as normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração.

§ 3º É proibido o exercício da caça amadorística ou profissional, na Reserva de Fauna Municipal.

§ 4º A comercialização dos produtos e subprodutos resultantes das pesquisas obedecerá ao disposto nas leis e regula-
mentos sobre fauna.

Art. 52. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Municipal é uma área natural que abriga populações tradicionais, cuja 
existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações 
e adaptados às condições ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na 
manutenção da diversidade biológica. 

§ 1º A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Municipal tem como objetivo básico preservar a natureza e, ao mesmo 
tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade de vida e 
exploração dos recursos naturais das populações tradicionais, bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento 
e as técnicas de manejo do ambiente, desenvolvido por estas populações.

§ 2º A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Municipal é de domínio público, sendo que as áreas particulares incluídas 
em seus limites devem ser, quando necessário, desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.

§ 3º O uso das áreas ocupadas pelas populações tradicionais será regulado de acordo com o disposto no art. 23 da Lei 
Federal 9.985/2000 e em regulamentação específica.

§ 4º A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Municipal será gerida por um Conselho Deliberativo, presidido pelo órgão 
responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil 
e das populações tradicionais residentes na área, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade.

§ 5º As atividades desenvolvidas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Municipal obedecerão às seguintes condi-
ções:

I - é permitida e incentivada a visitação pública, desde que compatível com os interesses locais e de acordo com o disposto 
no Plano de Manejo da área;

II - é permitida e incentivada a pesquisa científica voltada à conservação da natureza, à melhor relação das populações 
residentes com seu meio e à educação ambiental, sujeitando-se à prévia autorização do órgão responsável pela adminis-
tração da unidade, às condições e restrições por estas estabelecidas e às normas previstas em regulamento;

III - deve ser sempre considerado o equilíbrio dinâmico entre o tamanho da população e a conservação, e; 

IV - é admitida a exploração de componentes dos ecossistemas naturais em regime de manejo sustentável e a substitui-
ção da cobertura vegetal por espécies cultiváveis, desde que sujeitas ao zoneamento, às limitações legais e ao Plano de 
Manejo da área.

§ 6º O Plano de Manejo da Reserva de Desenvolvimento Sustentável definirá as zonas de proteção integral, de uso sus-
tentável e de amortecimento e corredores ecológicos, e será aprovado pelo Conselho Deliberativo da unidade.

Art. 53. A Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal é uma área privada, gravada com perpetuidade, com o ob-
jetivo de conservar a diversidade biológica.

§ 1º O gravame de que trata este artigo constará de termo de compromisso assinado perante o órgão ambiental, que 
verificará a existência de interesse público, e será averbado à margem da inscrição no Registro Público de Imóveis.

 § 2º Só poderá ser permitida, na Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal, conforme se dispuser em regula-
mento:

I - a pesquisa científica;

II - a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais.

 § 3º - Os órgãos integrantes do SMUC, sempre que possível e oportuno, prestarão orientação técnica e científica ao pro-
prietário de Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal para a elaboração de um Plano de Manejo ou de Proteção 
e de Gestão da unidade.

  

SUBSEÇÃO II

Da criação, implantação e gestão das Unidades de Conservação Municipais

Art. 54. A criação de uma unidade de conservação municipal deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública, 
bem como outros critérios estabelecidos em legislação federal e estadual vigentes.

Art. 55.  As Unidades de Conservação Municipais são criadas por ato do Poder Público e definido conforme as categorias 
descritas nos art. 40 e art. 41;
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Parágrafo único: Deverá constar no ato do Poder Público a que se refere o caput deste artigo, a denominação, a categoria 
de manejo, os objetivos, os limites, a área da unidade, o órgão responsável pela sua administração e, nos casos da criação 
das reservas extrativistas e reserva de desenvolvimento sustentável, a população tradicional beneficiária.

Art. 56. A alteração adversa, a redução da área ou a extinção de Unidade de Conservação somente será possível mediante 
prévia consulta ao Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Básico, realização de Audiência Pública e edição 
de novo ato do Poder Público.

Art. 57. As Unidades de Conservação Municipais devem dispor de um Plano de Manejo.

§ 1º O Plano de Manejo deve abranger a área da unidade de conservação, sua zona de amortecimento e os corredores 
ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas.

§ 2º O Plano de Manejo de uma unidade de conservação deve ser elaborado no prazo de cinco anos a partir da data de 
sua criação.

§ 3º São proibidas, nas unidades de conservação, quaisquer alterações, atividades ou modalidades de utilização em desa-
cordo com os seus objetivos, o seu Plano de Manejo e seus regulamentos.

Art. 58. As unidades de conservação devem possuir uma zona de amortecimento e, quando conveniente, corredores eco-
lógicos.

§ 1º O órgão responsável pela administração da unidade estabelecerá normas específicas regulamentando a ocupação e o 
uso dos recursos da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos de uma unidade de conservação.

§ 2º Os limites da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos e as respectivas normas de que trata o § 1º poderão 
ser definidas no ato de criação da unidade ou posteriormente.

  

SUBSEÇÃO III

Dos Conselhos das Unidades de Conservação

 

Art. 59. Os Conselhos de Unidades de Conservação, compostos paritariamente por órgãos e entidades governamentais e 
não governamentais, serão criados por Decreto do Executivo Municipal, observada sua natureza de atuação.

Art. 60. Os Conselhos das Unidades de Conservação serão presididos pelo Gestor da Unidade de Conservação o qual de-
signará os demais conselheiros indicados pelos setores a serem representados e terão no mínimo a seguinte composição:

I - representantes do Poder Público:

 a) cinco titulares e cinco suplentes, podendo ser do Poder Público Federal, Estadual ou Municipal;

II - representantes da sociedade civil serão: 

a) um titular e um suplente de entidade ambientalista com atuação no entorno ou na Unidade de Conservação;

b) um titular e um suplente das associações de moradores do entorno da Unidade de Conservação;

c) um titular e um suplente da comunidade acadêmico científica, a ser definida entre aquelas que tenham cursos 
ligados à área ambiental, preferencialmente com atuação no Município;

d) dois titulares e dois suplentes do setor privado;

 § 1º - Com exceção da representatividade do poder público, as demais entidades de que trata este artigo deverão com-
provar, junto ao órgão gestor, atuação na região do entorno da Unidade, em consonância com os objetivos para os quais 
a Unidade foi criada, que estão em dia com suas obrigações civis, administrativas e tributárias.

§ 2º - O mandato dos Conselheiros será de 2 (dois) anos, permitida uma única recondução por igual período, resguarda-
do aos órgãos do Poder Público representados no conselho, proceder a substituição dos conselheiros sempre que se fizer 
necessário.

Art. 61. A representação dos órgãos do Poder Público e das entidades da sociedade civil de que trata o artigo anterior, será 
feita mediante:

I - a indicação pelos titulares das pastas, nos casos de representantes do Poder Público;

II - a indicação dos representantes pelas entidades às quais são ligados, e sua escolha em reuniões ou fórum de entidades, 
atendidos os requisitos indicados em edital de convocação a cargo da Órgão responsável pelas Políticas Públicas de Meio 
Ambiente. 

Parágrafo único. O Gestor da Unidade de Conservação, será nomeado pelo chefe do Poder Executivo e deverá compro-
var formação técnica em meio ambiente ou experiência na área ambiental.

Art. 62. Os Conselheiros indicados tanto pelo Poder Público como pelas entidades representativas da sociedade civil e o 
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Gestor de cada Unidade de Conservação, serão nomeados por Instrumento legal do Chefe do Executivo Municipal.

Art. 63. As despesas decorrentes da instalação dos Conselhos criados por este Código serão suplementadas por recursos 
do Executivo Municipal, Instrumento legal do Chefe do Executivo Municipal.

 

SEÇÃO IV

Das Áreas Verdes Especiais

Art. 64. As Áreas Verdes Especiais são espaços territoriais urbanos do Município que apresentam cobertura vegetal arbó-
reo-arbustiva florestada ou fragmentos florestais nativos de domínio público ou particular, com objetivos de melhoria da 
paisagem, recreação e turismo para fins educativos, bem como para a melhoria da qualidade de vida.

Art. 65. O órgão responsável pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente definirá e o Conselho Municipal de Meio Ambiente 
e Saneamento Básico aprovará que áreas verdes especiais e de domínio particular deverão ser integradas aos espaços 
territoriais especialmente protegidos do Município de Água Doce do Norte - ES.

Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal adotará as medidas necessárias para regularizar a posse dessas áreas, con-
forme dispuser legislação pertinente.

Art. 66. O Município de Água Doce do Norte - ES não pode alienar, dar em comodato ou doar a particulares ou a entes 
públicos as áreas verdes especiais, respeitadas as disposições da Lei de Parcelamento do Solo.

Art. 67. As áreas verdes não podem sofrer alterações que descaracterizem suas finalidades principais que visem ao lazer 
e a saúde da população.

Art. 68. A poda de árvores existentes nas áreas verdes deverá ser realizada com base em fundamentação técnica e de 
forma que não comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.

Art. 69. O Poder Público Municipal poderá, por meio de instrumento legal, instituir proteção especial para conservação de 
uma determinada árvore, por motivo de sua localização, raridade, beleza ou condição de porta sementes, a ela conceden-
do "declaração imune de corte".

 

SEÇÃO V

DOS LAGOS, ALAGADOS, BREJOS, RIOS E NASCENTES

 

Art. 70.  Os lagos, alagados, brejos, rios e as nascentes são espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder 
Público Municipal, observando-se:

I - a regulamentação adequada do corpo hídrico quando este for reconhecido como espaço territorial especialmente pro-
tegido pelo Município; 

II - as legislações estaduais e federais quanto ao uso dos recursos e ocupação do solo aos seus arredores;

III - o cadastro dos corpos hídricos e das nascentes existentes no Estado e no Município;      

IV - coibir a emissão de efluentes e resíduos de qualquer natureza, bem como a realização de atividades que possam pro-
vocar a poluição de suas águas;

V - estimular a recuperação da vegetação natural e promover a reabilitação sanitária e ambiental da área no entorno.

Art. 71.  Compete ao Órgão Municipal de Meio Ambiente realizar a fiscalização periódica dos lagos, alagados, brejos, rios 
e nascentes do Município, visando sua preservação e qualidade de suas águas.

  

SEÇÃO VI

DOS MORROS E AFLORAMENTOS ROCHOSSOS

 

Art. 72. Os morros e afloramentos rochosos são áreas que compõem as zonas de proteção ambiental ou paisagística, de-
finidas pelo zoneamento ambiental.

 

CAPÍTULO II

DOS ESTUDOS AMBIENTAIS

Art. 73. Estudos ambientais são todos e quaisquer estudos relativos à avaliação dos aspectos e impactos ambientais e de 
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controle ambiental relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade potencialmente polui-
dora, apresentados como subsídios para análise da licença requerida ou sua renovação, tais como: relatório ambiental, 
plano de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, relatório técnico de título de direito minerário, relatório de 
exploração, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada, estudo preliminar de risco, 
relatório de caracterização do empreendimento, relatório de controle ambiental, estudo de impacto ambiental, relatório 
de impacto ambiental, relatório de auditoria ambiental, avaliação de impacto à saúde, estudo/plano de conformidade am-
biental e outros, Sistema de Informação de Diagnóstico - SID e Formulário de Caracterização de Empreendimentos - FCE.

Art. 74. Considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio am-
biente, causada por qualquer forma de matéria ou energia, resultante das atividades humanas que, direta ou indireta-
mente, afetem:

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

II - as atividades sociais e econômicas;

III - a biota;

IV - as condições de valor paisagístico, ecológico, turístico, histórico, cultural, arqueológico, e as condições sanitárias do 
meio ambiente;

V - a qualidade e quantidade dos recursos naturais;

VI - os costumes, a cultura e as formas de sobrevivência da população.

Parágrafo único. A elaboração dos estudos ambientais deverá ser precedida e orientada por termo de referência aprovado 
pelo Órgão municipal responsável pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente, onde serão definidos os estudos, projetos e 
demais itens a serem apresentados.

Art. 75. O Órgão municipal responsável pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente determinará, com base em parecer téc-
nico fundamentado, sempre que necessário, além dos casos previstos na legislação vigente, a elaboração de Estudos de 
Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA e Relatório de Controle Ambiental - RCA. 

Art. 76. Poderão ser definidos em decreto do Poder Executivo Municipal os prazos máximos para manifestação do Órgão 
municipal responsável pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente sobre o deferimento ou indeferimento de licenças am-
bientais, excluídos os períodos dedicados a prestação de informações complementares que poderão ser solicitadas, caso 
se faça necessário.

Art. 77. Correrão por conta do proponente do empreendimento todas as despesas e custos referentes à realização do EIA/
RIMA, RCA ou outras categorias de estudos e projetos ambientais, e para o cumprimento das condicionantes decorrentes 
do licenciamento ambiental.

Art. 78. O EIA, além de obedecer aos princípios e objetivos da Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, e da Resolução 
CONAMA 001/86 e suas sucessoras, obedecerá às seguintes diretrizes:

I - contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização do empreendimento, confrontando-as com a hipótese 
de não execução do projeto;

II - identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas fases de implantação e operação da ativi-
dade;

III - definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de influ-
ência do empreendimento, considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza;

IV - realizar o diagnóstico ambiental da área de influência do empreendimento, com completa descrição e análise dos 
recursos naturais e suas interações, tal como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da região, antes da 
implantação do empreendimento;

V - considerar os planos e os programas governamentais propostos e em implantação na área de influência do projeto e 
sua compatibilidade.

Art. 79. No EIA constarão, no mínimo, os seguintes documentos:

I - diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, completa descrição e análise dos recursos naturais e suas 
interações, tal como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes da implantação do projeto, 
considerando:

a) o meio físico: o solo, o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos minerais, a topografia, os tipos e ap-
tidões do solo, os corpos d'água, o regime hidrológico, as correntes marinhas e as correntes atmosféricas;

b) o meio biológico e os ecossistemas naturais: a flora e a fauna, destacando as espécies indicadoras da qualidade am-
biental, de valor científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção, e as áreas de preservação permanente;

c) o meio socioeconômico: o uso e ocupação do solo, os usos da água e da socioeconomia, destacando os sítios e mo-
numentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, os 
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recursos naturais e a potencial utilização futura desses recursos.

II - análise dos impactos ambientais do empreendimento, de suas alternativas, através da identificação, previsão da mag-
nitude e interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos 
(benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo prazo, temporários e permanentes; seu grau de 
reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios sociais; 

III - definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os equipamentos de controle e sistemas de 
tratamento de despejos, avaliando a eficiência de cada uma delas;

IV - elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos e negativos, indicando os fa-
tores e parâmetros a serem considerados.

Parágrafo único. O Órgão municipal responsável pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente fornecerá as instruções adicio-
nais que se fizerem necessárias, devido às peculiaridades do projeto e características ambientais da área.

 

CAPÍTULO III

DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

 

Art. 80. O licenciamento ambiental municipal é o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental responsável 
pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos 
e atividades de impacto ambiental local, realizadas por pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, conside-
radas efetivas ou potencialmente poluidoras ou, ainda, daquelas que, sob qualquer forma ou intensidade, possam causar 
degradação ambiental, considerando as disposições gerais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso.

Parágrafo único. Dependerá de prévio licenciamento do órgão municipal responsável pelas Políticas Públicas de Meio Am-
biente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis, a localização, instalação, operação e ampliação de atividades 
potencialmente poluidoras e degradadoras do meio ambiente caracterizadas como de impacto local.

Art. 81. Compete ao órgão municipal responsável pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente e/ou Consórcio Público o 
controle, o licenciamento e a fiscalização ambiental de empreendimentos e atividades de impacto local, ouvido, quando 
legalmente couber, os órgãos ambientais da esfera estadual e federal, bem como daquelas atividades cuja competência 
lhe forem formalmente delegadas por outros entes federativos.

§ 1º As atividades de impacto local previstas no “caput” deste artigo são aquelas cujo impacto ambiental seja considerado 
restrito exclusivamente à área de circunscrição territorial do Município de Água Doce do Norte - ES.

§ 2º Para que o procedimento do licenciamento ambiental possa ser concluído em prazo razoável, sem prejuízo da efetiva 
proteção ao meio ambiente, caberá ao Poder Executivo Municipal assegurar ao órgão municipal responsável pelas Políticas 
Públicas de Meio Ambiente e/ou Consórcio Público, a disponibilidade de infraestrutura operacional adequada à concessão, 
fiscalização e acompanhamento das autorizações e licenciamentos ambientais.

Art. 82. O licenciamento ambiental das atividades e empreendimentos potencialmente poluidores ou degradadores do 
meio ambiente conterá as seguintes modalidades de licença e autorização ambiental: 

I. Consulta Prévia Ambiental;

II. LMS - Licença Municipal Simplificada;

III. LMU - Licença Municipal Única;

IV. LMP - Licença Municipal Prévia;

V. LMI - Licença Municipal de Instalação;

VI. LMO - Licença Municipal de Operação;

VII. LMA - Licença Municipal de Ampliação;

VIII. LMAR - Licença Municipal Ambiental de Regularização;

IX. AMA - Autorização Municipal Ambiental; 

X. DLA - Dispensa de Licença Ambiental;

XI. Anuência Municipal.

Art. 83. A Consulta Prévia Ambiental é consulta submetida, pelo interessado, ao órgão ambiental, para obtenção de in-
formações sobre a necessidade de licenciamento de sua atividade ou sobre a viabilidade de localização de seu empreen-
dimento. 

Art. 84. A Licença Municipal Simplificada - LMS - é ato administrativo de procedimento simplificado pelo qual o órgão 



13/12/2019 (Sexta-feira)  - Edição N° 1412

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 29

ambiental emite apenas uma licença, que consiste em todas as fases do licenciamento, estabelecendo as condições, res-
trições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor para localizar, instalar, ampliar 
e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas de baixo impacto ambiental 
que se enquadrem na Classe Simplificada, constantes de Instruções Normativas instituídas pelo Órgão responsável pelas 
Políticas Públicas de Meio Ambiente, bem como em resoluções do Conselho Municipal de Meio Ambiente.

Art. 85. Licença Municipal Única - é o ato administrativo pelo qual o órgão ambiental emite uma única licença estabe-
lecendo as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor para 
empreendimentos e/ou atividades impactantes ou utilizadoras de recursos ambientais, independentemente do grau de 
impacto, mas que, por sua natureza, constituem-se tão somente na fase de operação e que não se enquadra nas hipóteses 
de Licença Simplificada e nem Autorização Ambiental. 

Art. 86. As atividades potencialmente poluidoras que não se enquadrem no licenciamento de caráter único, onde são 
contempladas todas as fases do licenciamento, bem como as atividades que dependem de EIA/RIMA deverão realizar o 
processo de licenciamento ordinário composto por três fases distintas, a seguir discriminadas:

 § 1º A Licença Municipal Prévia - LMP - será requerida pelo interessado na fase preliminar do planejamento do empre-
endimento ou atividade, aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os 
requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implantação; 

§ 2º A Licença Municipal de Instalação - LMI - é necessária para o início da implantação do empreendimento ou atividade, 
de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle 
ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante;

§ 3º A Licença Municipal de Operação - LMO - autoriza a operação da atividade e/ou empreendimento, após a verificação 
do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes 
determinadas para a operação, sem prejuízo do acompanhamento do desenvolvimento das atividades pelo Órgão respon-
sável pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente.

Art. 87. A concessão da LMP não autoriza a intervenção no local do empreendimento, quando emitida em conjunto a LMI.

 Art. 88. O Órgão municipal responsável pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente definirá os elementos necessários à 
caracterização dos planos, programas, projetos e aqueles constantes das licenças, por meio de regulamento. 

 Art. 89 Licença Municipal Ambiental de Regularização - LMAR, é ato administrativo pelo qual o órgão ambiental, mediante 
celebração prévia de termo de compromisso ambiental, emite uma única licença, que consiste em todas as fases do licen-
ciamento, para empreendimento ou atividade que já esteja em funcionamento ou em fase de implantação, respeitando, de 
acordo com a fase, as exigências próprias das Licenças Prévia, de Instalação e de Operação, estabelecendo as condições, 
restrições e medidas de controle ambiental, adequando o empreendimento às normas ambientais vigentes.

Parágrafo único. As atividades em funcionamento que se enquadrem em licenciamento simplificado terão uma LMAR com 
os mesmos requisitos e valores de taxas aplicadas para a Licença Municipal Simplificada.

Art. 90. Autorização Municipal Ambiental - AMA - será concedida a empreendimentos ou atividades de caráter temporário, 
não podendo exceder o prazo de 1 (um) ano, caso exceda o prazo estabelecido de modo a configurar situação permanente, 
serão exigidas as licenças ambientais correspondentes, em substituição à Autorização Ambiental expedida.

Parágrafo único. A autoridade ambiental competente, quando couber, poderá exigir estudos ambientais para subsidiar a 
emissão da AMA.

Art. 91. A Licença Municipal de Ampliação - LMA autoriza a ampliação do empreendimento/atividade, de acordo com as 
especificações constantes do projeto ambiental executivo, apresentado pelo empreendedor e avaliado pela autoridade 
licenciadora competente, observadas as condicionantes expressas no corpo da licença.

Art. 92.  A Dispensa de Licenciamento Ambiental - DLA refere-se, exclusivamente, aos aspectos ambientais da atividade 
passível de dispensa, não eximindo o seu titular da apresentação, aos órgãos competentes, de outros documentos legal-
mente exigíveis. Também não inibe ou restringe de qualquer forma a ação dos demais órgãos e instituições fiscalizadoras 
nem desobriga a empresa da obtenção de autorizações, anuências, laudos, certidões, certificados, ou outros documentos 
previstos na legislação vigente, sendo de responsabilidade do empreendedor a adoção de qualquer providência neste 
sentido.

§ 1º A dispensa de licenciamento não permite, em nenhuma hipótese, a prática de atividades poluidoras e ocupação de 
áreas inapropriadas segundo os ditames legais.

§ 2º Aos empreendimentos dispensados de licenciamento junto ao Órgão Municipal de Meio Ambiente caberá a solicitação 
de Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental.

§ 3º As atividades passíveis de dispensa de licenciamento, bem como outras informações sobre a dispensa de licencia-
mento serão instituídas por Instrução Normativa definido pelo órgão municipal responsável pelas Políticas Públicas de Meio 
Ambiente.

Art. 93.  A Anuência Municipal é a permissão para localização e avaliação prévia de viabilidade de instalação, pelo 
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Município, para os empreendimentos, atividades e serviços considerados efetiva ou potencialmente poluidores e/ou de-
gradadores do meio ambiente, que não sejam de impacto local ou não atendam ao porte limite estabelecido na Tabela de 
Classificação das Atividades, que integra a Instrução Normativa de regulamentação deste decreto e cujo licenciamento se 
dê em outro nível de competência. 

Art. 94.  As licenças ambientais poderão ser outorgadas de forma isolada, sucessiva ou cumulativamente, de acordo com 
a natureza, característica e fase da atividade ou serviço requerido do licenciamento.

Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal estabelecerá de forma objetiva o procedimento adequado a cada atividade 
ou empreendimento, ressalvadas as peculiaridades verificadas na situação concreta que, fundamentadamente, exijam 
outras providências à sua regularização.

 Art. 95. No caso de irregularidades ligadas ao licenciamento, o empreendedor ficará sujeito a sanções e penalidades pre-
vistas neste Código, inclusive a cassação da licença ambiental, observadas a ampla defesa e o contraditório.

 Art. 96.  O Poder Executivo Municipal regulamentará por meio de decreto o licenciamento ambiental e estabelecerá prazos 
para análises de projetos, procedimentos, emissão de licenças, prazo de validade das licenças emitidas e demais disposi-
ções.

CAPÍTULO IV

DA PARTICIPAÇÃO PÚBLICA

 

Art. 97. A participação pública no processo de licenciamento ambiental tem caráter informativo e consultivo, servindo de 
subsídio para tomada de decisão do órgão ambiental.

Parágrafo único. São formas de participação pública no processo de licenciamento ambiental:

 I - Consulta Técnica;

 II - Consulta Pública;

 III - Audiência Pública.

 Art. 98. A definição das formas de participação pública e demais regulamentações serão estabelecidas em instrumento 
legal do Executivo Municipal, observada a legislação federal e estadual.

CAPÍTULO V

DA AUDITORIA AMBIENTAL

 

Art. 99. O órgão pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente poderá requisitar a realização periódica de auditorias nos sis-
temas de controle de poluição e prevenção de riscos de acidentes das instalações e atividades de significativo potencial 
poluidor, incluindo a avaliação detalhada dos efeitos de sua operação sobre a qualidade física, química e biológica dos 
recursos naturais, bem como sobre a saúde dos trabalhadores e da população afetada.

 Parágrafo único. O custo da auditoria será arcado pelo empreendedor.

 Art. 100. A auditoria ambiental municipal objetiva:

I - identificar os níveis efetivos ou potenciais de poluição ou de degradação ambiental provocados por atividades de pes-
soas físicas ou jurídicas;

II - analisar as medidas a serem tomadas para restaurar o meio ambiente e proteger a saúde humana;

III - capacitar os responsáveis pela operação e manutenção dos sistemas, rotinas, instalações e equipamentos de proteção 
do meio ambiente e da saúde dos trabalhadores;

IV - verificar o encaminhamento que está sendo dado às diretrizes e aos padrões da empresa ou entidade, objetivando 
preservar o meio ambiente e a vida;

V - propor soluções que permitam minimizar a probabilidade de exposição dos operadores e do público a riscos que pos-
sam afetar direta ou indiretamente sua saúde ou segurança;

VI - verificar o cumprimento da legislação ambiental nas atividades ou empreendimento auditados.

Art. 101. Tratando-se de atividades sujeitas à auditoria ambiental no âmbito federal ou estadual poderá o órgão Municipal 
pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente dispensar a realização de auditoria ambiental municipal.

Parágrafo único. Ante a constatação de indícios de irregularidades graves nas atividades sujeitas a auditoria ambiental 
municipal periódica, a qualquer tempo se poderá exigir a realização de auditoria ambiental ocasional.
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 Art. 102. A definição das atividades sujeitas à auditoria ambiental municipal, sua frequência, método e demais regula-
mentações serão estabelecidas em instrumento legal do Executivo Municipal, observada a legislação federal e estadual.

CAPÍTULO VI

DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES SOBRE O MEIO AMBIENTE

 Art. 103. O Sistema Municipal de Informações sobre o meio ambiente será organizado, mantido e atualizado sob respon-
sabilidade do Órgão Municipal responsável pelas políticas públicas de Meio Ambiente para utilização pelo Poder Público e 
pela sociedade. 

Art. 104. São objetivos do Sistema Municipal de Informação Sobre o Meio Ambiente entre outros: 

I - coletar e sistematizar dados e informações de interesse ambiental;

II - coligir de forma ordenada, sistêmica e interativa os registros e as informações dos órgãos, entidades e empresas de 
interesse para o Sistema Municipal de Informações Sobre o Meio Ambiente; 

III - atuar como instrumento regulador dos registros necessários às diversas necessidades; 

IV - recolher e organizar dados e informações de origem multidisciplinar de interesse ambiental para uso do Poder Público 
e da sociedade; 

V - articular-se com os sistemas congêneres. 

Art. 105. O Sistema Municipal de Informações Sobre o Meio Ambiente será organizado e administrado pelo Órgão Munici-
pal de Meio Ambiente, que proverá os recursos orçamentários, materiais e humanos necessários. 

Art. 106. O Sistema Municipal de Informações Sobre o Meio Ambiente conterá unidades específicas para:

 I - registro de entidades ambientalistas com ação no Município; 

II - registro de entidades populares com jurisdição no Município, que incluam, entre seus objetivos, ação ambiental; 

III - cadastro de órgãos e entidades jurídicas, inclusive de caráter privado, com sede no Município ou não, com ação na 
preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação e controle do meio ambiente;

 IV - Cadastro Ambiental de atividades e empresas manipuladoras de insumos, potencialmente poluidoras e geradoras de 
resíduos nas suas diferentes categorias;

V - cadastro de pessoas físicas ou jurídicas que se dediquem à prestação de serviços de consultoria sobre questões am-
bientais, bem como à elaboração de projeto na área ambiental; 

VI - cadastro de pessoas físicas ou jurídicas que cometeram infrações às normas ambientais, incluindo as penalidades a 
elas aplicadas; 

VII - organização de dados e informações técnicas, bibliográficas, literárias, jornalísticas e outras de relevância para os 
objetivos do Sistema Municipal de Informações Sobre o Meio Ambiente; 

VIII - outras informações de caráter permanente ou temporário.

Parágrafo único. O Órgão Municipal responsável pelas políticas públicas de Meio Ambiente fornecerá certidões, relatório 
ou cópia dos dados e proporcionará consulta às informações de que dispõe observados os direitos individuais e o sigilo 
industrial.

CAPÍTULO VII

DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

TÍTULO I

DA NATUREZA E FINALIDADES

Art. 107. Fica criado o Fundo Municipal do Meio Ambiente, com a finalidade de mobilizar e gerir recursos para o financia-
mento de planos, programas e projetos que visem ao uso racional dos recursos ambientais, à melhoria da qualidade do 
meio ambiente, à prevenção de danos ambientais, à promoção da educação ambiental, a capacitação de técnicos munici-
pais, estruturação do Órgão Municipal responsável pelas Políticas de Meio Ambiente, a aquisição de bens permanentes e 
outros autorizados pelo Conselho de Meio Ambiente e Saneamento Básico. 

§ 1º Fundo Municipal de Meio Ambiente possui natureza contábil e financeira, é vinculado ao órgão municipal de Meio Am-
biente e tem como gestor financeiro o Presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Saneamento Básico. 

§ 2º O órgão ao qual está vinculado o Fundo fornecerá os recursos humanos e materiais necessários à consecução dos 
seus objetivos. 
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§ 3º Os recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente serão depositados em conta específica, de acordo com as normas 
estabelecidas pela Secretaria Municipal de Finanças. 

§ 4º Os recursos do fundo poderão ser aplicados no mercado de capitais, quando não estiverem sendo utilizados na con-
secução de suas finalidades, objetivando o aumento de suas receitas, cujos resultados serão revertidos a ele.

§ 5º Não poderão ser financiados pelo Fundo Municipal do Meio Ambiente, projetos incompatíveis com a Política Municipal 
do Meio Ambiente, assim como com quaisquer normas e/ou critérios de preservação e proteção ambiental, presentes nas 
Legislações Federal, Estadual ou Municipal vigentes.

TÍTULO II

DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 108. O Fundo Municipal de Meio Ambiente será administrado pelo Órgão Municipal de Meio Ambiente, observadas as 
diretrizes fixadas pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Básico. 

Art. 109. Compete ao Órgão Municipal de Meio Ambiente as seguintes atribuições: 

I.  Elaborar a proposta orçamentária do Fundo, submetendo-a à apreciação do Conselho Municipal de Meio Ambiente 
e Saneamento Básico, antes de seu encaminhamento às autoridades competentes, época e forma determinadas em Lei e 
regulamento;

II. Providenciar a apresentação dos extratos bancários e suas respectivas conciliações, quando necessário; 

III. Organizar o plano anual de trabalho e cronograma de execução físico-financeiro, de acordo com os critérios e 
prioridades definidas pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Básico; 

IV. Celebrar convênios, acordos ou contratos, observada a legislação pertinente, com entidades públicas ou privadas, 
visando à execução das atividades custeadas com recursos do Fundo; 

V. Ordenar despesas com recursos do Fundo, respeitada a legislação vigente; 

VI. Outras atribuições que lhe sejam pertinentes, na qualidade de gestão do Fundo e de acordo com a legislação es-
pecífica; 

VII. Prestar contas dos recursos do Fundo aos órgãos competentes. 

Art. 110. A execução dos recursos do Fundo será aprovada pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Bá-
sico, que terá competência para: 

I - Definir os critérios e prioridades para aplicação dos recursos do Fundo; 

II - Fiscalizar a aplicação dos recursos; 

III - Apreciar a proposta orçamentária apresentada pelo Órgão Municipal Ambiental competente antes de seu encaminha-
mento às autoridades competentes para inclusão no orçamento do Município; 

IV - Aprovar o Plano anual de trabalho e o cronograma físico-financeiro apresentado pelo Órgão Municipal Ambiental;

V - Apreciar os relatórios técnicos e as prestações de contas apresentadas pelo Órgão Municipal Ambiental antes de seu 
encaminhamento aos órgãos de controle complementar; 

VI - Outras atribuições que lhe forem pertinentes na forma da legislação ambiental. 

TÍTULO III

DOS RECURSOS

Art. 111. Constituirão recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente aqueles a ele destinados provenientes de: 

I. produto das multas administrativas por atos lesivos ao meio ambiente;

II. taxas e tarifas ambientais, bem como penalidades pecuniárias delas decorrentes; 

III. dotações orçamentárias e créditos adicionais que lhe forem destinados;

IV. transferências da União, do Estado e de suas respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia 
mista e fundações;

V. rendimentos provenientes de suas aplicações financeiras;

VI. acordos, convênios, contratos e consórcios, de ajuda e cooperação interinstucional;

VII. recursos provenientes da compensação ambiental devida em razão da implantação de atividade ou empreendimento 
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de significativo impacto ambiental; 

VIII. doações, legados, contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis, recebidos de pessoas físicas ou ju-
rídicas, públicas ou privadas, nacionais ou internacionais; 

IX. receitas resultantes de doações, legados, contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis que venha a 
receber de pessoas físicas ou jurídicas ou de organismos públicos e privados, nacionais e internacionais; 

X. outras receitas eventuais que, por sua natureza, possam ser destinadas ao Fundo Municipal de Meio Ambiente 
definidas em lei. 

Art. 112. São considerados prioritários para a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente os planos, 
programas e projetos destinados a: 

I - criação, manutenção e gerenciamentos de praças, unidades de conservação e demais áreas verdes ou de proteção 
ambiental; 

II - educação ambiental; 

III - desenvolvimentos e aperfeiçoamento de instrumentos de gestão, planejamento e controle ambiental; 

IV - pesquisas e desenvolvimento científico e tecnológico; 

V - manejo dos ecossistemas e extensão florestal; 

VI - aproveitamento econômico racional e sustentável da flora e fauna nativas; 

VII - desenvolvimento institucional e capacitação de recursos humanos do órgão Municipal de Meio Ambiente ou de órgãos 
ou entidades municipais com atuação na área de meio ambiente; 

VIII - pagamento pela prestação de serviços para execução de projetos específicos na área de meio ambiente; 

IX - aquisição de material permanente e de consumo necessário ao desenvolvimento de seus projetos; 

X - contratação de consultoria especializada; 

XI - financiamento de programas e projetos de pesquisa e de qualificação de recursos humanos. 

Parágrafo único. Os planos, programas e projetos financiados com recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente serão 
periodicamente revistos, de acordo com os princípios e diretrizes da política municipal de meio ambiente. 

Art. 113. Para a gestão financeira e contábil e para a apresentação da prestação de contas ao Conselho Municipal de Meio 
Ambiente e Saneamento Básico, o Órgão Municipal de Meio Ambiente poderá contar com o apoio técnico da Secretaria 
Municipal de Finanças/ Fazenda.

      

TÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 114. O Fundo Municipal de Meio Ambiente, instituído por esta Lei, terá vigência ilimitada. 

Art. 115. Aplicam-se ao Fundo, instituído por esta Lei, todas as disposições constitucionais e legais que regem a instituição 
e operacionalização de fundo assemelhados. 

Art. 116. As disposições pertinentes ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, não enfocadas nesta Lei, serão regulamenta-
das por decreto do Poder Executivo, ouvido o Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Básico. 

Art. 117. No presente exercício, fica o Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial, no montante necessário para 
atender às despesas com a execução desta Lei.

Art. 118. Após a criação do Fundo Municipal de Meio Ambiente, de posse da Lei de criação, o ente responsável deverá 
providenciar a inscrição do respectivo fundo junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), sob responsabilidade 
da Receita Federal do Brasil.

CAPÍTULO VIII

DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO E ÁREAS VERDES

 Art. 118. Serão definidas em lei específica as infrações e as atribuições para execução, acompanhamento e fiscalização do 
Plano Diretor de Arborização e Áreas Verdes de Água Doce do Norte - ES, além do previsto neste Código.

 Art. 120. São objetivos do Plano Arborização e Áreas Verdes estabelecer diretrizes para:

 I - arborização de ruas, comportando programas de plantio, manutenção e monitoramento;

 II - áreas verdes públicas, compreendendo programas de implantação e recuperação, de manutenção e de monitoramento;
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 III - áreas verdes particulares, consistindo de programas de uso público, de recuperação e proteção de encostas e de 
monitoramento e controle;

 IV - unidades de conservação, englobando programas de plano de manejo, de fiscalização e de monitoramento;

 V - desenvolvimento de programas de cadastramento, de implementação de parques municipais e áreas de lazer públicas.

CAPÍTULO IX

DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

 Art. 121. A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação municipal, devendo estar presen-
te, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal.

Art. 122. A Política Municipal de Educação Ambiental será implementada por meio de Plano Municipal de Educação Am-
biental a ser instituído por instrumento legal, e que deverá se caracterizar por linhas de ação, estratégias, critérios, ins-
trumentos e metodologias.

Art. 123. O Plano Municipal de Educação Ambiental conterá um conjunto de ações que envolva o indivíduo e a coletividade 
a construírem valores sociais, saberes, conhecimentos, habilidades, competências, atitudes, hábitos, e costumes, voltados 
à conservação, preservação e recuperação do meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida e sua sustentabilidade 

Art. 124. São objetivos fundamentais da educação ambiental:

I - o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente e suas múltiplas e complexas relações, envolven-
do aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos;

II - o estímulo e fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e social;

III - o incentivo à participação comunitária, ativa, permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio am-
biente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania;

IV - o estímulo à cooperação entre as diversas áreas de planejamento do Município, com vistas à construção de uma so-
ciedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça 
social e sustentabilidade;

V - o fortalecimento dos princípios de respeito aos povos tradicionais e comunidades locais e de solidariedade internacional 
como fundamentos para o futuro da humanidade;

VI - a garantia de democratização das informações ambientais;

VII - o fomento e fortalecimento da integração da educação com a ciência, a tecnologia e a inovação na perspectiva da 
sustentabilidade;

VIII - o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e da solidariedade como fundamentos para o futuro da 
humanidade.

 Art. 125. Cabe ao poder público Municipal incentivar:

I - a difusão, por intermédio dos meios de comunicação de massa, em espaços nobres, de programas e campanhas edu-
cativas, e de informações acerca de temas relacionados ao meio ambiente;

II - a ampla participação das escolas, das universidades e de organizações não governamentais na formulação e execução 
de programas e atividades vinculadas à educação ambiental não formal;

III - a participação de empresas públicas e privadas no desenvolvimento de programas de educação ambiental em parceria 
com as escolas, as universidades e as organizações não governamentais;

IV - a sensibilidade da sociedade para importância das unidades de conservação;

V - o fortalecimento da educação ambiental nas áreas protegidas e em seu entorno, notadamente nas de proteção integral; 

VI - a sensibilização ambiental das populações tradicionais ligada às unidades de conservação;

VII - a sensibilização ambiental dos agricultores, bem como o fortalecimento da educação ambiental na zona rural para 
preservação, conservação, recuperação e manejo do território;

VIII - o ecoturismo;

IX - a criação das organizações sociais em redes, polos e centros de educação ambiental e coletivos educadores, o forta-
lecimento dos já existentes, estimulando a comunicação e a colaboração entre estes, em níveis local, regional, estadual e 
interestadual, visando à descentralização da educação ambiental;

IX - o desenvolvimento de estudos, pesquisas, experimentações e projetos de intervenção.
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CAPÍTULO X

DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

 Art. 126. Plano Diretor Municipal – PDM, será estabelecido em norma própria e deverá orientar a atuação do poder públi-
co e da iniciativa privada no desenvolvimento dos espaços urbano e rural do município de Água Doce do Norte quanto ao 
uso e ocupação do solo e na oferta dos serviços públicos essenciais, tendo como finalidade assegurar o bem-estar social.

CAPÍTULO XI

DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

 Art. 127. O Plano Municipal de Saneamento Básico será estabelecido em norma própria e estabelecerá as condições para 
a prestação de saneamento básico, abrangendo o abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana 
e manejo dos resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, definindo objetos e metas para a univer-
salização de programas, projetos e ações necessárias para alcançá-las.

CAPÍTULO XII

DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

 Art. 128. O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos será estabelecido em norma própria e consistirá em 
um diagnóstico acerca da situação atual dos resíduos gerados no município e definirá diretrizes, estratégias e metas para 
desenvolvimento de ações. 

Parágrafo único. A elaboração, atualização e revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos deverá 
ser realizada pelo Órgão Municipal responsável pelas políticas públicas de meio ambiente ou por terceiros mediante sua 
coordenação, observada a legislação vigente.

CAPÍTULO XIII

DO CADASTRO DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS

Art. 129. O cadastro de informações ambientais será organizado e administrado pelo Órgão Municipal responsável pelas 
Políticas Públicas de Meio Ambiente com o objetivo de garantir o amplo acesso dos interessados às informações referentes 
aos profissionais, empresas e entidades que atuam na área de meio ambiente e permitir o conhecimento sistematizado 
das atividades potencialmente poluidoras existentes no Município.

§1º O cadastro tem por finalidade a organização de um banco de dados, para que o corpo técnico e/ou a fiscalização da 
Órgão Municipal de Meio Ambiente possam proceder à inspeção e o controle de suas atividades ambientais no território 
do Município. 

§2º Os cadastros deverão ser renovados a cada 5 (cinco) anos.

Art. 130.  O Cadastro referido no artigo anterior corresponde a:

I. registro de pessoas físicas e jurídicas prestadoras de serviços na área ambiental (consultores técnicos);

II. registro das entidades da sociedade civil com atuação na proteção ambiental no Município de Água Doce do Norte 
- ES;

III. registro de pessoas físicas e jurídicas potencialmente poluidoras ou de degradação ambiental;

IV. pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividades de mineração.

CAPÍTULO XIV

DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

Art. 131. A compensação ambiental é um mecanismo de compensação pelos efeitos de impactos ambientais ocorridos 
quando da implantação ou operação de empreendimentos, bem como decorrentes de degradações ou danos ambientais.

 Art. 132. Cabe ao órgão licenciador aprovar a avaliação do grau de impacto ambiental causado pela instalação de cada 
atividade ou empreendimento de significativo impacto ambiental, assim como aprovar estudo demonstrativo de conversão 
do grau de impacto ambiental em valor a ser cobrado como compensação ambiental.
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Art. 133. Os critérios, parâmetros, cálculos e forma de avaliação da compensação ambiental, assim como as condições de 
seu cumprimento, serão definidos pelo Órgão Municipal de Meio Ambiente, observado o disposto na legislação pertinente. 

Art. 134. A aplicação dos recursos da compensação ambiental poderá ser em unidades de conservação, existentes ou a 
serem criadas, deve obedecer à seguinte ordem de prioridade: 

I. desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova unidade de conservação;

II. regularização fundiária e demarcação das terras;

III. elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo;

IV. aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, monitoramento e proteção da unidade, compre-
endendo sua área de amortecimento;

V. desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade de conservação e área de amortecimento.

 Art. 135. Havendo propriedades não indenizadas em áreas afetadas por unidades de conservação já criadas é obrigatória 
a destinação de parte dos recursos oriundos da compensação ambiental para as suas respectivas indenizações.

 Parágrafo único. Poderá ser desconsiderado o disposto no caput deste artigo quando houver necessidade de investimento 
dos recursos da compensação ambiental na criação de nova unidade de conservação, em cuja área exista ecossistemas, ou 
que contenham espécies ou habitat ameaçados de extinção regional ou globalmente, sem representatividade nas unidades 
de conservação existentes no Município.

Art. 136. A efetivação da compensação ambiental deve observar as seguintes etapas vinculadas ao licenciamento:

I - definição do valor da compensação ambiental na emissão da Licença Municipal Prévia - LMP;

II - apresentação pelo empreendedor e aprovação pelo órgão executor do programa de compensação ambiental e plano 
de aplicação financeira no processo de obtenção da Licença Municipal de Instalação - LMI;

III - elaboração e assinatura de um termo de compromisso de aplicação da compensação ambiental, que deve integrar a 
própria Licença Municipal de Instalação - LMI;

IV - início do pagamento da compensação ambiental deverá ocorrer até a emissão da Licença Municipal de Instalação - 
LMI, conforme o termo de compromisso.

Parágrafo único. Caberá ao órgão licenciador verificar, a qualquer tempo, o cumprimento do cronograma de aplicação da 
compensação ambiental, sob pena de suspensão da Licença Municipal de Instalação - LMI, ou da Licença Municipal de 
Operação - LMO, em caso de descumprimento.

Art. 137. Concluída a implantação da atividade ou empreendimento, a totalidade dos investimentos na compensação am-
biental deve ser comprovada pelo empreendedor, podendo o órgão ambiental exigir auditoria para verificação do cumpri-
mento do projeto de compensação.

Art. 138. A atualização dos valores de compensação ambiental devidos é feita a partir da data de emissão da Licença Mu-
nicipal de Instalação - LMI até a data de seu efetivo pagamento.

 Art. 139.  Os critérios para o cálculo do valor da compensação ambiental, assim como as hipóteses de seu cumprimento, 
deverão observar o disposto em Decreto pertinente. 

CAPÍTULO XV

DO CONTROLE AMBIENTAL

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

 Art. 140. O controle ambiental no Município será realizado através do licenciamento ambiental, fiscalização, monitora-
mento ambiental e em determinadas casos, auditorias ambientais de atividades e/ou empreendimentos com potencial 
poluidor ou de degradação do meio ambiente.

§ 1º Os padrões de qualidade ambiental deverão ser expressos, quantitativamente, indicando as concentrações máximas 
de poluentes suportáveis em determinados ambientes, devendo ser respeitados os indicadores ambientais de condições 
de autodepuração do corpo receptor.

§ 2º Os padrões de qualidade ambiental incluirão, entre outros, as condições de normalidade do ar, das águas e do solo.

Art. 141. Os padrões e parâmetros de emissão e de qualidade ambiental são aqueles estabelecidos pelos poderes públi-
cos, estadual e federal, podendo o Município estabelecer padrões locais que justifique estabelecer padrões mais restri-
tivos ou acrescentar padrões para parâmetros não fixados pelos órgãos, estadual e federal, fundamentados em parecer 
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encaminhado pelo Órgão Municipal pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente e aprovado pelo Conselho Municipal de Meio 
Ambiente.

Art. 142. É vedado o lançamento nas águas, no ar ou no solo, de toda e qualquer forma de matéria ou energia acima dos 
padrões estabelecidos pela legislação ou que cause comprovada poluição ou degradação ambiental.

 

SEÇÃO II

DO AR

 Art. 143. A qualidade do ar deverá ser mantida em conformidade com os padrões e normas de emissão definidas pelo 
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, e os estabelecidos pela legislação estadual e municipal.

 Art. 144. Os estabelecimentos e atividades que emitem poluentes atmosféricos, instaladas ou a se instalar no Município, 
bem como os veículos automotores, são obrigados a prevenir ou corrigir os inconvenientes e prejuízos causados pela 
emissão.

Parágrafo único. Entende-se por poluentes atmosféricos, quaisquer formas de matéria ou energias com intensidade e em 
quantidade e concentração, tempo de permanência ou características que possam tornar o ar:

I - impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde;

II - inconveniente ao bem estar público;

III - danoso aos materiais, à fauna e à flora;

IV - prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais da comunidade.

Art. 145. Quanto da implantação do controle da poluição atmosférica, deverão ser observadas as seguintes diretrizes:

I - adoção de melhores tecnologias de controle de emissões relativas às atividades industriais, comerciais e de fontes mó-
veis de emissões atmosféricas, de forma a assegurar a redução progressiva dos níveis de poluição;

II - utilizar formas mais limpas e eficientes para a queima de combustíveis;

III - proibir a implantação ou expansão de qualquer atividade que possa resultar na violação dos padrões fixados; 

IV - adotar um sistema de monitoramento periódico ou contínuo das fontes por parte dos empreendimentos responsáveis, 
sem afetar, no entanto, qualquer ação fiscalizadora do Órgão Municipal de Meio Ambiente;

V - organizar os instrumentos e equipamentos utilizados no monitoramento da qualidade do ar, de forma a proporcionar a 
análise sistêmica e rápida do processo;

VI - adotar procedimentos operacionais preventivos que detecte a não conformidade no sistema operacional do controle 
ambiental; 

VII - realizar processo de licenciamento de implantação de fontes que gerem emissões, mediante a localização em áreas 
mais propícias à dispersão atmosférica, mantendo as distâncias mínimas em relação a outras instalações urbanas, princi-
palmente acerca de hospitais, creches, escolas, residências e áreas naturais protegidas.

Art. 146.  Ficam vedadas no território municipal a instalação e ampliação de estabelecimentos ou atividades que não aten-
dam às normas, critérios, diretrizes e padrões estabelecidos neste código:

I - a queima ao ar livre de resíduos ou qualquer outro material que contribua para alterações dos níveis de poluição at-
mosférica;

II - a emissão visível de poeiras, névoas e gases, excetuando-se o vapor d’água, em qualquer operação de britagem, 
moagem e estocagem;

III - a emissão de odores que possam causar incômodos à população.

Art. 147. O controle de emissão de material particulado deverá atender, dentre outras às seguintes medidas:

I - na estocagem a céu aberto de materiais que possam gerar emissão por transporte eólico:

a) disposição das pilhas, feita de modo a tornar mínimo o arraste eólico;

b) umidade mínima da superfície das pilhas, ou cobertura das superfícies por materiais ou substâncias selantes ou outras 
técnicas comprovadas que impeçam a emissão visível de poeira por arraste eólico;

c) a arborização das áreas circunvizinhas, compatível com a altura das pilhas, de modo a reduzir a velocidade dos ventos 
incidentes sobre as mesmas.

II - as vias de tráfego interno das instalações dos estabelecimentos e atividades deverão ser pavimentadas, ou lavadas, 
ou umectadas com a frequência necessária para evitar o acúmulo de partículas sujeitas a arraste eólico;
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III - as áreas adjacentes às fontes de emissão de poluentes, quando descampadas, deverão ser objeto de programa de 
reflorestamento e arborização por espécies e manejos adequados;

IV - sempre que tecnicamente possível, os locais de estocagem e transferência de materiais sujeitos ao arraste pela ação 
dos ventos, deverão ser mantidos cobertos, enclausurados ou protegidos da ação dos ventos por outras técnicas de com-
provada eficiência;

V - as chaminés, equipamentos de controle de poluição do ar e outras instalações que se constituem em fontes de emissão 
efetiva ou potencialmente poluidoras, deverão ser construídas ou adaptadas para permitir o acesso de técnicos encarre-
gados da avaliação do controle da poluição.

Art. 148.  Todas as fontes de emissão existentes no Município deverão se adequar ao disposto nas legislações pertinentes.

Art. 149. Ficam vedadas:

I - a queima ao ar livre de resíduos ou materiais, excetuadas as disposições da Lei Federal de Proteção da Vegetação Nativa 
e suas alterações subsequentes;

II - a emissão de fumaça preta, em qualquer tipo de processo de combustão, exceto durante os 02 (dois) primeiros minu-
tos de operação do equipamento;

III - a emissão visível de poeiras, névoas e gases, excetuando-se o vapor d’água, em qualquer operação de britagem, 
moagem ou estocagem;

IV - a atividade e/ou processo produtivo com emissão, não controlada, de odores que possam causar incômodos à popu-
lação e ao meio ambiente;

V - a emissão de substâncias tóxicas, conforme enunciado em legislação específica;

VI - a transferência ou transporte de materiais que possam provocar emissões de poluentes atmosféricos acima dos pa-
drões estabelecidos pela legislação.

Art. 150. Fica proibida a instalação de secadores de café em áreas urbanas do Município Água Doce do Norte – ES.

Parágrafo único. Os secadores de café que estiverem localizados dentro da área urbana do Município terão o prazo de 01 
(um) ano, a partir da data de vigência desta Lei, para promover sua retirada

Art. 151. Havendo necessidade, poderá o Poder Executivo Municipal através do embasamento do Órgão Municipal de Meio 
Ambiente, regulamentar os padrões de monitoramento e controle da qualidade do ar, observadas as normas federais, 
estaduais e municipais. 

SEÇÃO III

DO SOLO

 Art. 152.  A conservação e a adequada utilização do solo são de interesse público no território do Município, impondo-se 
à coletividade e ao Poder Público Municipal o dever de conservá-lo.

Art. 153.  Os solos deverão ser utilizados de acordo com sua aptidão, segundo a classificação estabelecida na legislação 
federal, estadual e municipal.

Parágrafo único. As normas técnicas e legais a serem estabelecidas pelo Município para proteger e fomentar o uso susten-
tado, o manejo e a qualidade dos solos deverão estar vinculadas com a adequada utilização dos recursos hídricos e das 
bacias hidrográficas, atendendo às necessidades e peculiaridades locais.

Art. 154. A utilização do solo compreenderá seu manejo, tratamento, cultivo, parcelamento e ocupação, atendendo às 
seguintes disposições:

I - Manutenção, melhoria e recuperação de suas características físicas e biológicas;

II - proteção dos microrganismos mediante priorização da utilização de técnicas alternativas às queimadas, controle bio-
lógico de pragas e a conservação das águas;

III - controle da erosão, especialmente em áreas de encostas e o reflorestamento de áreas degradadas;

IV - adoção de medidas e procedimentos para evitar processos de assoreamento de cursos d’água ou de desertificação;

V - geração e difusão de tecnologias apropriadas à conservação e recuperação do solo, segundo sua capacidade produtiva;

VI - ocupação e uso racional do solo urbano, com observância das diretrizes ambientais contidas no Plano Diretor Municipal 
ou outra ferramenta que favoreça essa observância. 

Art. 155. Para assegurar a conservação da qualidade ambiental, o parcelamento do solo no Município deverá atender às 
seguintes exigências:
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I - Adoção de medidas para o tratamento de esgoto sanitário, para que os lançamentos feitos em cursos d’água tenham 
características compatíveis com a classificação do corpo receptor;

II - proteção das áreas de mananciais, assim como suas áreas de contribuição imediata;

III - previsão de destinação final adequada para os resíduos sólidos;

IV - proibição de parcelamento de áreas:

a) sujeitas a inundações;

b) alagadas e alagáveis;

c) aterradas com materiais nocivos à saúde pública, não propícias para ocupação;

d) com declividade igual ou superior ao exigido nas legislações vigentes; 

f) de preservação permanente.

Art. 156. A disposição de quaisquer resíduos no solo, sejam líquidos, gasosos ou sólidos, só será permitida mediante com-
provação de sua degradabilidade e da capacidade do solo de auto depurar-se levando em conta os seguintes aspectos:

I - capacidade de percolação;

II - garantia da não contaminação dos aquíferos subterrâneos;

III - limitação e controle da área afetada;

IV - reversibilidade dos efeitos negativos.

Art. 157. A utilização do solo ou subsolo em áreas rurais ou urbanas não poderá causar prejuízo por erosão, assoreamento, 
contaminação ou poluição por rejeitos, depósitos ou outros danos.

Art. 158. Ficam os proprietários das terras agrícolas, ainda que em caso de arrendamentos ou parcerias, obrigados a ado-
ção de sistemas de conservação do solo agricultado.

§ 1º Por conservação do solo agricultado entende-se a minimização de suas perdas por erosão e a sustentação ou elevação 
da sua produtividade mediante sistemas de produção não impactantes ou que comportem técnicas mitigadoras.

§ 2º As estradas vicinais deverão dispor de mecanismos de contenção e direcionamento do escoamento das águas plu-
viais, de modo a não permitir a degradação das áreas adjacentes.

§ 3º São atividades de interesse ambiental, para efeito deste artigo, quando da exploração agrícola, todas as práticas que 
visem:

I - controlar a erosão em todas as suas formas;

II - criar medidas para o controle da desertificação;

III - evitar a prática de queimadas em áreas de solo agrícola, a não ser em casos específicos e em conformidade com a 
legislação e com as determinações dos órgãos competentes;

IV - recuperar, manter e melhorar as características físicas, químicas e biológicas do solo;

V - proteção dos microrganismos mediante priorização de técnicas alternativas às queimadas, controle biológico de pragas 
e doenças agrícolas e a conservação das águas;

VI - evitar assoreamento de cursos d’água e bacias de acumulação;

VII - priorizar a agricultura orgânica.

§ 4º -  Nas construções de novas vias vicinais, e carreadores deverão ser construídas juntamente com as mesma as caixas 
secas de acordo com a necessidade do local.

Art. 159. Ficam os proprietários de áreas degradadas, independentemente de arrendamentos e parcerias, obrigados a 
recuperar o solo e/ou a cobertura vegetal, as terras agricultadas, erodidas ou depauperadas, pela adoção de sistemas de 
produção prejudiciais à conservação dos solos ou pelo mau uso de máquinas, de produtos químicos ou de materiais.

Art. 160. O planejamento e a construção de rodovias e estradas no Município, deverão ser realizados de acordo com nor-
mas técnicas de conservação do solo e recursos naturais, mediante prévio licenciamento ambiental.

Art. 161. A coleta, o tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos urbanos, incluindo coleta seletiva, segregação, 
reciclagem, compostagem e outras técnicas que promovam a redução do volume total dos resíduos, deverão respeitar as 
disposições previstas neste Código e nas demais normas de proteção ambiental.

SEÇÃO IV

DOS RECURSOS MINERAIS 
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Art. 162. Cabe o Órgão Municipal responsável pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente registrar, acompanhar e fiscalizar 
as concessões de direitos de pesquisa e de exploração dos recursos minerais no Município de Água Doce do Norte - ES, 
por meio do licenciamento ambiental dessas atividades.

Art. 163. A extração e o beneficiamento de minerais só poderão ser realizados, no mínimo, mediante a apresentação do 
Sistema de Informação e Diagnóstico - SID ou Plano de Controle Ambiental e Plano de Recuperação de Área Degradada, 
sem prejuízo de outros estudos ou projetos que serão definidos pelos órgãos ambientais competentes conforme o porte 
do empreendimento.

Parágrafo único. Quando as instalações facilitarem a formação de depósito de água, o explorador está obrigado a fazer o 
escoamento ou a aterrar as cavidades com material inerte, na medida em que for retirado o recurso mineral.

 Art. 164. A exploração de pedreiras, bem como de atividades que utilizem o emprego de explosivos dependerão do cer-
tificado de registro no órgão federal competente, sem prejuízo de outros documentos e informações exigidas pelo órgão 
licenciador para a concessão de licenciamento ambiental.

Art. 165. No exercício da fiscalização das atividades de mineração, quando o licenciamento for de competência estadual 
ou federal, o Órgão Municipal responsável pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente poderá exigir estudos ou ações suple-
mentares não contempladas no licenciamento.

Art. 166. Todas as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividades de mineração, mesmo que temporariamente, terão 
que se cadastrar no Órgão Municipal responsável pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente.

SEÇÃO V

DO TRANSPORTE DE PRODUTOS OU RESÍDUOS PERIGOSOS

 Art. 167. O transporte de produtos ou resíduos perigosos no Município de Água Doce do Norte - ES obedecerá ao disposto 
na legislação federal, estadual e neste Código.

Art. 168. São produtos perigosos as substâncias com potencialidades de danos à saúde humana e ao meio ambiente, 
conforme definição e classificadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e pelo Conselho Nacional de Meio 
Ambiente - CONAMA.

Art. 169. São perigosos os resíduos ou misturas de resíduos que possuam características de corrosividade, inflamabili-
dade, reatividade e toxicidade, conforme definidas em normas da ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas e por 
resoluções do CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente.

Art. 170. O uso de vias urbanas, férreas, fluviais e marítimas do Município para o transporte de produtos ou resíduos peri-
gosos obedecerá aos critérios estabelecidos pelas legislações federais, estaduais e municipais pertinentes, especialmente 
as resoluções do CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito.

Parágrafo único. Deverá o empreendedor elaborar e submeter à apreciação da Órgão Municipal de Meio Ambiente o Plano 
de Emergência e Contingência de Acidentes acerca das substâncias e produtos perigosos.

 

SEÇÃO VI

DOS RECURSOS HÍDRICOS

 Art. 171. A política municipal de controle de poluição e manejo dos recursos hídricos objetiva: 

I - proteger a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da população; 

II - proteger, conservar e recuperar os ecossistemas aquáticos, com especial atenção para as áreas de nascentes e outros, 
relevantes para a manutenção dos ciclos biológicos; 

III - promover a redução progressiva das quantidades dos poluentes lançados nos corpos d’água; 

IV - compatibilizar e controlar os usos efetivos e potenciais da água, tanto qualitativa quanto quantitativamente; 

V - controlar os processos erosivos que resultem no transporte de sólidos, no assoreamento dos corpos d’água e da rede 
pública de drenagem ou esgotamento sanitário;   

VI - assegurar o acesso e o uso público às águas superficiais, subterrâneas, exceto em áreas de nascentes e outras loca-
lizadas em unidades de conservação, quando expressamente disposto em norma especifica; 

VII - assegurar a eficiência do tratamento dos efluentes líquidos, visando preservar a qualidade dos recursos hídricos; 

VIII - estimular o reuso, total ou parcial, das águas residuárias geradas nos processos industriais e nas atividades domésti-
cas do Município e das águas pluviais coletadas pelos sistemas de drenagem dos estabelecimentos, respeitados os critérios 
seguros à saúde pública e ao meio ambiente;
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IX - incentivar a captação de água de chuva nos moldes de barraginhas, caixas secas dentre outras visando o enriqueci-
mento hídrico do lençol freático e recuperação de nascentes.  

Art. 172. As diretrizes deste Código aplicam-se a lançamentos de quaisquer efluentes líquidos provenientes de atividades 
efetiva ou potencialmente poluidoras instaladas no Município de Água Doce do Norte - ES, em águas interiores, superficiais 
ou subterrâneas, diretamente ou por meio de quaisquer meios de lançamento, incluindo redes de coleta e emissários.

Art. 173. Os critérios e padrões estabelecidos na legislação deverão ser atendidos, também, por etapas ou áreas específi-
cas do processo de produção ou geração de efluentes, de forma a impedir a sua diluição e assegurar a redução das cargas 
poluidoras totais.

Art. 174. Os lançamentos de efluentes líquidos não poderão conferir aos corpos receptores características em desacordo 
com os critérios e padrões de qualidade da água em vigor.

Art. 175.  Atividades efetiva ou potencialmente poluidoras ou degradadoras implantarão programas de monitoramento 
de efluentes e de qualidade ambiental em suas áreas de influência previamente estabelecidos ou aprovados pelo Órgão 
Municipal responsável pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente.

§ 1º A coleta e análise dos efluentes líquidos deverão ser baseados em metodologias reconhecidas e aprovadas pela pelo 
Órgão Municipal responsável pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente e realizada em laboratórios credenciados no Mu-
nicípio de Água Doce do Norte - ES, no Estado, no Instituto Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial 
- INMETRO ou no Instituto de Pesos e Medidas - IPEM.

§ 2º Todas as avaliações relacionadas aos lançamentos de efluentes líquidos deverão ser feitas para as condições de dis-
persão mais desfavoráveis, sempre incluída a previsão de margens de segurança.

§ 3º Os técnicos do Órgão Municipal responsável pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente terão acesso a todas as fases 
do monitoramento a que se refere o caput deste artigo, incluindo os procedimentos laboratoriais.

§ 4º Após realizado o monitoramento, deverão ser estudadas alternativas técnicas que visem ao reaproveitamento das 
águas residuárias, de forma integral ou parcial, considerando preceitos estabelecidos pela legislação municipal vigente, ou 
na sua falta, seguindo os padrões estaduais e, na ausência desses, os federais.

Art. 176. As áreas de mistura de efluentes líquidos que estiveram fora dos padrões de qualidade ambiental, respeitadas 
as características do corpo receptor, receberão classificação específica visando a sua recuperação para atendimento dos 
padrões estabelecidos.

Art. 177. A captação de água superficial ou subterrânea, deverá atender os requisitos estabelecidos pela legislação espe-
cífica, sem prejuízo das demais exigências legais, a critério técnico do Órgão Municipal responsável pelas Políticas Públicas 
de Meio Ambiente.

Art. 178. Onde não existir rede pública de abastecimento de água, poderá ser adotada solução individual, com a captação 
de água superficial ou subterrânea, observada a necessidade de outorga pelo uso da água ou Cadastro de Uso insignifi-
cante.

Parágrafo único. A abertura de poços artesianos, bem como a perfuração e a operação de poços tubulares profundos e/
ou artesianos, independentemente da destinação da água, somente poderá ocorrer após consulta prévia e autorização do 
órgão competente.

 Art. 179. A critério do Órgão Municipal responsável pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente as atividades efetiva ou 
potencialmente poluidoras deverão implantar bacias de acumulação ou outro sistema com capacidade para águas de dre-
nagem, de forma a assegurar o seu tratamento adequado.

 § 1º O disposto no caput deste artigo aplica-se às águas de drenagem correspondentes à precipitação de um período 
inicial de chuvas a ser definido em função das concentrações e das cargas de poluentes.

 § 2º A exigência da implantação de bacias de acumulação poderá estender-se às águas eventualmente utilizadas no 
controle de incêndios.

SEÇÃO VII

DO SANEAMENTO BÁSICO

 Art. 180. As medidas referentes ao saneamento básico essenciais à proteção do meio ambiente e à saúde pública consti-
tuem obrigação do Poder Público, cabendo-lhe a elaboração da sua política municipal de saneamento e dos planos muni-
cipais de resíduos sólidos, esgotamento sanitário e drenagem no exercício da sua atividade cumprindo as determinações 
legais.

Art. 181. Os serviços de saneamento básico, tais como os sistemas de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, 
de limpeza pública, de drenagem, de coleta e de destinação final de resíduos sólidos, operados por órgãos e entidades 
de qualquer natureza, estão sujeitos ao monitoramento do Órgão Municipal responsável pelas Políticas Públicas de Meio 
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Ambiente, sem prejuízo daquele exercido por outros órgãos competentes, observado o disposto nesta Lei, no seu regula-
mento e nas normas técnicas federais e estaduais correlatas. 

Parágrafo único. A construção, reconstrução, ampliação e operação de sistemas de saneamento básico deverão ter seus 
respectivos projetos aprovados previamente pelo Órgão Municipal responsável pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente.

Art. 182. É obrigação do proprietário ou do usuário do imóvel a implantação de adequadas instalações hidrossanitárias, 
cabendo-lhes a necessária conservação.

Art. 183. É obrigatória a existência de instalações sanitárias adequadas nas edificações e a sua ligação à rede coletora de 
esgotamento sanitário, quando existente.

Art. 184. Quando não existir rede coletora de esgoto doméstico, deverá ser construído sistema de tratamento sanitário 
próprio, estando sujeitos à aprovação do Órgão Municipal responsável pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente, sem pre-
juízo da competência de outros órgãos para fiscalizar sua manutenção, vedado o lançamento de esgotos in natura a céu 
aberto ou na rede de águas pluviais.

Art. 185. Não é permitido o lançamento de água de chuva na rede de esgotamento sanitário ou a permanência de água 
estagnada nos terrenos urbanos, edificados ou não, bem como em pátios dos prédios situados no Município.

 Art. 186. A coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final de resíduos sólidos processar-se-ão em condições que 
não tragam prejuízo à saúde, ao bem-estar público e ao meio ambiente, observando-se as normas federais, estaduais e 
municipais.

 Art. 187. É expressamente proibido:

 I - a disposição de resíduos sólidos em locais que não dispõem de licença ambiental;

 II - a queima e a disposição final dos resíduos sólidos a céu aberto;

 III - o lançamento de resíduos sólidos em águas de superfície (rios e lagoas), sistemas de drenagem, poços e áreas na-
turais.

Art. 188. É obrigatória a disposição final, em local licenciado, para resíduos de serviços de saúde e industriais, ou sua 
incineração, em atividades licenciadas para esse fim, bem como, sua adequada triagem, coleta e transporte especial, em 
atendimento à legislação federal, estadual e municipal.

Parágrafo único. Caberá ao responsável legal dos estabelecimentos industriais e de saúde, a responsabilidade pelo ge-
renciamento de seus resíduos desde a geração até a disposição final, de forma a atender os requisitos ambientais e de 
saúde pública, sem prejuízo da responsabilidade civil, penal e administrativa de outros sujeitos envolvidos, em especial os 
transportadores e depositários finais.

Art. 189. A construção civil deverá empregar técnicas de construção que gerem menor volume de resíduos, sendo obriga-
tória a destinação final desses resíduos a aterros específicos, devidamente licenciados pelo órgão ambiental competente.

§ 1º Cabe às empresas da construção civil a elaboração de planos de gerenciamento de resíduos da construção civil que 
privilegiem a reciclagem e a reutilização dos resíduos.

§ 2º O Poder Público Municipal incentivará a realização de estudos, projetos e atividades que proponham a reciclagem dos 
resíduos sólidos junto à iniciativa privada e às organizações da sociedade civil.

Art. 190. As pessoas físicas ou jurídicas que sejam prestadoras de serviços de coleta de resíduos sólidos da construção 
civil, desentupidoras (limpa-fossa), limpeza de galerias e de canais ficam obrigadas a possuir licenciamento ambiental. 

SEÇÃO VIII

DA POLUIÇÃO SONORA

 Art. 191. Considera-se poluição sonora a emissão de sons, ruídos e vibrações em decorrência de atividades industriais, 
comerciais, de prestação de serviços, domésticas, sociais, de trânsito e de obras públicas ou privadas que causem descon-
forto ou que direta ou indiretamente sejam ofensivas à saúde, à segurança e ao bem estar da coletividade ou, simples-
mente, excedam os limites estabelecidos pelo Conselho Nacional de Transito - CONTRAN, Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT, pelas resoluções do CONAMA e demais dispositivos legais em vigor, no interesse da saúde, da segurança 
e do sossego público.

Art. 192. O controle da emissão de ruídos dentro do Município de Água Doce do Norte - ES visa a garantir o sossego e 
bem-estar público, evitando sua perturbação por emissões excessivas ou incômodas de sons de qualquer natureza ou que 
contrariem os níveis máximos fixados em leis federais, estaduais e municipais.

Art. 193. Compete ao Órgão Municipal responsável pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente o controle, a prevenção e a 
redução da emissão de ruídos no Município de Água Doce do Norte - ES.
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Art. 194. Os estabelecimentos comerciais, industriais, institucionais, e de prestação de serviços que emitirem ruídos nas 
suas atividades terão que se adequar aos padrões estabelecidos pela legislação ambiental vigente.

Art. 195. A emissão de sons, ruídos e vibrações produzidos por veículos automotores produzidos nos interiores dos am-
bientes de trabalho, e transportes coletivos obedecerão às normas expedidas, respectivamente, pelo Conselho Nacional 
de Trânsito - CONTRAN.

SEÇÃO IX

DA POLUIÇÃO VISUAL

 Art. 196. É considerada poluição visual qualquer limitação à visualização pública de monumento natural de atributo cêni-
co do meio ambiente natural, sujeitando o agente, a obra, o empreendimento ou a atividade ao controle ambiental, aos 
termos deste Código, seus regulamentos e normas decorrentes.

Parágrafo único. Qualquer atividade ou empreendimento no Município de Água Doce do Norte - ES que interfira na pai-
sagem de monumento natural de atributo cênico está sujeito à prévia autorização do Órgão Municipal responsável pelas 
Políticas Públicas de Meio Ambiente.

Art. 197. Considera-se paisagem urbana a configuração resultante da contínua e dinâmica interação entre os elementos 
naturais, os elementos edificados ou criados e o próprio homem, numa constante relação de escala, forma, função e mo-
vimento.

Art. 198. São considerados veículos de divulgação quaisquer equipamentos de comunicação visual ou audiovisual utiliza-
dos para transmitir anúncios ao público.

SEÇÃO X

DA FAUNA E DA FLORA

Subseção I

Disposições gerais

Art. 199. Compete ao Poder Executivo Municipal:

I - proteger a fauna e a flora, vedadas as práticas que coloquem em risco sua função ecológica ou que submetam os ani-
mais à crueldade; provoquem extinção das espécies, estimulando e promovendo o reflorestamento, preferencialmente 
com espécies nativas, em áreas degradadas de interesse ecológico, objetivando especialmente, a proteção de encostas 
e dos corpos d’água superficiais;

II - preservar as espécies raras, endêmicas, vulneráveis ou em perigo de extinção, que ocorrem em ecossistemas naturais;

III - a introdução e reintrodução de exemplares da fauna e da flora em ambientes naturais de interesse local e áreas 
reconstituídas, devendo ser efetuada com base em dados técnicos e científicos e com a devida autorização ou licença 
ambiental do órgão competente;

IV - adotar medidas de proteção de espécies da fauna nativas ameaçadas de extinção;

V - garantir a elaboração de inventários e censos florísticos periódicos.

Subseção II

Da Fauna

 Art. 200. As espécies animais autóctones, bem como as migratórias, em qualquer fase de seu desenvolvimento, seus 
ninhos, abrigos, criadouros naturais, habitats e ecossistemas necessários à sua sobrevivência são bens públicos de uso 
restrito, sendo sua utilização a qualquer título estabelecida pela presente Lei.

Art. 201. Para os fins previstos nesta Lei entende-se por:

I - animais autóctones: aqueles representativos da fauna primitiva de uma ou mais regiões ou limite biogeográfico; 

II - animais silvestres: todas as espécies, terrestres ou aquáticas, representantes da fauna autóctone e migratória da re-
gião Noroeste do Espírito Santo; 

III - espécies silvestres não autóctones: todas aquelas cujo âmbito de distribuição natural não se inclui nos limites geo-
gráficos da região Noroeste do Espírito Santo; 

IV - mini zoológicos e zoológicos: as instituições especializadas na manutenção e exposição de animais silvestres em ca-
tiveiro ou semicativeiro, que preencham os requisitos definidos na forma da lei. 
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Art. 202. A política sobre a fauna silvestre do Município tem por finalidade seu uso adequado e racional, com base nos 
conhecimentos taxonômicos, biológicos e ecológicos, visando à melhoria da qualidade de vida da sociedade e compatibili-
zação do desenvolvimento socioeconômico com a preservação do ambiente e do equilíbrio ecológico. 

Art. 203. São proibidos a utilização, perseguição, destruição, caça, pesca, apanha, captura, coleta, extermínio, depau-
peração, mutilação e manutenção em cativeiro ou em semicativeiro de exemplares da fauna silvestre, por meios diretos 
ou indiretos, bem como o seu comércio e de seus produtos e subprodutos, sem a devida licença ou autorização do órgão 
competente, ou em desacordo com a obtida.

 Parágrafo único. Ficam proibidos a posse, a manutenção em cativeiro e/ou a utilização de animais silvestre ou exótico, 
domesticados ou não, em espetáculos circenses ou assemelhados.

Art. 204. Deverão ser incentivadas as pesquisas científicas sobre ecologia de populações de espécies da fauna silvestre, 
regional e estimuladas às ações para a reintrodução de animais silvestres regionais em segmentos de ecossistemas natu-
rais existentes no Município, notadamente nas Unidades de Conservação.

Parágrafo único. A reintrodução só será permitida com autorização do órgão ambiental competente, após estudos sobre a 
capacidade de suporte do ecossistema e compatibilidade com as áreas urbanas.

Art. 205. É proibida a introdução de animais exóticos em segmentos de ecossistemas naturais existentes no Município, 
compreendendo-se as áreas de preservação permanente, reservas legais, remanescentes de vegetação natural, unidades 
de conservação e corpos d’água.

Art. 206. É proibido o abandono de qualquer espécime da fauna silvestre, ou exótica, domesticada ou não, e de animais 
domésticos ou de estimação nos parques urbanos, praças, áreas de preservação permanente e demais logradouros públi-
cos municipais.

Art. 207. São protegidos os pontos de pouso, reprodução e alimentação de aves migratórias.

Subseção III

Da Flora

 Art. 208. A flora nativa encontrada no território do Município de Água Doce do Norte - ES e as demais formas de vegeta-
ção de reconhecida importância para a manutenção e ao equilíbrio dos ecossistemas primitivos são considerados bens de 
interesse comum a todos e ficam sob a proteção do Município, sendo seu uso, manejo e proteção, regulados por esta Lei 
e por legislação correlata.

Art. 209. O uso e exploração das florestas existentes no Município e demais formas de vegetação, atenderão as leis federal 
e estadual em vigor, ao disposto nesta Lei, bem como em sua regulamentação.

 Art. 210. Por motivo de sua localização, raridade, beleza ou condição de porta sementes, um ou mais exemplares ou 
pequenos conjuntos da flora poderão ser declarados imunes ao corte ou supressão, mediante ato do Poder Executivo Mu-
nicipal.

§ 1º A extração de exemplar pertencente a qualquer das espécies mencionadas no caput só poderá ser feita com autori-
zação expressa do Órgão Municipal responsável pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente, com base em parecer técnico e 
nos limites estabelecidos neste Código.

 § 2º Além da multa decorrente do corte irregular, deverá o infrator compensar o dano com o plantio, às suas expensas, de 
quantitativo de mudas, conforme espécie, tamanho, idade, copa e diâmetro do caule, a ser determinado por laudo técnico 
do Órgão Municipal responsável pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente.

Art. 211. É proibido o uso ou o emprego de fogo nas florestas e demais formas de vegetação, para atividades agrossilvo-
pastoris, para simples limpeza de terrenos ou para qualquer outra finalidade, observadas as especificações das legislações 
federais e estaduais.

Art. 212. Fica proibida a poda e a supressão de qualquer tipo de vegetação arbórea em perímetro urbano quer seja em 
terrenos públicos e particulares, sem prévia autorização do Órgão municipal de Meio Ambiente.

Art. 213. O plantio de mudas e árvores em logradouro público depende de prévia autorização do Poder Público Municipal. 

CAPÍTULO XVI

FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

DO PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL

SEÇÃO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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 Art. 214. São ações administrativas dos Municípios, exercer o controle e fiscalizar das atividades e empreendimentos cuja 
atribuição para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida ao Município.  

Art. 215. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, 
promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

Art. 216. Poder de polícia ambiental é a atividade da Administração Pública Municipal que limita ou disciplina direito, inte-
resse ou liberdade, regula a prática de ato ou a sua abstenção, nos limites estabelecidos na legislação vigente, em razão 
de interesse público concernente à saúde da população, à conservação de ecossistemas, à disciplina da produção e do 
mercado, ao exercício de atividades econômicas ou de outras atividades dependentes de concessão, permissão ou licença 
do Poder Público de cujas atividades possam decorrer a poluição ou agressão à natureza.

Parágrafo único. as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, 
às sanções, independentemente da obrigação de reparação aos danos causados.

SEÇÃO II

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

 Art. 217. O poder de polícia ambiental para a fiscalização do cumprimento das disposições das normas ambientais será 
realizado pelos agentes fiscais e pelos demais servidores públicos para tal fim designados, podendo ser realizado também 
por meio de Consórcios públicos, nos limites da lei. 

Parágrafo único. Qualquer cidadão poderá encaminhar representação ao órgão Municipal responsável pelas Políticas Pú-
blicas de Meio Ambiente informando a prática de infração ambiental, cabendo a este órgão proceder imediatamente a sua 
apuração.

Art. 218. No exercício da ação fiscalizadora serão assegurados aos agentes fiscais e aos servidores públicos com atribui-
ções de fiscalização o livre acesso e a permanência, bem como sua integridade física, pelo tempo tecnicamente necessário, 
nos estabelecimentos públicos ou privados.

Art. 219. A autoridade ambiental municipal e o agente fiscal ou o servidor público com atribuição de fiscalização no exer-
cício de suas funções poderá, se necessário, requisitar o auxílio de força policial e poderá adentrar a locais particulares, 
exceto em domicílio.

Art. 220. Aos agentes fiscais e aos servidores públicos com atribuições de fiscalização compete:

I - efetuar visitas, vistorias, levantamento, avaliações ambientais e fiscalizações;

II - verificar a ocorrência de infrações e a veracidade das denúncias;

III - lavrar Auto de Infração, Auto de Notificação, Auto de Interdição, Auto de Embargo, Auto de Demolição e Auto de 
Apreensão, fornecendo cópia ao autuado;

IV - elaborar relatório de vistoria;

V - exercer atividade orientadora visando à adoção de atitude ambiental preventiva ou corretiva;

VI - exercer outras atividades que lhes forem designadas;

VII - exercer outras atividades correlatas;

VIII - fiscalizar o atendimento às disposições desta Lei, seus regulamentos e demais normas dele decorrentes;

IX - monitorar os estabelecimentos públicos ou privados;

X - exigir documentos, laudos e certificados para apuração do dano;

XI - comunicar a lavratura de auto de infração aos órgãos competentes, quando a conduta configurar crime ambiental ou 
quando julgar necessário.

Art. 221. Serão punidos administrativamente os infratores aos dispositivos das normas ambientais vigentes, alternativa 
ou cumulativamente, com as seguintes penalidades:

I. notificação;

II. advertência;

III. multa simples;

IV. multa diária;

V. embargo de obra;

VI. interdição de atividade;
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VII. apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração e dos produtos e subprodutos dela decorrentes;

VIII. demolição de obra incompatível com as normas ambientais pertinentes;

IX. restritivas de direitos:

a) suspensão da licença ou autorização;

b) cassação da licença ou autorização;

c) perda ou restrição de incentivos e/ou benefícios fiscais concedidos pelo poder público;

d) perda ou suspensão de participação em linha de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

e) proibição de contratar com a administração pública pelo período de 03 (três) anos.

X. requisição de suspensão e/ou descredenciamento do responsável técnico.

Parágrafo único. Os autos serão lavrados em três vias destinadas:

I - a primeira, ao autuado;

II - a segunda, ao processo administrativo;

III - a terceira, ao arquivo.

Art. 222. Constatada a irregularidade, será lavrado o auto correspondente, sendo assegurado o direito de ampla defesa 
ao autuado, dele constando:

I - o nome da pessoa física ou jurídica autuada, o respectivo endereço e a apresentação do CPF ou CNPJ para identificação;

II - o fato constitutivo da infração e o local, hora e data respectivos;

III - o fundamento legal da autuação;

IV - a penalidade a que está sujeito o infrator e o respectivo preceito legal que autoriza a sua imposição e, quando for o 
caso, o prazo para a correção da irregularidade;

V - nome, função e assinatura do autuante;

VI - prazo para recolhimento da multa ou para a apresentação da defesa administrativa.

§ 1º No caso de aplicação das penalidades de embargo, apreensão e de suspensão de venda de produto, no Auto de 
Infração deve constar ainda a natureza, quantidade, nome e/ou marca, procedência, estado de conservação em que se 
encontra o material, local onde o produto ficará depositado e seu fiel depositário.

§ 2º Se o infrator for notificado pessoalmente e recusar-se a exarar a ciência, deverá essa circunstância ser mencionada 
expressamente pela autoridade que efetuou a notificação;

§ 3º Quando o autuado for analfabeto, fisicamente incapacitado de assinar, recusar-se a assinar ou ausente, poderá o 
Auto ser assinado "a rogo" na presença de duas testemunhas e do autuante, relatando a impossibilidade ou recusa da 
assinatura.

Art. 223. A assinatura do infrator ou seu representante não constitui formalidade essencial à validade do Auto, nem implica 
em confissão, nem sua recusa constitui agravante.

Art. 224. Na lavratura do Auto, as omissões ou incorreções não acarretarão nulidade, se do processo constarem elementos 
suficientes para a qualificação da infração e do infrator.

Art. 225. Do auto será intimado o infrator:

I - pelo autuante, mediante assinatura do infrator;

II - por via postal, com aviso de recebimento;

III - por edital, quando o infrator se encontrar em local incerto, não sabido ou situado em região não atendida pelos Cor-
reios.

Parágrafo único. O edital referido no item III do caput, será publicado uma única vez, em órgão de imprensa oficial, ou 
em jornal de grande circulação ou páginas oficiais do Poder Executivo, considerando-se efetivada a notificação 5 (cinco) 
dias após a publicação.

Art. 226. Devem ser considerados pelo autuante na classificação da infração a gravidade do fato, tendo em vista as suas 
consequências para a saúde pública e o meio ambiente, os antecedentes do infrator, além de sua situação econômica.

SEÇÃO III

DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
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Art. 227. A violação das normas deste Código, de sua legislação regulamentadora, da legislação ambiental federal, esta-
dual ou o descumprimento de determinação de caráter normativo do órgão responsável pelas Políticas Públicas de Meio 
Ambiente constitui infração administrativa, penalizada pelos agentes responsáveis pela fiscalização de qualidade ambien-
tal no Município, independentemente da obrigação de reparação dos danos causados ao meio ambiente, nos termos da 
legislação pertinente.

§ 1º - Cabe ao Órgão Municipal responsável pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente instaurar processo administrativo, 
após a lavratura do auto de infração por agente credenciado, assegurando direito de ampla defesa ao autuado.

§ 2º - Qualquer pessoa poderá dirigir representação o Órgão responsável pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente, visan-
do à apuração de infração ambiental.

Art. 228. Constituem infrações todas as ações, omissões e empreendimentos contrários aos princípios e objetivos deste 
Código e a seu regulamento e que impeçam ou oponham resistência a sua aplicação e a implementação da Política Muni-
cipal do Meio Ambiente.

Art. 229. As infrações administrativas serão punidas com as seguintes sanções:

I. advertência por escrito, em que o infrator será intimado para fazer cessar a irregularidade sob pena de imposição de 
outras sanções;

II. multa simples, diária ou cumulativa;

III. apreensão de produtos e subprodutos da fauna e flora silvestres, instrumentos, apetrechos, equipamentos ou veículos 
de qualquer natureza utilizados na infração;

IV. embargo ou interdição temporária de obra ou atividade, até correção da irregularidade;

V. demolição de obra;

VI. cassação de alvarás, licenças e, sendo o caso, a interdição definitiva do estabelecimento autuado, a serem efetuadas 
pelos órgãos competentes do Executivo Municipal, em cumprimento a parecer técnico homologado pelo titular do órgão 
responsável pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente;

VII. perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Município;

VIII. redução do prazo da licença ambiental concedida pelo não cumprimento de condicionantes;

IX. reparação, reposição ou reconstituição do recurso natural danificado, de acordo com suas características e com as 
especificações definidas pelo órgão

X. responsável pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente.

§ 1º Quando o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as 
sanções a elas cominadas.

§ 2º A aplicação das penalidades previstas neste Código não exonera o infrator das cominações civis e penais cabíveis.

§ 3º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o infrator obrigado, independentemente de exis-
tência de culpa, a indenizar ou recuperar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade.

Art. 230. As penalidades poderão incidir sobre:

I - o autor material;

II - o mandante;

III - quem de qualquer modo concorra para a prática ou se beneficie da infração.

Art. 231. A autuação deverá ser feita levando-se em consideração os seguintes critérios:

I - a maior ou menor gravidade da infração e do dano;

II - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

III - os antecedentes do infrator.

§ 1º - São consideradas circunstâncias atenuantes:

a) arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, em conformidade com as normas, crité-
rios e especificações pelo Órgão Municipal de Meio Ambiente;

b) comunicação prévia do infrator às autoridades competentes, em relação a perigo iminente de degradação ambiental;

c) colaboração com os agentes e técnicos encarregados da fiscalização e do controle ambiental;

d) infrator não ser reincidente e a falta cometida ser de natureza leve.

§ 2º - São consideradas circunstâncias agravantes:
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a) ser reincidente ou cometer infração continuada;

b) cometer infração para obter vantagens pecuniárias;

c) coagir outrem para a execução material da infração;

d) a infração ter consequências graves para o meio ambiente;

e) deixar o infrator de tomar as providências necessárias para minimizar os efeitos da infração;

f) agir com dolo no cometimento da infração;

g) a infração em espaço territorial especialmente protegido;

h) a infração ser cometida em domingos e feriados;

i) cometer a infração no período noturno das 18h às 6h.

Art. 232. A penalidade de advertência será aplicada quando for constatada a irregularidade e se tratar de primeira infração 
de natureza leve, devendo o agente, quando for o caso, fixar prazo para que as irregularidades sejam sanadas.

§ 1º Consideram-se infrações ambientais de natureza leve aquelas em que a multa máxima cominada não ultrapasse o 
valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ou que, no caso de multa por unidade de medida, a multa aplicável não exceda o valor 
referido.

§ 2º O prazo estipulado poderá ser prorrogado, uma única vez, mediante solicitação e justificativa apresentada pelo infra-
tor e deferimento do Órgão Fiscalizador Municipal.

§ 3º Sanadas as irregularidades dentro do prazo concedido, fica o infrator obrigado a comprovar perante a Órgão Municipal 
responsável pelas políticas públicas de Meio Ambiente.

§ 4º A sanção de advertência não excluirá a aplicação de outras sanções.

§ 5º Fica vedada a aplicação de nova sanção de advertência no período de 03 (três) anos contados do julgamento da de-
fesa da última advertência ou de outra penalidade aplicada.

Art. 233. Em caso de reincidência ou da continuidade da infração, a multa poderá ser diária e progressiva observada os 
limites e valores estabelecidos nesta Lei, até que cesse a infração.

Parágrafo único. A reincidência será classificada em:

I - específica - o cometimento de infração da mesma natureza pelo agente anteriormente autuado pela fiscalização;

II - genérica - o cometimento de infração de natureza diversa pelo agente anteriormente autuado pela fiscalização.

Art. 234. A multa simples será aplicada isolada ou cumulativamente com as demais sanções ou ainda sempre que o agen-
te, por negligência ou dolo:

I - advertido por irregularidades que tenham sido praticadas, deixar de saná-las, no prazo estabelecido no Auto de Infra-
ção Ambiental, pelo Órgão Fiscalizador Municipal;

II - o puser embaraço à fiscalização ambiental do Órgão Fiscalizador Ambiental.

Art. 235. O autuado poderá, por ocasião da defesa, requerer a reclassificação da sua capacidade econômica, mediante 
comprovação por documentos.

Art. 236. A multa simples será aplicada em conformidade com o disposto nessa Lei, na Lei de Dosimetria de Multa Muni-
cipal, na Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e suas alterações; Decreto Federal nº 6.514, de 22 de julho de 
2008 e suas alterações; Lei Estadual nº 7.058, de 18 de Janeiro de 2002 e suas alterações, podendo ser aplicada isolada 
ou cumulativamente com demais sanções.

§ 1º A multa simples pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio am-
biente a critério do Órgão Ambiental Municipal.

Art. 237. A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da infração se prolongar no tempo, até a sua efetiva ces-
sação ou regularização da situação mediante a celebração, pelo infrator, de termo de compromisso de reparação do dano.

§ 1º Constatada a situação prevista no caput, o agente autuante lavrará auto de infração indicando a infração e a indicação 
dos respectivos dispositivos legais e regulamentares infringidos, e o valor da multa diária.

§ 2º O valor da multa diária não poderá ser inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais) e nem superior a dez por cento do valor 
da multa simples máxima cominada para a infração.

§ 3º A multa diária deixará de ser aplicada a partir da data em que o autuado apresentar ao órgão ambiental detentor do 
processo administrativo, documentos que comprovem a regularização da situação que deu causa à lavratura do auto de 
infração, sendo obrigatória a confirmação da informação por relatório de agente autuante.

§ 5º Reparado o dano, o infrator comunicará o fato ao Órgão responsável pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente e uma 



13/12/2019 (Sexta-feira)  - Edição N° 1412

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 49

vez constatada a sua veracidade, por meio de vistoria in loco, retroagirá o termo final do curso diário da multa à data da 
celebração do referido termo de compromisso, sendo concedida redução de multa em até 50% (cinquenta por cento), 
desde que aprovado pelo Conselho de Meio Ambiente.

§ 6º Os valores apurados no §1º serão recolhidos no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento da 
notificação pelo infrator.

Art. 238. O valor da multa de que trata este Código será corrigido, periodicamente, com base nos índices estabelecidos na 
legislação pertinente, sendo o mínimo de R$ 50,00 (cinquenta reais) e o máximo de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões 
de reais).

Art. 239. A penalidade de interdição temporária ou definitiva de atividade poderá ser aplicada nos seguintes casos:

I - de perigo iminente à saúde pública ou ao meio ambiente;

II - a partir da segunda reincidência pelo mesmo fato gerador da penalidade;

III - após o decurso de qualquer dos períodos de multa diária imposta.

Parágrafo único. A imposição da penalidade de interdição, se definitiva, acarretará a cassação da licença ou alvará de fun-
cionamento e, se temporária, sua suspensão pelo período em que durar a interdição.

Art. 240. A penalidade de embargo será aplicada no caso de obras e construções sendo executadas sem a devida licença 
do órgão municipal competente.

Parágrafo único. O embargado deverá paralisar a obra e/ou construção, sob pena de caracterizar crime de desobediência 
previsto no art. 330 do Código Penal e seus sucessores.

Art. 241. Os valores arrecadados com o pagamento de multas por infração ambiental serão revertidos ao Fundo Municipal 
de Meio Ambiente.

Art. 242. A apreensão dos materiais, equipamentos, produtos vegetais e animais, dos instrumentos e máquinas utilizadas 
pelas pessoas físicas ou jurídicas em desacordo com os preceitos desta Lei, poderá ser determinada sem a necessidade de 
precedência das penalidades de advertência e multa.

Art. 243. A apresentação de produtos e instrumentos utilizados na prática da infração será feita mediante a lavratura do 
respectivo auto.

§ 1º - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospita-
lares e outras com fins beneficentes;

§ 2º - Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais 
ou educacionais;

§ 3º - Os animais serão libertados em seu habitat ou entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelha-
das, desde que fiquem sob a responsabilidade de técnicos habilitados;

§ 4º - Os instrumentos utilizados na prática da infração deverão ser vendidos, garantida a sua descaracterização por meio 
de reciclagem ou distribuídos se desprovidos de valor econômico.

§ 5º - A devolução de materiais apreendidos somente poderá ocorrer nos casos de ferramentas ou objetos de trabalho 
de uso pessoal de empregados ou contratados pelo responsável pela infração, assim entendido o proprietário da área, o 
contratante, o empregador, desde que o dono dos materiais ou ferramentas firme termo de compromisso de não mais 
utilizá-las em trabalhos que agridam o meio ambiente e, não seja reincidente.

Art. 244. A sanção de demolição de obra poderá ser aplicada pela autoridade ambiental fiscalizadora, garantido o contra-
ditório e ampla defesa, quando:

I - verificada a construção de obra em área ambientalmente protegida em desacordo com a legislação ambiental, ou;

II - quando a obra ou construção realizada não atenda às condicionantes da legislação ambiental e não seja passível de 
regularização.

§ 1º A demolição poderá ser feita pela administração ou pelo infrator, em prazo assinalado, após o julgamento do auto de 
infração.

§ 2º As despesas para a realização da demolição correrão às custas do infrator, que será notificado para realizá-la ou para 
reembolsar aos cofres públicos os gastos que tenham sido efetuados pela administração, apurados no curso do Auto de 
Infração.

§ 3º Não será aplicada a penalidade de demolição quando, mediante laudo técnico, for comprovado que o desfazimento 
poderá trazer piores impactos ambientais que sua manutenção, caso em que a autoridade ambiental, mediante decisão 
fundamentada, deverá, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, impor as medidas necessárias à cessação e mitigação 
do dano ambiental, observada a legislação em vigor.

Art. 245. A penalidade administrativa de suspensão de licença ou autorização ambiental será imposta em face da infração 
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ambiental, aplicado pela autoridade ambiental fiscalizadora em caso de reincidência específica ou em caso de utilização da 
licença e autorização ambiental com inobservância das condicionantes impostas ou mediante abuso ou fraude.

§ 1º O ato de suspensão ou cassação de licenças ou autorizações ambientais ocorrerá por meio de ofício emitido pelo 
órgão Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, endereçado ao infrator.

Art. 246. Na ocorrência de dano ambiental, a pena de reparação ou recuperação ambiental deve sempre ser aplicada, in-
dependentemente da aplicação de sanções, com a prerrogativa que traduz um dever-poder de agir com o fim de assegurar 
a satisfação do interesse público.

SEÇÃO IV

DO DIREITO DE DEFESA

Art. 247. A impugnação da sanção ou da ação fiscal instaura o processo de contencioso administrativo em primeira ins-
tância.

§ 1º A impugnação será apresentada ao Protocolo Geral da Prefeitura, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data do 
recebimento da notificação, da intimação ou do auto de infração.

§ 2º A impugnação mencionará:

I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;

II - a qualificação do impugnante;

III - os fundamentos de fato e de direito;

IV - os meios de provas que o impugnante pretenda produzir, expondo os motivos que os justifiquem.

§ 3º - Para cada penalidade deverá ser apresentada uma defesa correspondente, ainda que o infrator seja o mesmo.

§ 4º - Cabe a junta de avaliação de recursos de infrações ambientais a decisão em primeira instância sobre a defesa contra 
a aplicação das penalidades previstas neste Código e legislações afins.

§ 5º - As regras deste artigo aplicam-se também para recurso ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, em segunda ins-
tância contra indeferimento de defesa pela junta de avaliação de recursos de infrações ambientais.

Art. 248. Indeferida a defesa em primeira instância, caberá recurso ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, em segunda 
instância administrativa.

Art. 249. Os seguintes prazos deverão ser observados para a apuração de infração ambiental por meio de processo admi-
nistrativo:

I - 20 (vinte) dias para o infrator oferecer defesa ou impugnação contra o auto de infração, contados da ciência da autu-
ação;

II - 20 (vinte) dias para o infrator recorrer da decisão ao Conselho de Meio Ambiente;

III - 30 (trinta) dias para o pagamento de multa, contados da data de emissão da guia de recolhimento.

Art. 250. Serão inscritos em dívida ativa os valores das multas:

I - não pagas, por decisão proferida à revelia;

II - não pagas, por decisão com ou sem julgamento do mérito, desfavorável à defesa ou recurso.

Art. 251. São definitivas as decisões:

I - que em primeira instância, julgar defesa apresentada após o transcurso do prazo estabelecido para a sua interposição 
ou, houver revelia;

II - de segunda e última instância.

Parágrafo único - A defesa ou recursos apresentados após o transcurso do prazo estabelecido para interposição, serão 
conhecidos, mas não terão seu mérito analisado nem julgado.

CAPÍTULO XVII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 252. A Secretaria responsável pelas Políticas Públicas de Meio Ambiente e o Conselho Municipal de Meio Ambiente 
poderão baixar normas e disposições técnicas e instrutivas, complementares aos regulamentos deste Código.

Art. 253. Não será permitida a implantação, ampliação ou renovação de quaisquer licenças ou alvarás municipais de 
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instalações ou atividades em débito com o Município.

Art. 254. O Município, através de seus órgãos competentes, poderá celebrar convênios com outros Municípios, o Estado, 
a União e com os demais entes públicos e privados, objetivando a execução desta Lei.

Art. 255. Os atos necessários à regulamentação deste Código serão expedidos pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 256. Enquanto o Conselho Municipal de Meio Ambiente não exercer sua competência normativa, serão adotadas as 
normas e regulamentos federais e estaduais, naquilo que não contrariarem o disposto neste Código.

Art. 257. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 258. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Complementar nº 005/2005.

Gabinete do Prefeito Municipal de Água Doce do Norte - ES, aos 12 dias do mês de dezembro de 2019.

Paulo Márcio Leite Ribeiro

Prefeito Municipal

LEI 118 2019
Publicação Nº 242889

LEI Nº 118, de 12 de DEZEMBRO DE 2019.

Autoriza o Poder Executivo a conceder bolsa de formação aos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, vinculados 
ao Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde.

O Prefeito Municipal de Água Doce do Norte, Estado do Espírito Santo: Faço saber que a Câmara Municipal DECRETA e eu 
SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder bolsa de formação aos profissionais da Secretaria Municipal de Saú-
de, vinculados ao Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde, de acordo com a Lei Complementar Estadual 
nº 099/2019.

Art. 2º. As despesas decorrentes desta Lei correrão a conta de dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 3º. Esta Lei, que será regulamentada no prazo de até 90 (noventa) dias, entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Água Doce do Norte, Estado do Espírito Santo, aos 12 dias do mês de dezembro 2019.

Paulo Márcio Leite Ribeiro

Prefeito Municipal
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Alfredo Chaves

Prefeitura

AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 043.2019
Publicação Nº 242871

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALFREDO CHAVES – ES.
AVISO DE SUSPENSÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 043/2019.
PROC. ADM. Nº 7688/2019.
A Pregoeira do Município de Alfredo Chaves, no exercício de suas funções, torna público que o Pregão Presencial epigrafado 
foi SUSPENSO, tendo em vista a necessidade de retificação no Termo de Referência.
OBJETO: Contratação do serviço de telefonia unificada baseado em Servidor IP (OPEN SOURCE), composto por IPBX, 
software de manutenção, bilhetagem interna e externa, software de controle de banda nos terminais IP. Integração com 
PABX já instalados e adequação dos demais sistemas. São 70 ramais IP contemplando 30 linhas de entrada. 30 mil mi-
nutos ligações externas BRASIL GERAL, sendo 10 mil minutos para FIXO e 15 mil minutos MÓVEL, com identificação de 
chamadas do ramal de ORIGEM (CLI ABERTO). Serviços de manutenção e atualizações incluídos.
www.alfredochaves.es.gov.br

Silvania Regina Modolo Beninca

Pregoeira

CONTRATO N° 136/2019/ADM
Publicação Nº 242702

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - ES.
Extrato do Contrato nº 136/2019/ADM
Processo Adm. nº 007631/2019
Pregão Presencial n° 041/2019
Contratante: Município de Alfredo Chaves.
Contratada: Arco Comércio e Serviços Eireli ME
Objeto: aquisição de utensílios de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Educação e as necessidades das 
escolas da rede municipal de ensino.
Valor Total: R$ 6.232,66
Dotações: 100001.1236100122.071, 100001.1236500122.049 e 100001.121220122.046
Elemento de Despesa: 33903000000
Fichas nºs: 362, 410 e 325
Vigência: 31/12/2019
Assinatura: 09/12/2019

Fernando Videira Lafayette

Prefeito

CONTRATO N° 137/2019/ADM
Publicação Nº 242703

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - ES.

Extrato do Contrato nº 137/2019/ADM

Processo Adm. nº 007631/2019

Pregão Presencial n° 041/2019

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


13/12/2019 (Sexta-feira)  - Edição N° 1412

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 53

Contratante: Município de Alfredo Chaves.

Contratada: Alpha Comerial de Diversos Eireli ME

Objeto: aquisição de utensílios de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Educação e as necessidades das 
escolas da rede municipal de ensino.

Valor Total: R$ 12.260,00

Dotações: 100001.1236100122.071, 100001.1236500122.049 e 100001.121220122.046

Elemento de Despesa: 33903000000

Fichas nºs: 362, 410 e 325

Vigência: 31/12/2019

Assinatura: 09/12/2019

Fernando Videira Lafayette

Prefeito

CONTRATO N° 138/2019/ADM
Publicação Nº 242704

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - ES.

Extrato do Contrato nº 138/2019/ADM

Processo Adm. nº 007631/2019

Pregão Presencial n° 041/2019

Contratante: Município de Alfredo Chaves.

Contratada: Milhorato Indústria de Confecções Eireli ME

Objeto: aquisição de utensílios de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Educação e as necessidades das 
escolas da rede municipal de ensino.

Valor Total: R$ 14.379,00

Dotação: 100001.1236500122.049

Elemento de Despesa: 33903000000

Ficha n°: 410

Vigência: 31/12/2019

Assinatura: 09/12/2019

Fernando Videira Lafayette

Prefeito

CONTRATO N° 139/2019/ADM
Publicação Nº 242705

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - ES.

Extrato do Contrato nº 139/2019/ADM

Processo Adm. nº 007631/2019

Pregão Presencial n° 041/2019

Contratante: Município de Alfredo Chaves.

Contratada: Cazele Sport LTDA EPP

Objeto: aquisição de utensílios de copa e cozinha para atender a Secretaria Municipal de Educação e as necessidades das 
escolas da rede municipal de ensino.

Valor Total: R$ 6.160,00
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Dotações: 100001.1236100122.071 e 100001.1236500122.049

Elemento de Despesa: 33903000000

Fichas nºs: 362 e 410

Vigência: 31/12/2019

Assinatura: 09/12/2019

Fernando Videira Lafayette

Prefeito
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Alto Rio Novo

Prefeitura

RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO DO EDITAL N°. 005/2019 (DECRETO N°. 5731/2019)
Publicação Nº 242701

 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO/ES 
CNPJ 31.796.659/0001-20 

 

RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROFESSOR MAPP 
(PEDAGOGO), PROFESSOR MAPA – SÉRIES INICIAIS (ANOS INICIAIS – PRÉ-ESCOLAR) – 
EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSOR MAPA – SÉRIES INICIAIS (ANOS INICIAIS) – ENSINO 
FUNDAMENTAL, PROFESSOR MAPB SÉRIES FINAIS (ANOS FINAIS) – ENSINO 
FUNDAMENTAL, HABILITADOS EM REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA 
ATENDER ÀS NECESSIDADES DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E FORMAÇÃO DE 
CADASTRO RESERVA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO  DE ALTO 
RIO NOVO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

DECRETO Nº 5731/2019 
EDITAL Nº 005/2019 

RESULTADO: 11/12/2019 
 
 

1. PROFESSOR MAPP (PEDAGOGO) 
  

ORDEM DE 
CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO 

01 ALCIONE DAMACENO DOS ANJOS 36 

02 HOZANA MARCELINO AFFONSO LIMA 23 

03 GEANI APARECIDA VEIGA EMILIANO 23 

04 QUERENICE DORNELO RAMOS DE OLIVEIRA 
SILVA 23 

05 VERÔNICA HENRIQUE DA SILVA MONTEIRO 23 

06 ALESSANDRA FELISBERTO MANSO MILLER DE 
OLIVEIRA 03 

 
 

DESCLASSIFICADOS 
(AUSÊNCIA OU IRREGULARIDADE DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA  

PARA INSCRIÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS) 

CANDIDATO EM DESACORDO 

PATRÍCIA DE SOUZA MOYSÉS MAFORTE 
 

Item 6, Inciso VIII e IX   
 

MARIANA NATIVIDADE PACHECO MOYSÉS Item 6, Inciso VIII e X e  Item 6.5.1 

RENAN VILELA DE AZEVEDO  Item 6, Inciso VIII   

LUZIANA CASSIA VILELA HOTE Item 6, Inciso VIII e  Item 6.5.1  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO/ES 
CNPJ 31.796.659/0001-20 

 

2. PROFESSOR MAPA – SERIES INICIAIS (ANOS INICIAIS – PRÉ-ESCOLAR) – EDUCACÃO 
INFANTIL 
 
ORDEM DE 

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO 

01 ANA MARIA DA COSTA PACHECO 47 

02 MARILENE GONÇALVES BARBOSA DA CUNHA 47 

03 SILVANI DA SILVA GUIMARÃES MAGALHÃES 47 

04 GABRIELA DE BARROS FRANCISCO 47 

05 LEANDRA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA 47 

06 CLAUDIA ALVES DE SOUZA 47 

07 ANA LÍBIA RIBEIRO 44 

08 MARCIA DOS SANTOS MILLER MENEGUZ 43 

09 SHARLIANE VALIN BROMMOCHENKIS 41 

10 ALCIONE DAMASCENO DOS ANJOS 33 

11 FLAVIA GALDINO 32 

12 ALMIRENE REINOSO DE FARIA RODRIGUES 31 

13 ELIZÂNGELA LANGAME TEODORO PINTO 31 

14 JOSELÍ MENEGUCCI DE SOUZA VARGAS 29 

15 LUCIANA SODRÉ DA SILVA 29 

16 VANÉIA FERREIRA DA SILVA NUNES 23 

17 GRAZIELA VALIN LIBERATO VIEIRA 23 

18 GEISIANE PONTES DE FREITAS 23 

19 CRISTIANE MESSIAS BARROS GONÇALVES 23 

20 JAMILA DE ALMEIDA RODRIGUES 23 

21 MARILETE VIEIRA PEIXOTO DO CARMO 18 

22 ALINE LOURENÇO DA SILVA PIO 05 

23 ANDRÉA MARIA FERNANDES LIMA 0 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO/ES 
CNPJ 31.796.659/0001-20 

 

 
DESCLASSIFICADOS 

(AUSÊNCIA OU IRREGULARIDADE DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA  
PARA INSCRIÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS) 

CANDIDATO EM DESACORDO 

ROSEANI DE FREITAS 

 
Item 6, Inciso X e Item 4.8 

(Duplicidade)   
 

SANDRA FORTUNATO LEOPOLDINO Item 6, Inciso V (Histórico escolar) 

AMANDA MENEGUCCI MOURA MAFORTE Item 6, Inciso V 

KAREN PIRES MONTEIRO Item 6, inciso V e item 29 

MARTA MATIAS DO AMARAL FREITAS Item 6, Inciso VIII 

ALINEIA SCOPEL BENFICA OLIVEIRA Item 6, Inciso VIII 

DANIELA DE BARROS FRANCISCO Item 6, Inciso V e Item 29 

SARA CÁSSIA SOARES SILVA MONTEIRO Item 6, Inciso V (Histórico Escolar) 

SAMIRA SAMPAIO MACHADO Item 6, Inciso V e Item 29 

SILVIA ALVES RIBEIRO VIEIRA Item 6, Inciso VIII 

CLAUDIMA SAMPAIO DE OLIVEIRA Item 6, Inciso VIII  e item 6.1 

GEISLAINI GONÇALVES SATLER Item 6, Inciso V 

MARLENE ALVES GOMES Item 6, Inciso VIII 

SANDRA ROSA DA SILVA SANTOS Item 6, Inciso V (Histórico escolar) 

XISLAINE ALCILIA VILASSA Item 6, Inciso VIII 

FÁTIMA DA SILVA GUIMARÃES OLIVEIRA Item 6, Inciso II 

SOLANGE DA SILVA GUIMARÃES Item 6, Inciso II e VIII e item 6.1 

ARGELI VALIN FERREIRA MATIELO Item 6, Inciso VIII 

EUZI DE SOUZA MOURA DIAS Item 6, Inciso V 
LARICIA ANDIARA MOREIRA DE AZEVEDO 
MELO Item 6, Inciso VIII 

KEILA DE MELO GUIMARÃES Item 6, Inciso V 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO/ES 
CNPJ 31.796.659/0001-20 

 

3. PROFESSOR MAPA- SERIES INICIAIS (ANOS INICIAIS) – ENSINO FUNDAMENTAL 
 
ORDEM DE 

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO 

01 MARIA LUCILENE CAETANO SILVA 47 

02 ANA MARIA DA COSTA PACHECO 47 

03 MARILENE GONCALVES BARBOSA DA CUNHA 47 

04 VANUSA APARECIDA DE CARVALHO 47 

05 SILVANI DA SILVA GUIMARÃES MAGALHÃES 47 

06 GEOVANIA MONTEIRO ALVES 47 

07 MARLENE DE ASSIS SANTANA NUNES 47 

08 HOZANA MARCELINO AFFONSO LIMA 47 

09 MARCIA DOS SANTOS MILLER MENEGUZ 47 

10 GEANE APARECIDA VEIGA EMILIANO 47 

11 LUCIANA SODRÉ DA SILVA 47 

12 LEANDRA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA 47 

13 CRISTIANE MESSIAS BARROS GONCALVES 47 

14 QUERENICE DORNELO RAMOS DE OLIVEIRA 
SILVA 47 

15 VERÔNICA HENRIQUE DA SILVA MONTEIRO 47 

16 GABRIELA DE BARROS FRANCISCO 42 

17 VANIA FERREIRA DA SILVA NUNES 41 

18 CLAUDIMA SAMPAIO DE OLIVEIRA 41 

19 GEISIANE PONTES DE FREITAS 40 

20 ELIZANGELA LANGAME TEODORO PINTO 37 

21 FLAVIA GALDINO  35 

22 ARGELI VALIM FERREIRA MATIELLO 35 

23 KAREM PIRES MONTEIRO 33 

24 JAMILA DE ALMEIDA RODRIGUES 33 

25 GRAZIELA VALIM LIBERATO VIEIRA 31 

26 ALINE LOURENCO DA SILVA PIO 30 

27 GEISLAINE GONCALVES SATLER 30 

28 ALMIRENE REINOSO DE FARIA RODRIGUES 29 

29 LAUDICEIA SUELI VILACA LOPES 26 

30 LUZIANA CASSIA VILELA HOTE 23 

31 JOSELI MENEGUCCI DE SOUZA VARGAS 23 

32 SILVIA ALVES RIBEIRO VIEIRA 23 

33 SHARLIANE VALIM BROMMOCHENKIS 23 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO/ES 
CNPJ 31.796.659/0001-20 

 

34 CLAUDIA ALVES DE SOUZA 23 

35 EUZI DE SOUZA MOURA DIAS 20 

36 ANA LIBIA RIBEIRO 20 

37 LARICIA ANDIARA MOREIRA DE AZEVEDO 
MELO 20 

38 MARILETE VIEIRA PEIXOTO 18 

39 CLEVERSON BRAGA SOARES 18 

40 DANIELA DE BARROS FRANCISCO 05 

41 SAMIRA SAMPAIO MACHADO 05 

42 AMANDA MENEGUCCI MOURA MAFORTE 02 

43 ANDRÉA MARIA FERNANDES LIMA 0 

44 KEILA DE MELO GUIMARÃES OLIVEIRA 0 
 

DESCLASSIFICADOS 
(AUSÊNCIA OU IRREGULARIDADE DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA  

PARA INSCRIÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS) 

CANDIDATO EM DESACORDO 

TAMIRYS OLIVEIRA DE ALMEIDA 
 

Item 6, Inciso V (Histórico escolar)   
 

SANDRA FORTUNATO LEOPOLDINO  Item 6, Inciso V (Histórico Escolar)  

ELZI MARIA LUCAS CHAVES AMARAL Item 6, Inciso V 

MARLENE ALVES GOMES Item 6, Inciso VIII e 6.1  

SOLANGE DA SILVA GUIMARAES Item 6, Inciso II 

MARTA MATIAS DO AMARAL FREITAS Item 6, Inciso V (Histórico escolar) 

MARIANA NATIVIDADE PACHECO MOYSES Item 6, Inciso VIII 

SARA CASSIA SOARES SILVA MONTEIRO Item 6.1 

ALINEIA SCOPEL BENFICA OLIVEIRA Item 6, Inciso VIII 

LUCIANA DA SILVA MARQUES Item 6, Inciso VIII 

PATRICIA DE SOUZA MOYSES MAFORTE Item 6, Inciso V 

SANDRA ROSA DA SILVA SANTOS Item 6, Inciso V (Histórico Escolar) 

FATIMA DA SILVA GUIMARÃES DE OLIVEIRA Item 6, Inciso II e III 

XISLAINE ACILIA VILASSA Item 6, Inciso VIII 

FERNANDA DIAS DE SOUZA Item 6, Inciso V 

ELZI FERREIRA SOARES VALIN Item 6, Inciso VIII 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO/ES 
CNPJ 31.796.659/0001-20 

 

4. PROFESSOR MAPB SERIES FINAIS (ANOS FINAIS) - ENSINO FUNDAMENTAL 
MATEMÁTICA 
 
ORDEM DE 

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO 

01 ERNALDO ANTONIO RAMOS DA SILVA 31 
 
 

DESCLASSIFICADOS 
(AUSÊNCIA OU IRREGULARIDADE DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA  

PARA INSCRIÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS) 

CANDIDATO EM DESACORDO 

GRACIÉLIA JOREMA ROSA ALVES Item 6 inciso V 
 

 
5. PROFESSOR MAPBSERIES FINAIS (ANOS FINAIS) – ENSINO FUNDAMENTAL - LÍNGUA 

PORTUGUESA 
ORDEM DE 

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO 

01 ANGÉLICA VENTURA CATALUNHA CAETANO 45 
 
 

DESCLASSIFICADOS 
(AUSÊNCIA OU IRREGULARIDADE DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA  

PARA INSCRIÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS) 

CANDIDATO EM DESACORDO 

EUZI MARIA LUCAS CHAVES AMARAL Item 6 inciso VIII 
 

FERNANDA DIAS DE SOUZA Item 4.2, alínea d e Item 4.3 
 
6. PROFESSOR MAPBSERIES FINAIS (ANOS FINAIS) – ENSINO FUNDAMENTAL - 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
ORDEM DE 
CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO 

01 NÃO HOUVE CANDIDATO CLASSIFICADO  
 

DESCLASSIFICADOS 
(AUSÊNCIA OU IRREGULARIDADE DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA  

PARA INSCRIÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS) 

CANDIDATO EM DESACORDO 

SCHARLENE LIBERATO Item 6 inciso VIII 
 

MAEDA BRAGANÇA VILELA Item 6 inciso VIII e X 
 

 
 
 
 
 
 



13/12/2019 (Sexta-feira)  - Edição N° 1412

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 61

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO/ES 
CNPJ 31.796.659/0001-20 

 

7. PROFESSOR MAPBSERIES FINAIS (ANOS FINAIS) – ENSINO FUNDAMENTAL –
CIÊNCIAS 
 
ORDEM DE 
CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO 

01 NÃO HOUVE CANDIDATO CLASSIFICADO  
 

DESCLASSIFICADOS 
(AUSÊNCIA OU IRREGULARIDADE DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA  

PARA INSCRIÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS) 

CANDIDATO EM DESACORDO 

SCHARLENE LIBERATO Item 6, inciso VIII 
 

RENAN VILELA DE AZEVEDO Item 6, inciso VIII  
 
8. PROFESSOR MAPBSERIES FINAIS (ANOS FINAIS) - ENSINO FUNDAMENTAL - 

HISTÓRIA 
ORDEM DE 

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO 

01 TAMIRYS OLIVEIRA DE ALMEIDA 05 
 
 

DESCLASSIFICADOS 
(AUSÊNCIA OU IRREGULARIDADE DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA  

PARA INSCRIÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS) 

CANDIDATO EM DESACORDO 

TAÍS LUGON VARGAS Item 6, inciso V (Histórico Escolar) 
 

 
9. PROFESSOR MAPBSERIES FINAIS (ANOS FINAIS) – ENSINO FUNDAMENTAL - INGLÊS 

ORDEM DE 
CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO 

01 ANGÉLICA VENTURA CATALUNHA CAETANO 45 
 
 

 
10. PROFESSOR MAPBSERIES FINAIS (ANOS FINAIS) - ENSINO FUNDAMENTAL – ARTES 

ORDEM DE 
CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO 

01 ALESSANDRA FELISBERTO MANSO MILLER DE 
OLIVEIRA 45 

 
COMISSÃO ORGANIZADORA E EXAMINADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. 

Decretos nos 5732/2019 e 5733/2019. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO/ES 
CNPJ 31.796.659/0001-20 
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Anchieta

Prefeitura

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA 003/19
Publicação Nº 242931

AVISO RESULTADO DE HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 003/2019

O Município de Anchieta/ES através de sua Comissão Permanente de Licitação vem tornar público para amplo conheci-
mento e em conformidade com o disposto da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, que o Sr. Prefeito homologou e adjudicou 
a licitação na modalidade de Concorrência Pública nº. 003/2019 cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO COM 410 METROS DE EXTENSÃO, COMPREENDENDO O TRECHO 
DA ORLA DO BAIRRO VILA SAMARCO, INCLUINDO A RECONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO E DA VIA DE RODAGEM, Processo 
Administrativo nº. 16698/2019, tendo como favorecido a licitante MAFRA CONSTRUTORA EIRELI com o valor global de R$ 
2.241.274,91 (dois milhões duzentos e quarenta e um mil, duzentos e setenta e quatro reais e noventa e um centavos). 

Anchieta/ES 12/12/2019.

Paulo Cesar Vieira

Presidente CPL/PMA – ES

AVISO HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/19
Publicação Nº 242932

AVISO RESULTADO DE HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2019

O Município de Anchieta/ES através de sua Comissão Permanente de Licitação vem tornar público para amplo conhecimen-
to e em conformidade com o disposto da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, que o Sr. Prefeito homologou e adjudicou a 
licitação na modalidade de Concorrência Pública nº. 004/2019, Processo Administrativo nº. 16256/2019, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada para pavimentação e drenagem do Bairro Anchieta (RUA 01 (JAIRO DE MATTOS PE-
REIRA); RUA 02 (PROF. PATRICIA ROFFES); RUA 03 (ADYL LYRIO MARCHESI + MARIA DE LOURDES FERREIRA COELHO); 
RUA 04 (JOSEFINA RAMOS NUNES); RUA 05 (FRANCISCO NOGUEIRA); RUA 06 (DIOGO ANTUNES NOGUEIRA); RUA 07 
(ROBERTO FERREIRA MASCARENHAS); RUA 08 (DORVALINA TELES); RUA 09 (JOÃO DELFINO LEAL)); e Diversas Ruas 
e Localidades (PROJETADA - INHAÚMA; PROJETADA - PRAIA DE SANTA HELENA- IRIRI; PROJETADA - MÃE-BÁ; TRAVES-
SAS- BAIRRO ALVORADA; RUA 17- UBU; RUA R E L- PARATI) no Município de Anchieta ES, com emprego de mão-de-obra, 
materiais e equipamentos, tendo como favorecido o licitante RR COSTA CONSTRUÇÕES LTDA para o LOTE 01 com valor 
global do lote de R$ 2.031.729,86 (dois milhões, trinta e um mil, setecentos e vinte e nove reais e oitenta e seis centavos) 
e o licitante TECFORT CONSTRUTORA LTDA EPP para o LOTE 02 com o valor global do lote de R$ 1.006.676,27 (um milhão, 
seis mil, seiscentos e setenta e seis reais e vinte e sete centavos).

Anchieta/ES 12/12/2019.

Paulo Cesar Vieira

Presidente CPL/PMA – ES

AVISO HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA 006/19
Publicação Nº 242935

AVISO RESULTADO DE HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 006/2019

O Município de Anchieta/ES através de sua Comissão Permanente de Licitação vem tornar público para amplo conheci-
mento e em conformidade com o disposto da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, que o Sr. Prefeito homologou e adjudicou 
a licitação na modalidade de Concorrência Pública nº. 006/2019, Processo Administrativo nº. 19478/2019, cujo objeto 
é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO 
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BAIRRO NOVA ANCHIETA: RUA 01 (EIXO PRINCIPAL- PEROÁ E AV. DOS CAPIXABAS); RUA 02 (SALMÕES); RUA 03 (ES-
TRELA DO MAR);RUA 04 (ATUNS); RUA 05 (MARLIN AZUL); RUA 06 (MANOEL SIMÕES); RUA 07 (GOLFINHOS); RUA 08 
(RUA DOS NAVEGANTES- PRÓXIMO A PONTA DOS CASTELHANOS) NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA ES, COM EMPREGO DE 
MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, tendo como favorecido a licitante SP ENGENHARIA LTDA EPP com valor 
global de R$ 1.136.731,76 (um milhão cento e trinta e seis mil, setecentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos).

Anchieta/ES 12/12/2019.

Paulo Cesar Vieira

Presidente CPL/PMA – ES
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RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2019
Publicação Nº 242965

 

 
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO Nº 060/2019 

 
 
 
O Prefeito de Anchieta, Estado do Espírito Santo, Sr. FABRICIO PETRI, inscrito no CPF 

nº 080.134.247-31, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município, no uso de 

suas atribuições, torna público, para cumprimento do disposto no artigo 26, da Lei 8.666/93 

e amparado pelo artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, a Dispensa de Procedimento 

Licitatório, autorizando a contratação direta da empresa ASTÉSIA MERIGUETE 

CREMONINI- ME, inscrita no CNPJ sob o nº 03.844.893/0001-40 para 

FORNECIMENTO DE COLETES DE TRABALHO PARA AMBULANTES. 

Valor Global: R$ 4.654 (Quatro Mil, Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais). 

Processo Administrativo: 18171/2019. 

As despesas decorrentes da aquisição mediante esta Dispensa, correrão a conta da dotação 
orçamentária vinculada à Secretaria de Infraestrutura Municipal: 
 
Classificação Funcional: 0214.151220022.097 
Natureza de despesa: 33903044000 
Fonte de recurso: 10010000000 
Ficha: 2585 
 

Descrição do Objeto: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
VLR 

UNITÁRIO 

VLR 

TOTAL 

1 

00050798 - COLETE DE TRABALHO PARA 
AMBULANTE CONFORME COR VERDE, 
TAMANHO M colete personalizado em 
tecido oxford classico, com estampa total 
frente e costas em sublimação digital, com 
02 (dois) bolsos frontais, um de cada 
lado, de fácil acesso. modelo gola em v e 
duplo elástico nas laterais, com 
acabamento interno em overlock 5 fios e 
interlock com galoneira; cor: verde; 
tamanho: m; 
estampas: conforme arte gráfica 
disponibilizada em  TR – obs.: os 
tamanhos dos coletes deverão ser 
previamente definidos conforme medidas 
disponibilizadas pelo fornecedor, haja vista 
que não existe padrão para tal. 

UN 10 R$ 17,90 R$ 179,00 

2 

00050799 - COLETE DE TRABALHO PARA 
AMBULANTE CONFORME COR VERDE, 
TAMANHO G 
colete personalizado em tecido oxford 
classic, com estampa total frente e costas 
em sublimação digital, com 02 (dois) 
bolsos frontais, um de cada lado, de fácil 
acesso. modelo gola em v e duplo elástico 
nas laterais, com acabamento interno em 

UN 50 R$ 17,90 R$ 895,00 
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overlock 5 fios e interlock com galoneira; 
cor: verde; tamanho: g; 
estampas: conforme arte gráfica 
disponibilizada em edital - obs: os 
tamanhos dos coletes deverão ser 
previamente definidos conforme medidas 
disponibilizadas pelo fornecedor, haja vista 
que não existe padrão para tal. 

3 

00050800 - COLETE DE TRABALHO PARA 
AMBULANTE CONFORME COR AZUL, 
TAMANHO M 
colete personalizado em tecido oxford 
classic, com estampa 
total frente e costas em sublimação digital, 
com 02 (dois) bolsos frontais, um de cada 
lado, de fácil acesso. modelo gola em v e 
duplo elástico nas lat5 fios e interlock com 
galoneira; cor: azul; tamanho: m; 
estampas: conforme arte gráfica 
disponibilizada em edital - obs: 
os tamanhos dos coletes deverão ser 
previamente definidos conforme medidas 
disponibilizadas pelo fornecedor, haja vista 
que não existe padrão para tal.erais, com 
acabamento interno em overlock  

UN 20 R$ 17,90 R$ 358,00 

4 

00050801 - COLETE DE TRABALHO PARA 
AMBULANTE CONFORME COR AZUL, 
TAMAHO G 
colete personalizado em tecido oxford 
classic, com estampa 
total frente e costas em sublimação digital, 
com 02 (dois) bolsos frontais, um de cada 
lado, de fácil acesso. modelo gola em v e 
duplo elástico nas laterais, com 
acabamento interno em overlock 5 fios e 
interlock com galoneira; cor: azul; 
tamanho: g; estampas: conforme arte 
gráfica disponibilizada em edital - obs: os 
tamanhos dos coletes deverão ser 
previamente definidos conforme medidas 
disponibilizadas pelo fornecedor, haja vista 
que não existe padrão para tal. 

UM 85 R$ 17,90 R$ 1.521,50 

5 

00050802 - COLETE DE TRABALHO PARA 
AMBULANTE CONFORME COR LARANJA, 
TAMANHO M 
colete personalizado em tecido oxford 
classic, com estampa total frente e costas 
em sublimação digital, com 02 (dois) 
bolsos frontais, um de cada lado, de fácil 
acesso. modelo gola em v e  duplo elástico 
nas laterais, com acabamento interno em 
overlock 5 fios e interlock com galoneira; 
cor: laranja; tamanho: m; estampas: 
conforme arte gráfica disponibilizada em 
edital - obs: os tamanhos dos coletes 
deverão ser previamente definidos 
conforme medidas disponibilizadas pelo 
fornecedor, haja vista que não existe 
padrão para tal 

UN 45 R$ 17,90 R$ 805,50 
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6 

00050803 - COLETE DE TRABALHO PARA 
AMBULANTE CONFORME COR LARANJA, 
TAMANHO G 
colete personalizado em tecido oxford 
classic, com estampa total frente e costas 
em sublimação digital, com 02 (dois) 
bolsos frontais, um de cada lado, de fácil 
acesso. modelo gola em v e duplo elástico 
nas laterais, com acabamento interno em 
overlock 5 fios e interlock com galoneira; 
cor: laranja; tamanho: g; estampas: 
conforme arte gráfica disponibilizada em 
edital - obs: os tamanhos dos coletes 
deverão ser previamente definidos 
conforme medidas disponibilizadas pelo 
fornecedor, haja vista que não existe 
padrão para tal. 

UN 50 R$ 17,90 R$ 895,00 

VALOR TOTAL R$ 4.654,00 

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

RETIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 248/2019
Publicação Nº 242969

RETIFICAÇÃO

MODIFICA a data de apresentação da publicação realizada no dia 22 de novembro de 2019, edição nº 1397, publicação nº 
238665, Ratificação da Inexigibilidade de Licitação nº 248/2019, para Contratação da Banda “TROPICAL BRASIL”, através 
da empresa TERESA CRISTINA RICCI inscrita no CNPJ Nº 18.171.259/0001-60 para atender a festa na Comunidade de 
Limeira, neste Município, passando sua execução para o dia 15 de Dezembro de 2019 conforme o Processo Administrativo 
nº 23711/2019.
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Aracruz

Prefeitura

4ª PUBLICAÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2019 - PROCESSO Nº 13360/2018
Publicação Nº 242933

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 5/2019

PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 281/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000000013360/2018

UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho

SIGNATÁRIO DETENTOR: JULIANO GADIOLI SPERANDIO

ENDEREÇO DO DETENTOR: RUA JOSÉ COUTINHO DA CONCEIÇÃO – 79 – VILA NOVA – ARACRUZ, CEP: 29194-590.

VALIDADE: 12 (doze) meses a contar da data da publicação inicial. (4ª PUBLICAÇÃO)

ORGÃO GESTOR: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO.

OBJETO:

ITEM DESCRIÇÃO UN. QUANT.
VALOR UNITÁRIO 
ESTIMADO (R$)

VALOR TOTAL 
ESTIMADO (R$)

01

LOCAÇÃO DE BRINQUEDO TOBOGÃ INFLÁVEL PARA 
CRIANÇAS DE 2 ATÉ 11 ANOS DE IDADE COM MONITOR 
EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O EVENTO COM DISPO-
NIBILIDADE MÍNIMA DE 04 HORAS POR DIA.

SV 50 388,70 19.435,00

02
SERVIÇO DE ESCULTURA EM BALÕES OFICINA DE BA-
LÕES COM MATERIAL INCLUSO COM MONITORES ESPE-
CIALIZADOS PARA CONFECÇÃO DE BICHINHOS E ATEN-
DER NO MÍNIMO 100 (CEM) CRIANÇAS POR TURNO

SV 50 353,00 17.650,00

Aracruz, 12 de dezembro de 2019

Rosilene Filipe Dos Santos Matos

Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho

Decreto n.º 32.065 de 01/01/2017

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 076/2019 LICITAÇÃO EXCLUSIVA ÀS MICRO-
EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS. PROCESSO 
Nº 13121/2019 SEMAD

Publicação Nº 242940

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 076/2019

LICITAÇÃO EXCLUSIVA ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS.

PROCESSO Nº 13121/2019

OBJETO: Contratação de Empresa para o Fornecimento de Refeição (almoço e jantar ) e suco natural pelo período de 
12(doze) meses.

Abertura das propostas: às 12h00min do dia 30/12/2019.

Inicio da disputa: às 13h30min do dia 30/12/2019.

EDITAL: Disponibilizado no sites:

PMA: http://www.aracruz.es.gov.br.

BLL: Endereço Eletrônico de Disputa: http://lanceeletronico.cloudapp.net

Endereço Eletrônico de Cadastro no Sistema.: http://bll.org.br/cadastro/

http://www.aracruz.es.gov.br/
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Maiores informações poderão ser obtidas através do:

Telefone: (27) 3270-7081

Email: pregao@aracruz.es.gov.br.

Marcelo Rodrigues de Oliveira

Pregoeiro Oficial da PMA

Aracruz/ES, 12 de Dezembro de 2019

Matéria Enviada por: Patrícia Galavotti - Mat. 3580

PORTARIA SEMSU Nº. 0122 DE 11/12/2019.
Publicação Nº 242951

PORTARIA Nº. 0122 DE 11/12/2019.

O SECRETARIO MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS E CONFORME PORTARIA DO GABINETE Nº.16.324, de 19 de novembro de 2019.

RESOLVE:

Art. 1º. Substituir o servidor abaixo relacionado, nomeado pela Portaria SEGAB n.º 16.324, de 19 de novembro de 2019, 
designados para atuar como membros da Equipe de Apoio ao Pregoeiro, no PREGÃO ELETRÔNICO N.º 075/2019, através 
da Portaria SEMSU n.º 0118, de 27/11//2019, conforme segue:

SAI:

NOME CARGO MATRICULA
José Carlos Ribeiro Pereira Efetivo 2773

Rosângela Gratz Lyrio Efetivo 2387

ENTRA:

NOME CARGO MATRICULA

Marta Aparecida Ricato B. Ferreira Efetivo 2831
Patricia Souza Nascimento Galavotti Efetivo 3580

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua assinatura permanecendo seus efeitos até a homologação do 
respectivo certame.

Art. 3º. Permanecem inalterados, e em pleno vigor, os demais termos da Portaria SEMSU n.º 0118, de 27/11//2019.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 11 de dezembro de 2019.

Ivan Vicente Pestana

Secretário de Suprimentos do Município de Aracruz

Decreto nº 35.470 de 01/03/2019

Matéria Enviada por: Patrícia Galavotti – Mat- 3580

mailto:pregao@aracruz.es.gov.br
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IPASMA - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município 
de Aracruz

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 965/2019 PRT
Publicação Nº 242885

RATIFICAÇÃO DE965/2019 PRT

INTERESSADO: IPASMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES

ASSUNTO: Aquisição de Material de Limpeza.

Considerando o parecer acostado nos autos e com Fundamento no Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, AUTORIZO a contra-
tação direta através de dispensa de licitação para aquisição de : Material de Limpeza junto a empresa Comercial Devens 
Ltda, CNPJ nº 31.759.699/0003-63 no valor de R$ 108,80 (cento e oito reais e oitenta centavos).

Aracruz, 12 de dezembro de 2019

JOSÉ MARIA SPERANDIO RECLA

Presidente do IPASMA

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº937/2019 PRT
Publicação Nº 242816

RATIFICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO -- PROCESSO 937/2019-PRT

INTERESSADO: IPASMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES

ASSUNTO: Aquisição de 02(dois) adesivos com logomarca para o veículo automotor do IPASMA medindo aproximadamen-
te 60X30 cm.

Considerando o parecer acostado nos autos e com Fundamento no Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, AUTORIZO a con-
tratação direta através de dispensa de licitação para aquisição de : Aquisição de 02(dois) adesivos com logomarca para o 
veículo automotor do IPASMA medindo aproximadamente 60X30 cm junto à Empresa Aquarela Comunicação Aracruz Ltda 
ME - CNPJ 22.678.231/0001-91 no valor de R$ 90,00 (Noventa reais).

Aracruz, 12 de dezembro de 2019

JOSÉ MARIA SPERANDIO RECLA

Presidente do IPASMA

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº957/2019-PRT
Publicação Nº 242819

RATIFICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO -- PROCESSO 957/2019-PRT

INTERESSADO: IPASMA-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES

ASSUNTO: Aquisição de 08(oito) Nobreak 600 VA Bivolt.

Considerando o parecer acostado nos autos e com Fundamento no Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, AUTORIZO a con-
tratação direta através de dispensa de licitação para aquisição de : Aquisição de 08(oito) Nobreak 600 VA Bivolt junto à 
Empresa Security Space Serviços de Monitoramento Ltda-ME - CNPJ 15.589.645/0001-77 no valor de R$ 3.182,32 (Três 
mil, cento e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos).

Aracruz, 12 de dezembro de 2019

JOSÉ MARIA SPERANDIO RECLA

Presidente do IPASMA
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz

5º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 02-2016 - TICKET SERVIÇOS S.A
Publicação Nº 242708

RESUMO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2016, PROCESSO Nº 205/2015

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

Contratada: Ticket Serviços S.A

Objeto: Prorrogação do prazo de duração do contrato por mais 12 meses com início no dia 04/01/2020 e término no dia 
03/01/2021. O valor total para o período aditivado é de R$ 1.226.000,00 (hum milhão, duzentos e vinte e seis mil reais). 
A Dotação Orçamentária para fazer face ao objeto do aditivo correrá a conta do Orçamento vigente, a saber: 002001.17
12200402.007.33903900000.

Elias Antônio Coelho Marochio

Diretor Geral do SAAE

AVISO DE ABERTURA DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 063/2019
Publicação Nº 242959

AVISO DE ABERTURA DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 063/2019

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES, por intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria SAAE-A-
RA-Nº 216/2019, torna público para o conhecimento dos interessados, que realizará licitação no dia e horário abaixo espe-
cificado. 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: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER, 
INCLUINDO TROCA DE CILINDRO E CHIP

ABERTURA PROPOSTAS: 30/12/2019 às 13h00min

INICIO DA DISPUTA: 30/12/2019 às 13h30min

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

Josimery de Oliveira Batista– Pregoeira

AVISO DE ABERTURA DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 064/2019
Publicação Nº 242970

AVISO DE ABERTURA DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 064/2019

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES, por intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria SAAE-A-
RA-Nº 216/2019, torna público para o conhecimento dos interessados, que realizará licitação no dia e horário abaixo espe-
cificado. 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 MEIO FILTRANTE A BASE DE CARVÃO ATIVADO

ABERTURA PROPOSTAS: 30/12/2019 às 07h30min

INICIO DA DISPUTA: 30/12/2019 às 08h00min

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

Josimery de Oliveira Batista– Pregoeira

http://www.saaeara.com.br
http://www.licitacoes-e.com.br
http://www.saaeara.com.br
http://www.licitacoes-e.com.br
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AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL RETIFICADO II TP 005-2019
Publicação Nº 242953

AVISO DE PUBLCAÇÃO

EDTIAL REFIFICADO II

TP 005/2019

O SAAE de Aracruz-ES, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria SAAE ARA 0140/2019, 
torna público aos interessados a publicação do EDITAL RETIFICADO II da Licitação em epígrafe, em virtude da correção 
da descrição do item 65 do Anexo XIII. As demais condições permanecem inalteradas.

CADASTRO: até às 16h00min do dia 07/01/2020.

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES PROPOSTAS E HABILITAÇÃO: até às 16h00min do dia 09/01/2020.

ABERTURA DOS ENVELOPES: ás 13h30min do dia 10/01/2020.

O Edital Retificado II estará à disposição dos interessados no site do SAAE:

www.saaeara.com.br/licitacao

Maiores informações através do e-mail licita@saaeara.com.br

Josemar Alves dos Reis

Presidente da Comissão

AVISO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL - Nº 018/2019
Publicação Nº 242972

AVISO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL - Nº 018/2019

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES, por intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria SAAE-
-ARA-nº185/2019, 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: 018/2019

PROCESSO: 109/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2020

ABERTURA: 30/12/2019

CREDENCIAMENTO: 13h30min

PROPOSTAS: 14h00min

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

JOSIMERY DE OLIVEIRA BATISTA – Pregoeira

AVISO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL - Nº 019/2019
Publicação Nº 242973

AVISO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL - Nº 019/2019

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES, por intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria SAAE-
-ARA-nº185/2019, 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

http://www.saaeara.com.br/licitacao
mailto:licitacao@saaeara.com.br
http://www.saaeara.com.br/
http://www.saaeara.com.br/
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-----------------------------------------------------------------------------

PREGÃO PRESENCIAL: 019/2019

PROCESSO: 119/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS

ABERTURA: 30/12/2019

CREDENCIAMENTO: 08h30min

PROPOSTAS: 09h00min

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

JOSIMERY DE OLIVEIRA BATISTA – Pregoeira



13/12/2019 (Sexta-feira)  - Edição N° 1412

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 74

Baixo Guandu

Prefeitura

HOMOLOGAÇÃO TP015/2019-SEMOB
Publicação Nº 241921

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

SEMOB/BG/ES

HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME

TP nº 015/2019

PROCESSO Nº 6.665/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada de Engenharia Civil, para execução das Obras de Construção das Praças II, 
II, IV e V do Bairro Ricardo Holz, Sede do Município, com emprego de Mão de Obra, Materiais e Equipamentos, conforme 
projetos, planilhas orçamentárias, cronograma, memorial descritivo e demais especificações constantes da solicitação da 
Secretaria Municipal de Obras.

Fund. Legal: Lei Fed. nº 8.666/1993.

HOMOLOGADO

ROTIV ENGENHARIA EIRELI EPP, CNPJ Nº 24.325.161/0001-13

VALOR GLOBAL: R$199.007,97

PRAZO PROPOSTA: 130 dias;

PRAZO EXECUÇÃO: 03 meses;

PRAZO VIGÊNCIA: 12 meses;

Baixo Guandu/ES, 12/12/2019

MAXIMILIANO C. DOS SANTOS

Secretário Municipal de Obras

JOSÉ DE BARROS NETO

Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO TP016/2019-SEMOB
Publicação Nº 241922

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

SEMOB/BG/ES

HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME

TP nº 016/2019

PROCESSO Nº 6.666/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada de Engenharia Civil, para execução das Obras de Drenagem Complemen-
tar à Jusante, à Avenida Beira Rio, no Bairro Mauá, com emprego de Mão de Obra, Materiais e Equipamentos, conforme 
projetos, planilhas orçamentárias, cronograma, memorial descritivo e demais especificações constantes da solicitação da 
Secretaria Municipal de Obras.

Fund. Legal: Lei Fed. nº 8.666/1993.

HOMOLOGADO

ROTIV ENGENHARIA EIRELI EPP, CNPJ Nº 24.325.161/0001-13

VALOR GLOBAL: R$39.606,61
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PRAZO PROPOSTA: 130 dias;

PRAZO EXECUÇÃO: 30 dias;

PRAZO VIGÊNCIA: 12 meses;

Baixo Guandu/ES, 12/12/2019

MAXIMILIANO C. DOS SANTOS

Secretário Municipal de Obras

JOSÉ DE BARROS NETO

Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO TP017/2019-SEMOB
Publicação Nº 241920

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

SEMOB/BG/ES

HABILITAÇÃO DO CERTAME

TP nº 017/2019

PROCESSO Nº 6.731/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada de Engenharia Civil, para execução das Obras de Pavimentação e Drena-
gem às Ruas José Vieira Milagres e parte da Rua José do Patrocínio, no Bairro Rosário II, Sede do Município, com emprego 
de Mão de Obra, Materiais e Equipamentos, conforme projetos, planilhas orçamentárias, cronograma, memorial descritivo 
e demais especificações constantes da solicitação da Secretaria Municipal de Obras.

Fund. Legal: Lei Fed. nº 8.666/1993.

CONTRATADO

ROTIV ENGENHARIA EIRELI EPP, CNPJ Nº 24.325.161/0001-13

VALOR GLOBAL: R$329.109,33

PRAZO PROPOSTA: 130 dias;

PRAZO EXECUÇÃO: 05 meses;

PRAZO VIGÊNCIA: 12 meses;

Baixo Guandu/ES, 12/12/2019

MAXIMILIANO C. DOS SANTOS

Secretário Municipal de Obras

JOSÉ DE BARROS NETO

Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO TP020/2019-SEMOB
Publicação Nº 241925

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

SEMOB/BG/ES

HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME

TP nº 020/2019
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PROCESSO Nº 7.179/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada de Engenharia Civil, para execução das Obras de Drenagem, Pavimenta-
ção, Meio Fios, Sinalização Viária e Construção de Cercas, do Parque da Lagoa, com emprego de Mão de Obra, Materiais 
e Equipamentos, conforme projetos, planilhas orçamentárias, cronograma, memorial descritivo e demais especificações 
constantes da solicitação da Secretaria Municipal de Obras.

Fund. Legal: Lei Fed. nº 8.666/1993.

CONTRATADO

ROTIV ENGENHARIA EIRELI EPP, CNPJ Nº 24.325.161/0001-13

VALOR GLOBAL: R$385.691,00

PRAZO PROPOSTA: 130 dias;

PRAZO EXECUÇÃO: 03 meses;

PRAZO VIGÊNCIA: 12 meses;

Baixo Guandu/ES, 12/12/2019

MAXIMILIANO C. DOS SANTOS

Secretário Municipal de Obras

JOSÉ DE BARROS NETO

Prefeito Municipal
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Barra de São Francisco

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 0063/2019
Publicação Nº 242941

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial 000063/2019

1. Síntese do objeto: Contratação de serviços de leiloeiro oficial para gerenciar o procedimento e execução do leilão para 
alienação de bens móveis inservíveis do Município de Barra de São Francisco-ES, conforme Termo de Referência anexo.

2. Tipo de licitação: Pregão Presencial 000063/2019 - MENOR PERCENTUAL OFERTADO.

3. Audiência para recebimento, abertura dos envelopes e julgamento da documentação e das propostas: às 09:00 horas 
do dia 30 de dezembro de 2019.

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

Barra de São Francisco, 12 de dezembro de 2019.

EMÍDIO MORAES NETTO

Pregoeiro Oficial
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Brejetuba

Prefeitura

DECISÃO FINAL DE RECURSO PREGÃO PRESENCIAL 21/2019/PMB
Publicação Nº 242865

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA/ES

Decisão de Recurso Administrativo

Em resposta ao recurso protocolado pela Empresa E & L Produções de Software Ltda, CNPJ: 39.781.752/0001-72 e con-
trarrazões protocolada pela Empresa Projeta Tecnologia Ltda, CNPJ: 09.278.358/0001-55 referente ao pregão 21/2019/
PMB cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento de Licença de Uso, Instalação, Implantação, Treinamen-
to, manutenção corretiva e preventiva de softwares Informatizados de Gestão Pública, decido pelo não acolhimento do 
recurso interposto pela Empresa E & L Produções de Software Ltda. Ratifico, portanto, a decisão da Comissão de Ava-
liação dos Sistemas desta Municipalidade e declaro vencedora do certame a Empresa Projeta Tecnologia Ltda, CNPJ: 
09.278.358/0001-55. 

Brejetuba, ES, 12/12/2019.

João do Carmo Dias

Prefeito Municipal de Brejetuba
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Castelo

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO TP 010/2019
Publicação Nº 242948

AVISO DE LICITAÇÃO

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

Tomada de Preços Nº 010/19

Objeto: Contratação de empresa especializada na área de engenharia para execução dos serviços contidos nos Projetos 
de Calçamento Rural das Estradas Vicinais que interligam as Comunidades Rurais de Macuco, Santa Maria, Jaboticabeira, 
Conquista e Ubá, neste Município de Castelo – ES.

Data de abertura: 30/12/19

Horário: 08:00

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

Castelo-ES, 12/12/19

Felipe Siqueira Pires

Presidente da CPL

LEI 3.954
Publicação Nº 242843

 LEI Nº 3.954, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL PARA CRIAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESTINADA 
A PAGAMENTO DE PENSÕES DO PODER LEGISLATIVO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte:

LEI

Art. 1° - Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial no valor total de R$ 500,00 (qui-
nhentos reais), destinadas a pagamento de pensões do Poder Legislativo, conforme classificação funcional programática 
abaixo:

Órgão: 017 – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CASTELO - RPPS EM EXTINÇÃO

Unidade: 001 – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CASTELO - RPPS EM EXTINÇÃO

Função: 09 – Previdência Social

Subfunção: 274 – Previdência Especial

Programa: 0059 – PREVIDÊNCIA MUNICIPAL – RPPS EM EXTINÇÃO DO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 2.690 – MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO – LEGISLATIVO

31900300000 – Pensões do RPPS___________________________R$ 500,00

Fonte de recursos: 10010000000 – Recursos Ordinários

Parágrafo Único. Os recursos para cobertura das despesas citadas neste artigo serão provenientes da anulação parcial da 
seguinte dotação orçamentária:

http://www.castelo.es.gov.br/
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Órgão: 017 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CASTELO - RPPS EM EXTINÇÃO

Unidade: 001 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CASTELO - RPPS EM EXTINÇÃO

Função: 09 - Previdência Social

Subfunção: 274 - Previdência Especial

Programa: 0058 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS EM EXTINÇÃO DO EXECUTIVO

Projeto/Atividade: 2.022 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO

31900300000 - PENSÕES DO RPPS___________________________(Ficha nº 002) R$ 500,00

Fonte de recursos: 10010000000 – Recursos Ordinários

Art. 2°. Fica o Poder Executivo Municipal Autorizado a inserir na Lei 3.770, de 27 de novembro de 2017, que dispõe sobre 
o Plano Plurianual do Município de Castelo para o período 2018-2021 e dá Outras Providências, as atividades previstas 
nesta Lei.

Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Castelo, ES, 12 de dezembro de 2019.

DOMINGOS FRACAROLI

Prefeito

LEI 3.955
Publicação Nº 242844

 LEI Nº 3.955, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019.

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
a seguinte:

LEI

Art. 1° Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 3% (Três 
por cento) do total das despesas fixadas na Lei nº 3.867 de 18 de dezembro de 2018, para reforçar dotações que se tor-
naram insuficientes, considerando os recursos dispostos no art. 43, § 1º da Lei nº 4.320/64, sem prejuízo do disposto no 
art. 6º da Lei nº 3.867 de 18 de dezembro de 2018.

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

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

Castelo, ES, 12 de dezembro de 2019.

DOMINGOS FRACAROLI

Prefeito

PORTARIA 200/2019 SEMSA
Publicação Nº 242858

PORTARIA Nº 200, 12 DE DEZEMBRO DE 2019

Altera Portaria 199 que nomeia servidores para compor a Comissão do Processo Seletivo Simplificado 002/2019 - SEMSA
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O Secretário Municipal de Saúde do Município de Castelo -ES, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista as dispo-
sições constitucionais e a Lei nº 8.80, de 19 de outubro de 1990, que tratam das condições para promoção e recuperação 
da saúde como direito fundamental do ser humano, e, CONSIDERANDO que em consonância com a Lei Orgânica Municipal 
compete a Secretária Municipal de Saúde expedir Portarias e outros atos administrativos.

RESOLVE:

Art.1º Fica alterada Comissão Especial sob presidência da Secretária NAYARA BENFICA PIRES PUZZIOL, que substitui 
JOÃO FERNANDO PASSAMANI, para organizar, coordenar, executar e concluir os trabalhos necessários a aplicação de 
Processo Seletivo Simplificado, com objetivo de seleção de candidatos a diversos cargos em Designação Temporária(DT).

Parágrafo Único: A Comissão de que se trata o caput será composta pelos seguintes membros:

I. Maura Faitanin Cesconetti – Coordenadora do NAOF

II. Patricia Vicentini Barbosa – Coordenadora do NAIS

III. Andressa Fiorine - Farmacêutica

IV. Gustavo Gonçalves Lima – Operador de Serviço Administrativo

V. Hudson Langa de Assis – Gerente de Departamento

VI. Soraia Del Santo de Oliveira Brum – Assistente Social

VII. Margareth Machado – Referência Técnica da Odontologia

VIII. Sandra Rita Louzada - Fisioterapeuta

IX. Jáurio Campanha Filho - Médico

X. Caroline Cardoso Moraes - Enfermeira

XI. Claudinéa Pariz Castelan – Agente de Endemias

XII. Vanessa Coutinho de Azevedo – Técnico em Serviços Gerenciais

Art 2º Os recursos para custeio de tais despesas deverão correr por dotação orçamentária específica.

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

Art 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Castelo 12 de dezembro de 2019

NAYARA BENFICA PIRES PUZZIOL

Secretária Municipal de Saúde

RESULTADO PP 137/2019 ATA DE REGISTRO 017/19
Publicação Nº 242847

RESULTADO DE LICITAÇÃO E ATA DE REGISTRO FMS

A Prefeitura Municipal de Castelo, torna público o resultado da seguinte Licitação e Ata de Registro :

Pregão Presencial 137/2019 E ATA DE REGISTRO 017/19 oriundos do PROCESSO 12.962/19:

– AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME nos lotes 1 e 3 no valor total de R$ 13.720,00 (treze mil setecentos e 
vinte reais), SANIGRAN LTDA no lote 5 no valor total de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) e VETORIAL DEFENSIVOS 
AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LT nos lotes 2 e 4 no valor total de R$ 4.240,00 (quatro mil duzentos e quarenta reais).

Objeto: futura aquisição de Raticida para controle de infestação de ratos transmissores da leptospirose e dependendo do 
local poderá ser aplicado simultaneamente e Larvicida químico na formulação concentrado emulsionável a base de the-
mephós na concentração de 50% (500g / lit) e Larvicida químico granulado.

Do Valor Total: R$ 18.380,00 (dezoito mil trezentos e oitenta reais).

Vigência: a presente Ata de Registro de Preços tem validade de 12 (doze) meses, a contar da data da publicação.

Castelo-ES, 12/12/2019

Felipe Siqueira Pires

Pregoeiro
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CLASSIFICAÇÃO - LOTAÇÃO REMOÇÃO E EXTENSÃO
Publicação Nº 242867
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1 MÁRCIA VALÉRIA BOTACIN ALTOÉ 31/07/01 6667 0 6667 8,0        
2 GONÇALO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO 22/07/08 4119 0 4119 8,0        
3 EDNEIDE CARDOZO CAMPANHA 22/07/08 4119 0 4119 8,0        
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1 ILDA MARIA PIM BINDACO 03/02/03 6115 0 6115 8,0        
2 KARLA SUZANA DE FREITAS GOMES 03/02/03 6115 0 6115 8,0        
3 CAMILA NICOLI VASCONCELLOS PRATA 03/02/03 6115 0 6115 8,0        
4 SIMONE ZAGOTO ANDRIAO 22/07/08 4119 0 4119 8,0        
5 ALCILENE APARECIDA GIORI RIZZO 22/07/08 4119 0 4119 8,0        
6 LUCIENE DA COSTA 22/07/08 4119 0 4119 8,0        
7 MARIA ANGELA DINIZ SANT'ANNA 22/07/08 4119 0 4119 8,0        
8 ANA MARIA DELAMERLINA MALVESTIDO 22/07/08 4119 0 4119 8,0        
9 MAYSARA MARACY CÔGO LESSA 22/07/08 4119 0 4119 8,0        

10 LUANA CARETA PARIZ 22/07/08 4119 0 4119 8,0        
11 LIGIA ELAINE DALVI SANTOLIN 22/10/08 4027 0 4027 8,0        
12 REGILANE GAVA LOVATO 02/02/09 3924 0 3924 16,0      
13 ROSIMARY VELTEN CARDOSO FACO 13/08/10 3367 0 3367 8,0        
14 MARIA LUCIANA ALVES 20/09/10 3329 0 3329 8,0        
15 ELISANGELA DE SOUZA AVANSI 01/03/11 3167 0 3167 8,0        
16 ELIANA LOUZADA DELESPOSTE 13/05/11 3094 0 3094 8,0        

REMOÇÃO / LOTAÇÃO PROVISÓRIA - 2019 / 2020
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1 ROSANGELA MARIA LOUZADA ZANETTE 13/02/91 10488 0 10488 8,0        
2 NEIDE MARIA RIVIERI LOUZADA COLODETTE 21/03/94 9356 0 9356 8,0        
3 SYLVIA MACHADO PASSAMANI ALTOE 22/02/99 7557 0 7557 8,0        
4 VANÊSSA GAVA MELLO GIORI 22/02/99 7557 0 7557 8,0        
5 FERNANDA AZEVEDO PUPIM 22/02/99 7557 0 7557 6,5        
6 DAYVISSON LUÍS VITTORAZZI 23/02/99 7556 0 7556 16,0      
7 GEISA MARIA MACHADO MARQUES 23/02/99 7556 0 7556 8,0        
8 MARÍLIA DALCIN LEMOS FREITAS 23/02/99 7556 0 7556 8,0        
9 CÁTIA ROSANGELA SOARES DA COSTA BORTOLI 23/02/99 7556 46 7510 8,0        

10 MARIA APARECIDA FIM MASCARELO 13/12/99 7263 0 7263 8,0        
11 AUREA BERTOMORO VICENTINI 13/12/99 7263 0 7263 8,0        
12 CÍNTIA GAMA PUPIN 29/12/99 7247 0 7247 8,0        
13 SILVANA COCCO DALVI 24/02/99 7555 1092 6463 16,0      
14 SIMONE ZAGOTO ANDRIÃO 28/08/02 6274 0 6274 8,0        
15 INÊS LUZORIO MARQUES DE OLIVEIRA 27/01/04 5757 0 5757 8,0        
16 LUCIANA DALFIOR CLIPES 27/01/04 5757 0 5757 8,0        
17 FERNANDA CARARI SECCHIN 14/12/04 5435 0 5435 8,0        
18 CÂNDIDA CASAGRANDE MARCOLAN LIMA 14/12/04 5435 0 5435 8,0        
19 ROSALINA ODORICO DE OLIVEIRA 14/12/04 5435 0 5435 8,0        
20 ELISANGELA DE SOUZA AVANSI 14/12/04 5435 0 5435 8,0        
21 INÊS AMBROSIM 29/07/02 6304 1196 5108 16,0      
22 ALEXANDRA SILVA CLIPES ROMANELI 05/02/07 4652 0 4652 8,0        
23 SILVANA APARECIDA GAVA MELO RIGO 05/02/07 4652 0 4652 8,0        
24 LUCINÉIA VETTORAZZI T. FRANCISCHETTO 05/02/07 4652 0 4652 8,0        
25 MARIA DA PENHA ANDRIÃO MAGNAGO 05/02/07 4652 0 4652 8,0        
26 TEREZA FIM FRACAROLI 05/02/07 4652 0 4652 8,0        
27 FLÁVIA DA SILVA NUNES 05/02/07 4652 0 4652 8,0        
28 JAQUELINE APARECIDA LEMOS 05/02/07 4652 0 4652 8,0        
29 LIGIA ELAINE DALVI SANTOLIN 29/07/02 6304 1756 4548 8,0        
30 JACQUELINE MARVILLA FACCINI FIORESE 22/07/08 4119 0 4119 8,0        
31 NEIDE GOBI BERNABE 22/07/08 4119 0 4119 8,0        
32 OCIDELIA MARTA COGO FIORESE 22/07/08 4119 0 4119 8,0        
33 LIENE FAVORETO PIOVEZAN BRUNELI 22/07/08 4119 0 4119 8,0        
34 IVONE MARIA DE SOUZA D. DESTEFANI 22/07/08 4119 0 4119 8,0        
35 BÁRBARA MARTINS KUSTER CARARI 22/07/08 4119 0 4119 8,0        
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36 LUANA CARETA PARIZ 22/07/08 4119 0 4119 8,0        
37 JOCARLA DESTEFANI CASAGRANDE MAZIOLI 02/02/09 3924 0 3924 8,0        
38 ROSALINA ODORICO DE OLIVEIRA 01/04/09 3866 0 3866 8,0        
39 ANA MARIA DELAMERLINDA MALVESTIDO 01/04/09 3866 0 3866 8,0        
40 SONIA FROSSARD STEIN ARAUJO 01/04/09 3866 0 3866 8,0        
41 EUSIANE FRACAROLI CASAGRANDE 01/04/09 3866 0 3866 8,0        
42 SANDRA RIBEIRO DA SILVA AMBROSIM 01/03/11 3167 0 3167 16,0      
43 ROSANGELA CARARO GUIZARDI 01/03/11 3167 0 3167 8,0        
44 LUCÍLIA MONTEIRO LOUZADA 01/03/11 3167 0 3167 8,0        
45 MARCILENE BENTO DA SILVA FIORESE 01/03/11 3167 0 3167 8,0        
46 JAQUELINE APARECIDA LEMOS 01/03/11 3167 0 3167 8,0        
47 MÔNICA PAGIO DE ANGELO 01/03/11 3167 0 3167 8,0        
48 LUCINÉIA AMBROSIM 25/05/11 3082 0 3082 8,0        
49 TEREZA FIM FRACAROLI 25/05/11 3082 0 3082 8,0        
50 VERA LUCIA FERREIRA PEREIRA 25/05/11 3082 0 3082 8,0        
51 FERNANDA MONTEIRO DA CRUZ 25/05/11 3082 0 3082 8,0        
52 JOANA D'ARC FERNANDES FERREIRA DALBEM 01/06/11 3075 0 3075 8,0        
53 CLAUDNEA DALFIOR COSSETE GAVA 01/06/11 3075 0 3075 8,0        
54 ELIZABETE AUGUSTO PINTO 04/02/15 1731 0 1731 8,0        
55 CLÁUDIA MÁRCIA FERREIRA MARANGONI 04/02/15 1731 0 1731 8,0        
56 WAGNER BARBOSA DE OLIVEIRA 04/02/15 1731 0 1731 8,0        
57 ALESSANDRA SELVA 04/02/15 1731 0 1731 8,0        
58 MARGARETH APARECIDA BENTO 04/02/15 1731 0 1731 8,0        
59 ADRIANA ALTOÉ DE SOUZA 0 0 0 8,0        
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1 JANE SANTOLIM 02/05/00 7122 0 7122 8,0        
2 REGINALDO MARIANO 22/07/08 4119 0 4119 6,5        
3 ROGELIANO DIAS CURCIO 01/04/09 3866 0 3866 -          
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1 DAVI DE MORAES 24/09/12 2594 0 2594 -          
2 DAIANE RIBEIRO NUNES 27/09/13 2226 0 2226 8,0        
3 CAMILA DA PENHA COLODETE GAVA 11/11/13 2181 0 2181 6,5        
4 CAROLINE VENTURIM GAVA DONA 11/11/13 2181 0 2181 6,5        
5 SUZANA ZANDONADI 03/02/14 2097 0 2097 8,0        
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1 JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA PIN 13/12/99 7263 732 6531 16,0      
2 AGOSTINHO ZANÚNCIO 07/04/06 4956 0 4956 8,0        
3 CRISTIANE VICENTINI BERNABÉ 29/07/02 6304 1349 4955 8,0        
4 JAQUELINE VITÓRIO FERNANDES UNGARATO 11/04/06 4952 0 4952 6,5        
5 MAURICIO PASSABAO 22/07/08 4119 0 4119 5,0        
6 JANICE BRASOLINO GARCIA 01/03/11 3167 0 3167 8,0        
7 JULIANA FIORESE 05/03/12 2797 0 2797 7,5        
8 FLÁVIA MUNIZ 01/03/11 3167 706 2461 8,0        
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1 LUCIANA PAZINI LIMA 22/07/08 4119 0 4119 8,0        
2 FRANCINNE RODRIGUES DE ANDRADE PINHEIRO 22/07/08 4119 0 4119 8,0        
3 TANIA MARIA BORTOLON ALLEDI 01/04/09 3866 0 3866 6,5        
4 ANDRESSA ALTOE FALSONI 01/06/09 3805 0 3805 8,0        
5 JULIANA SALVADOR 22/07/08 4119 571 3548 6,5        
6 SONILZA COCCO 01/04/09 3866 634 3232 8,0        
7 LEONARDO RIBEIRO DE CASTRO 06/02/12 2825 160 2665 5,0        
8 LILIANA CELÇA ROSA ASTORI ZANUNCIO 22/07/08 4119 1462 2657 8,0        
9 SILVANA COCCO DALVI 01/02/12 2830 632 2198 16,0      

10 ARACELI BELISÁRIO PINTO DE SOUZA 0 0 0 8,0        
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1 MARCOS ROBERTO DE JESUS 18/03/04 5706 0 5706 8,0        
2 DAYVID CARLOS PIOVEZAN TOZATO 22/07/08 4119 0 4119 8,0        
3 DAYVISSON CESAR PIOVEZAN TOZATO 22/07/08 4119 0 4119 6,5        
4 INAÊ SANTOS LOPES 02/02/09 3924 85 3839 6,5        
5 LEONARDO STANZANI 22/07/08 4119 538 3581 5,5        
6 ELISABETE RIBEIRO GUARIENTO 01/03/11 3167 0 3167 6,5        
7 DAYSE RACHELLE PIOVEZAN TOZATO MARQUES 0 0 0 8,0        
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1 RITA DE CÁSSIA PINON VIÇOSI 23/02/99 7556 1462 6094 8,0        
2 MARIA DO CARMO MIÃO BEZERRA 22/07/08 4119 0 4119 8,0        
3 VANESSA DE LACERDA MANGIFESTE 04/10/12 2584 0 2584 8,0        
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1 GERLANE LEMOS ROCHA 01/02/00 7213 0 7213 8,0        
2 ALINE PINTO DA SILVA 22/07/08 4119 0 4119 8,0        
3 ALESSANDRA CORREA 22/07/08 4119 0 4119 8,0        
4 POLIANA DE OLIVEIRA 22/07/08 4119 0 4119 3,0        
5 GUSTAVO FUZZER TOZZI 04/08/08 4106 0 4106 5,0        
6 MARA RUBIA GUSSON VITORAZI 22/07/08 4119 115 4004 8,0        
7 BRAZ HERALDO TOSATO 01/04/09 3866 0 3866 8,0        
8 CLAUDINESIA DE AZEVEDO BARBOSA 01/03/11 3167 0 3167 8,0        
9 RENATA VALERIA CORREA COLLODETTI 01/03/11 3167 374 2793 8,0        
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Colatina

Prefeitura

CARTA DE SUSPENSÃO - DELTA PACK
Publicação Nº 242866

CARTA DE SUSPENSÃO

O Município de Colatina, torna público a aplicação de penalidades à empresa DELTA PACK COMERCIAL EIRELLI EPP, ins-
crita no CNPJ sob n° 04.832.830/0001-36, quais sejam: Multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor do contrato 
por dia até o trigésimo dia de atraso; multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total empenhado; multa de mora no 
montante a ser calculado pelo setor competente; advertência; suspensão do direito de contratar e licitar junto à Prefeitura 
Municipal de Colatina pelo prazo de 06 (seis) meses. As multas fixadas deverão ser recolhidas junto ao Setor de Tributação 
dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias, contados da data da notificação, independentemente do julgamento de 
pedido de reconsideração, pelo descumprimento à Ata de Registro de Preços nº 129/2018.

Colatina/ES, 21 de Outubro de 2019.

SÉRGIO MENEGUELI

Prefeito

SANEAR - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental

PE-052/2019
Publicação Nº 242963

SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL- SANEAR

PREGÃO ELETRONICO Nº 052/2019

O SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL, Autarquia Municipal criada pela Lei nº. 4.978/04, sediada na 
Rua Benjamin Costa, nº. 105 Bairro Marista, Colatina-ES, torna público que realizará licitação para GERENCIAMENTO DA 
FROTA DO SANEAR, na modalidade “Pregão Eletrônico” de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações, a Lei 10.520/2012 
e demais legislações correlatas. Abertura: 08h00min. do dia 30/12/2019. Inicio da sessão de disputa: 09h00min do dia 
30/12/2019. O Edital está á disposição no site: WWW.licitacoes-e.com.br (SITE DO BANCO DO BRASIL)

Célia A. de Freitas Giuberti Grassi

Pregoeira

http://WWW.licitacoes-e.com.br
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Conceição do Castelo

Prefeitura

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 094/2019
Publicação Nº 242912

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 094/2019

Em face do contido no Protocolo Ged 6.802/2019 e Processo 2.646 /2019, e de acordo com o Art.24, inciso II, da Lei 
8.666/93, RATIFICO e HOMOLOGO a contratação direta por dispensa de licitação da empresa SERRALHERIA ARMAÇÃO 
LTDA CNPJ: 30.686.323/0001-41, em todos os seus termos. OBJETO: aquisição e instalação de portão com grade de ferro 
colocado e pintado. VALOR GLOBAL: R$8.640,00 (oito mil seiscentos e quarenta reais). 

Conceição do Castelo – ES, em 12 de dezembro de 2019.

CHRISTIANO SPADETTO

Prefeito Municipal

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 110, 111, 112/2019
Publicação Nº 242044

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº 110/2019

CONTRATATANTE: Município de Conceição do Castelo. CONTRATADA: FLÁVIA GENELHÚ PENNA -ME. OBJETO: aquisição 
de medicamentos e materiais destinados ao hospital municipal nossa senhora da penha no município de conceição do 
castelo, es. VALOR REGISTRADO TOTAL: R$ 15.127,50 (quinze mil cento e vinte e sete mil reais e cinquenta centavos). 
VIGENCIA: 10 de dezembro de 2019 a 09 de dezembro de 2020. AMPARO LEGAL: Pregão Presencial (SRP) nº 036/2019, 
Processo Administrativo nº 4.215/2019.

Nº 111/2019

CONTRATATANTE: Município de Conceição do Castelo. CONTRATADA: TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP. OBJETO: 
aquisição de medicamentos e materiais destinados ao hospital municipal nossa senhora da penha no município de con-
ceição do castelo, es. VALOR REGISTRADO TOTAL: R$ 21.145,50 (vinte e um mil cento e quarenta e cinco mil reais e 
cinquenta centavos). VIGENCIA: 10 de dezembro de 2019 a 09 de dezembro de 2020. AMPARO LEGAL: Pregão Presencial 
(SRP) nº 036/2019, Processo Administrativo nº 4.215/2019.

Nº 112/2019

CONTRATATANTE: Município de Conceição do Castelo. CONTRATADA: HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS E CORRELATOS EIRELI EPP. OBJETO: aquisição de medicamentos e materiais destinados ao hospital municipal nossa 
senhora da penha no município de conceição do castelo, es. VALOR REGISTRADO TOTAL: R$ 64.152,22 (sessenta e quatro 
mil cento e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos). VIGENCIA: 10 de dezembro de 2019 a 09 de dezembro de 
2020. AMPARO LEGAL: Pregão Presencial (SRP) nº 036/2019, Processo Administrativo nº 4.215/2019. 

Conceição do Castelo-ES, 10 de dezembro de 2019.

Christiano Spadetto

Prefeito
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TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 92 E 93/2019
Publicação Nº 242752

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 092/2019

Em face do contido no Protocolo Ged 7.016/2019 e Processo 2.701 /2019, e de acordo com o Art.24, inciso II, da Lei 
8.666/93, RATIFICO e HOMOLOGO a contratação direta por dispensa de licitação da empresa ADMILSON BELISÁRIO-ME/
MEE CNPJ: 07.685.822/0001-00, em todos os seus termos. OBJETO: instalação de ar condicionado no hospital municipal 
nossa senhora da PENHA. VALOR GLOBAL: R$ 2.862,00 (dois mil oitocentos e sessenta e dois reais).

N° 093/2019

Em face do contido no Protocolo Ged 7.017/2019 e Processo 2.702 /2019, e de acordo com o Art.24, inciso II, da Lei 
8.666/93, RATIFICO e HOMOLOGO a contratação direta por dispensa de licitação da empresa ADMILSON BELISÁRIO-ME/
MEE CNPJ: 07.685.822/0001-00, em todos os seus termos. OBJETO: aquisição de peças destinadas a instalação de ar 
condicionado no hospital municipal nossa senhora da penha. VALOR GLOBAL: R$ 1.932,00 (um mil novecentos e trinta e 
dois reais). 

Gabinete do Prefeito Municipal de Conceição do Castelo – ES, em 12 de dezembro de 2019.

CHRISTIANO SPADETTO

Prefeito Municipal
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Domingos Martins

Prefeitura

1212 DIVERSOS
Publicação Nº 242979

06/12/2019 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 132/2019.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS E A ASSOCIAÇÃO CULTURAL, RECREATIVA E SOCIAL FLORES 
DA TERRA - ACRSFT.

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contratação da ASSOCIAÇÃO CULTURAL, RECREATIVA E SOCIAL FLORES 
DA TERRA, representante exclusiva do GRUPO MUSICAL ACORDE para apresentação no XXIII Brilho de Natal de Domingos 
Martins.

PRAZO: 20 de dezembro de 2019

VALOR: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

FUNDAMENTAÇÃO: Processo de Inexigibilidade nº 058/2019, Processo nº 6362/2019.

03/12/2019 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2019.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS E EMPRESA VISAUTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME.

OBJETO: Trata-se de aditivo para prorrogação do prazo ao Contrato de Prestação de Serviços n° 007/2019, que tem 
por objeto a contratação de empresa especializada, com caminhão, para prestação de serviços de esgotamento (coleta 
e limpeza), transporte e destinação final dos dejetos/resíduos das fossas sépticas das unidades de ensino do município 
de domingos martins, que não possuem sistema de rede de esgoto, conforme objeto do Processo Licitatório - Pregão nº 
000085/2018 .

PRAZO: 12(doze) meses

FUNDAMENTAÇÃO: Pregão Presencial nº 085/2018, Processo Administrativo n° 6575/2018-004.

11/12/2019 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 134/2019.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS E A ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA CAMPINHO.

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contratação da ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA CAMPINHO, re-
presentante exclusivo dos Grupos Folclóricos: Tanfreud; Hügelmänner Plattler; Der Frohliche Kreis e Bergfreund de Cam-
pinho para realização de quatro apresentações culturais, por ocasião das festividades da 23ª edição do Brilho de Natal de 
Domingos Martins.

PRAZO: 14, 15,21 e 28 de dezembro de 2019

VALOR: R$ 2.000,00 (dois mil reais).

FUNDAMENTAÇÃO: Processo de Inexigibilidade nº 059/2019, Processo nº 6426/2019.

Domingos Martins – ES, 12 de dezembro de 2019.

Wanzete Krüger

Prefeito

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 156/2019

É dispensável licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no artigo 24, Inc. V 
da Lei Federal n° 8.666/93, e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6019/2019

Objeto: Aquisição de material de cozinha e limpeza necessario para serem utilizados nos diversos Setores e Unidades de 
Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, itens fracassados no Pregão Nº 00025/2019.

Nome do Credor: delta pack comercial ltda - me

CPF/cnpj: 048.328.30/001-36
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Valor Total: R$ 10.200,00 ( dez mil, duzentos reais ).

Nome do Credor: DC VOLKERS ME

CPF/cnpj: 18.797.599/0001-00

Valor Total: R$ 4.227,00 (quatro mil duzentos e vinte sete reais).

Prazo de Entrega: O material deverá ser entregue em até 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Compra, enviada 
pela Gerência de Compras.

Domingos Martins – ES, 12 de dezembro de 2019.

Wanzete Krüger

Prefeito

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico a Dispensa de Licitação abaixo descrita, fundamentada no artigo 24, inciso V da Lei 8666/93:

PROCESSO Nº 6019/2019

DISPENSA N° 156/2019

Objeto: Aquisição de material de cozinha e limpeza necessario para serem utilizados nos diversos Setores e Unidades de 
Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, itens fracassados no Pregão Nº 00025/2019.

Nome do Credor: delta pack comercial ltda - me

CPF/cnpj: 048.328.30/001-36

Valor Total: R$ 10.200,00 ( dez mil, duzentos reais ).

Nome do Credor: DC VOLKERS ME

CPF/cnpj: 18.797.599/0001-00

Valor Total: R$ 4.227,00 (quatro mil duzentos e vinte sete reais).

Prazo de Entrega: O material deverá ser entregue em até 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Compra, enviada 
pela Gerência de Compras.

Domingos Martins – ES, 12 de dezembro de 2019.

Wanzete Krüger

Prefeito

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 157/2019

É dispensável licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no artigo 24, Inc. 
XVII da Lei Federal n° 8.666/93, e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°6488/2019

Nome do Credor: comercial de veículos capixaba s/a

cnpj: 30.570.022/0005-81

Objeto: Serviço por ocasião da 1ª revisão periódica de 5.000 Km do veículo SPIN placa QREC 6099, modelo 1.8 LTZ per-
tencente ao Abrigo Institucional “Pecinhas para Unir”.

Prazo de Execução: Imediata.

Valor Total: R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais ).

Domingos Martins – ES, 12 de dezembro de 2019.

Wanzete Krüger

Prefeito
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TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico a Dispensa de Licitação abaixo descrita, fundamentada no artigo 24, inciso XVII da Lei 8666/93:

PROCESSO Nº 6488/2019

DISPENSA N° 157/2019

Nome do Credor: comercial de veículos capixaba s/a

cnpj: 30.570.022/0005-81

Objeto: Serviço por ocasião da 1ª revisão periódica de 5.000 Km do veículo SPIN placa QREC 6099, modelo 1.8 LTZ per-
tencente ao Abrigo Institucional “Pecinhas para Unir”.

Prazo de Execução: Imediata.

Valor Total: R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais ).

Domingos Martins – ES, 12 de dezembro de 2019.

Wanzete Krüger

Prefeito

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 158/2019

É dispensável licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no artigo 24, Inc. 
XVII da Lei Federal n° 8.666/93, e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°6487/2019

Nome do Credor: comercial de veículos capixaba s/a

cnpj: 30.570.022/0005-81

Objeto: Aquisição de peças por ocasião da 1ª revisão periódica de 5.000 Km do veículo SPIN placa QREC 6099, modelo 
1.8 LTZ pertencente ao Abrigo Institucional “Pecinhas para Unir”.

Prazo de Execução: Imediata.

Valor Total: R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais ).

Domingos Martins – ES, 12 de dezembro de 2019.

Wanzete Krüger

Prefeito

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico a Dispensa de Licitação abaixo descrita, fundamentada no artigo 24, inciso XVII da Lei 8666/93:

PROCESSO Nº 6487/2019

DISPENSA N° 158/2019

Nome do Credor: comercial de veículos capixaba s/a

cnpj: 30.570.022/0005-81

Objeto: Aquisição de peças por ocasião da 1ª revisão periódica de 5.000 Km do veículo SPIN placa QREC 6099, modelo 
1.8 LTZ pertencente ao Abrigo Institucional “Pecinhas para Unir”.

Prazo de Execução: Imediata.

Valor Total: R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais ).

Domingos Martins – ES, 12 de dezembro de 2019.

Wanzete Krüger

Prefeito
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TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 159/2019
É dispensável licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no artigo 24, Inc. IV 
da Lei Federal n° 8.666/93, e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°6464/2019
Nome do Credor: RYDIEN MINERAÇÃO EMPREENDIMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
cnpj: 30.967.830/0001-53
Objeto: Aquisição de bica corrida(brita) para execução de manutenção no pavimento e melhorias na infraestrutura urbana 
na Sede do Município, Distrito de Santa Isabel e Biriricas em decorrência das fortes chuvas que atingiram o Município de 
Domingos Martins.
Prazo de Execução: 05(cinco) dias, após recebimento da ordem de fornecimento.
Valor Total: R$ 1.050,00 (um mil, cinquenta reais ).

Domingos Martins – ES, 12 de dezembro de 2019.

Wanzete Krüger
Prefeito

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Ratifico a Dispensa de Licitação abaixo descrita, fundamentada no artigo 24, inciso IV da Lei 8666/93:
PROCESSO Nº 6464/2019
DISPENSA N° 159/2019
Nome do Credor: RYDIEN MINERAÇÃO EMPREENDIMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
cnpj: 30.967.830/0001-53
Objeto: Aquisição de bica corrida(brita) para execução de manutenção no pavimento e melhorias na infraestrutura urbana 
na Sede do Município, Distrito de Santa Isabel e Biriricas em decorrência das fortes chuvas que atingiram o Município de 
Domingos Martins.
Prazo de Execução: 05(cinco) dias, após recebimento da ordem de fornecimento.
Valor Total: R$ 1.050,00 (um mil, cinquenta reais ).

Domingos Martins – ES, 12 de dezembro de 2019.

Wanzete Krüger

Prefeito

AVISO DE SUSPENSÃO DA DATA DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO - TOMADA DE PREÇOS 
Nº 029/2019

Publicação Nº 242955

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AVISO DE SUSPENSÃO DA DATA DE ABERTURA

DE PROCESSO LICITATÓRIO

A Prefeitura Municipal de Domingos Martins torna público que fica suspensa a data de abertura do processo licitatório - 
TOMADA DE PREÇOS Nº 0029/2019, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para execução de obra 
de Construção da EMEF Córrego São Paulo, localizada na localidade de São Paulo de Aracê, neste Município de Domingos 
Martins – ES, com fornecimento de materiais, ferramentas e mão de obra, conforme planilha e cronograma físico-finan-
ceiro e projetos, em virtude de correções na planilha orçamentária.

Informações: Comissão Permanente de Licitação - Rua Bernardino Monteiro, 85, Centro, Domingos Martins – ES - Tel.(27) 
3268-3214, no horário de 08 às 11 horas e de 13 às 16 horas.

Domingos Martins – ES, 12 de Dezembro de 2019.

Rogério Aldemir da Penha

Presidente da CPL
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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO/SECEDU Nº 002/2019
Publicação Nº 242906

 

 

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO/SECEDU Nº 002/2019 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA 
CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE (SECEDU). 

 

O Município de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, através da Comissão 
nomeada pelo Decreto de Pessoal n° 853/2019, TORNA PÚBLICO que fará realizar 
Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Técnico de Serviços Públicos, nos 
termos das Leis Municipais nº 2162/2009 e 2261/2010 e em conformidade com as 
normas estabelecidas neste Edital, visando atendimento à necessidade temporária de 
excepcional interesse público para suprir vagas no âmbito da Secretaria Municipal de 
Educação e Esporte. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Os candidatos selecionados comporão lista de classificados para Contratação e 
cadastro de reserva, a ser utilizado de acordo com a necessidade no decorrer do ano de 
2020. 

1.2 O processo seletivo será realizado em ETAPA ÚNICA, – constando de Prova de 
Títulos e Experiência Profissional. 

1.3. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções contidas 
neste Edital, sendo as ações e acompanhamento de sua inteira responsabilidade. 

1.4 A inscrição do candidato implicará no conhecimento da presente instrução e na 
aceitação plena e integral das condições determinadas por este Edital e legislação 
vigente. 

1.5 Todos os questionamentos e/ou solicitações relacionados ao presente Edital só 
serão aceitos e respondidos através do e-mail  
adm2019.processoseletivo@gmail.com, de segunda a sexta-feira, dias úteis, das 8h 
às 17h (horário de Brasília). 
 
2. DOS CARGOS 
 

2.1 - Os cargos/modalidades, objeto deste processo seletivo simplificado, estão 
descritos no Anexo I deste Edital. 
 
3. DA REMUNERAÇÃO 
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3.1 - A remuneração do profissional contratado obedecerá a Tabela de Vencimentos 
dos Servidores Públicos Municipais, conforme especificado abaixo: 

3.1.1 Remuneração: R$1.175,83.  

3.1.2 A apresentação pelo candidato, dos títulos de formação profissional 
correspondente a nível superior, como pré-requisito ou titulação, não lhe dará o 
direito de perceber o valor pecuniário referente a formação apresentada. 

3.1.3 Carga Horária: 40 horas semanais. 

4. DA INSCRIÇÃO 

4.1 Antes de efetuar a inscrição, o participante deverá ler este Edital e certificar-se 
de que preenche todos os requisitos exigidos para a participação neste Processo Seletivo.  

4.2 As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico, no site 
http://www.domingosmartins.es.gov.br no link “Processo Seletivo Simplificado para 
Técnico de Serviços Públicos 2020”. 

4.3 O período de inscrição inicia-se às 09 horas do dia 13/12/2019 e encerra-
se às 17 horas do dia 16/12/2019. 

4.4 Durante o período de inscrição será permitida realização de correção na ficha 
de inscrição. O ambiente de inscrição ficará aberto até às 17 horas do dia 
16/12/2019. Após esse período, o sistema não permitirá mais o acesso, não sendo 
permitidas novas inscrições, nem alterações. 

4.5 O candidato que prestar qualquer informação falsa ou incorreta ao se inscrever 
no Processo Seletivo ou que não atender às condições estabelecidas neste Edital, terá 
sua inscrição cancelada e serão anulados todos os atos dela decorrentes. 

4.6 O candidato poderá se inscrever em até 02 (duas) opções, dentre as 
especificadas a seguir: 

 
1. Técnico de Serviços Públicos/ Auxiliar de Creche 
2. Técnico de Serviços Públicos/ Auxiliar de Secretaria Escolar 
3. Técnico de Serviços Públicos/ Auxiliar de Atividades Educacionais (Atendimento 

aos estudantes com necessidades Especiais)  
4. Técnico de Serviços Públicos/ Auxiliar de Atividades Educacionais/ Esportes 

 
 

4.7 A Ficha de Inscrição deverá ser instruída com: 
 
I – Dados Pessoais 
II – Pré-requisito, conforme Anexo I 
III – Experiência Profissional, conforme Anexo I 
IV – Títulos, conforme Anexos I e II 
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4.8 O diploma ou certificado que for utilizado como pré-requisito não 

poderá ser utilizado para fins de contagem de Títulos. 

4.9 Não serão aceitas inscrições condicionais, via fax, correspondências, ou fora do 
prazo estabelecido no item anterior. 

4.10 A inscrição é de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato, bem como 
o completo e correto preenchimento dos dados na ficha de inscrição “on line”, no site 
http://www.domingosmartins.es.gov.br no link Processo “Seletivo Simplificado para 
Técnico de Serviços Públicos 2020”. 

4.11 A Prefeitura Municipal de Domingos Martins, não se responsabilizará por 
eventuais prejuízos causados pelo preenchimento incorreto dos dados de inscrição, nem 
pela inscrição não efetivada por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação ou 
congestionamento de linhas de comunicação que impossibilitem a transferência dos 
dados ou a impressão dos documentos. 

4.12 A ficha de inscrição deverá ser impressa pelo candidato e apresentada no 
momento da escolha. 

4.13 O candidato deverá preencher os seguintes requisitos: 
 
I - Ser brasileiro nato ou naturalizado; 
II - Não ter contrato temporário rescindido por este Município por falta disciplinar; 
III – Possuir a idade mínima de 18 anos completos na data da assinatura do 

contrato; 
IV  - Possuir documentos pessoais exigidos neste Edital; 
V - Estar quite com as obrigações militares e eleitorais; 
VI - Possuir a habilitação mínima exigida para o cargo/função que irá ocupar; 
VII - Não acumular cargo público; 
VIII - Não ter contrato rescindido no Município de Domingos Martins no ano de 

2019 sem que tenha permanecido em exercício por, no mínimo, 20 (vinte) dias após o 
pedido de rescisão; 

IX - Não ter no cargo para o qual se inscrever, na Administração Pública ocorrido 
as seguintes situações: com pena de advertência  escrita, em relatório, corte de ponto no 
mínimo 03 (três) dias, suspensão ou demissão nos últimos 2 (dois) anos ou que tenha 
sido condenado a pena privativa de liberdade. 

X - Possuir documentação pessoal e de qualificação profissional devidamente 
legalizada, conforme preceitua a legislação. 
 

4.13.1 Sendo apurado a qualquer tempo, as situações apresentadas acima, o 
candidato terá sua inscrição cancelada, sendo eliminado deste processo, ficando 
canceladas todas as etapas dele decorrentes, inclusive rescisão de contrato, se for o 
caso.” 
 

4.14 Não poderá inscrever-se neste processo o servidor contratado pelo 
Município de Domingos Martins no ano de 2019, que não atendeu às condições do Edital 
de Processo Seletivo nº 003/2017 e sua prorrogação. 
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5. DO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA 
 

5.1 Fica assegurada à pessoa com deficiência o direito de se inscrever, em 
igualdade de condições com os demais candidatos, para provimento de cargo cujas 
atribuições sejam compatíveis com a deficiência declarada e comprovada.  
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5.2 Considerar-se-á candidato com deficiência aquele que se enquadrar nas 
categorias discriminadas no Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com 
a redação dada pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, e observado 
o disposto na Lei Federal nº 7.583 de 24 de outubro de 1989. 

5.2.1 É determinada a necessidade do laudo médico, que pode ser emitido por 
médico do trabalho da Prefeitura Municipal de Domingos Martins ou outro médico, que 
ateste a deficiência de acordo com as definições do Decreto Federal nº 3.298/99 (artigos 
3º e 4º) e com as alterações dadas pelo Decreto Federal nº 5.296/2004.  

5.2.2 O laudo deverá especificar o tipo de deficiência, com o código correspondente 
da Classificação Internacional de Doenças (CID), e ter autorização expressa do 
empregado para tornar pública a sua condição. A CID é publicada pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) e fornece códigos relativos à classificação de doenças e de uma 
grande variedade de sinais, sintomas, aspectos anormais, queixas, circunstâncias sociais 
e causas externas para ferimentos ou doenças. A cada estado de saúde é atribuída uma 
categoria única, à qual corresponde um código, que contém até seis caracteres.  

5.2.3 Dependendo da deficiência, a avaliação deverá ser feita por um especialista e 
os laudos devem ser recentes, emitidos a menos de um ano. Nos casos de pessoas com 
deficiência auditiva e visual é necessário apresentar os exames de audiometria e 
oftalmológico, respectivamente. Quanto à deficiência intelectual, é aceito o laudo 
elaborado por um psicólogo e/ou psiquiatra. 

5.2.4 A audiometria deve comprovar a perda auditiva superior a 41 decibéis, nas 
frequências 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz, e 3.000Hz, e em ambos os ouvidos. Ou seja, o 
médico não deve considerar a média aritmética, mas sim a perda em todas as 
frequências. 

5.3 As vagas reservadas às pessoas com deficiência de acordo com artigo 37 do 
Decreto Federal nº 3.298/1999, serão de, no mínimo, 5% (cinco por cento) sobre o total 
de vagas oferecidas para cada cargo/função. Caso o percentual resulte em número 
fracionado, o mesmo será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, 
entretanto, desde que não ultrapasse o limite máximo de 20% do total de vagas 
estipuladas para cada cargo/função (artigo 5º, § 2º,) a Lei Federal nº 8.213, de julho de 
1991, regulamentado pelo Decreto Federal nº 3.298/1999. 

5.4 O candidato com deficiência deverá declarar no ato da inscrição, em espaço 
próprio do requerimento de inscrição, a sua condição de deficiência. O candidato que 
deixar de declarar a sua condição não poderá alegá-la posteriormente. 

5.5 A publicação da classificação do processo seletivo será feita em duas listas, 
contendo a primeira a pontuação de todos os candidatos, inclusive a das pessoas com 
deficiência, e a segunda somente a pontuação destas últimas. 
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5.6 Na falta de candidatos com deficiência para as vagas a eles reservadas, as 
mesmas serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados e classificados na 
listagem de ampla concorrência, com estrita observância da ordem classificatória. 

5.7 Para efeito de contratação, a deficiência do candidato poderá ser avaliada por 
profissional ou equipe multiprofissional, que decidirá de forma terminativa sobre a 
caracterização do candidato com deficiência e em caso afirmativo, sobre a 
compatibilidade da deficiência com exercício das atribuições do cargo. 

5.8 Caso o profissional ou equipe multiprofissional conclua pela incompatibilidade 
da deficiência com as atribuições do cargo público para o qual se inscreveu, o candidato 
com deficiência será eliminado do processo seletivo. 

5.9 Caso o profissional ou a equipe multiprofissional competente conclua ter o 
candidato aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, mas não o 
caracterize como pessoa com deficiência por ele declarada, o mesmo retornará para a 
listagem de ampla concorrência. 

5.10 Por ocasião da contratação, a ordem de chamada do candidato com deficiência 
será proporcional ao número de convocados, de acordo com a porcentagem a ele 
reservada. 
6. DA DOCUMENTAÇÃO E PONTUAÇÃO REFERENTE À EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL 

6.1 Para pontuação referente à Experiência Profissional serão aceitas as funções 
descritas para cada cargo, conforme Anexo I deste Edital e obedecerá aos critérios 
descritos nos itens a seguir: 

6.2 A quantidade máxima do tempo de serviço para cada cargo será 60 
meses, nas funções especificadas para cada cargo, conforme Anexo I. 

6.3 Será atribuído um ponto por cada mês completo de serviço prestado nas 
funções aceitas para cada cargo, descritas no Anexo I. 

6.4 – A comprovação da Experiência profissional dar-se-á por: 
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I – Em Órgão Público: 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 da Secretaria de Administração ou Unidades, especificando o período 
compreendido e os cargos ou funções exercidos, comprovando a atuação na função 
pleiteada ou declaração expedida pelo Diretor da escola ou da Instituição onde atuou, 
contendo carimbo da unidade de ensino e assinatura do diretor da mesma, 
especificando o(s) período(s) compreendido(s) e o(s) cargo(s) ou 
função/funções exercida(s), comprovando a atuação na função pleiteada. 

II – Em Empresa Privada Ou Instituições Sem Fins Econômicos: cópia da  
carteira de trabalho (páginas de identificação com foto e dados pessoais e registro do(s) 
contrato(s) de trabalho); cópia de contrato de trabalho firmado com o empregador ou 
declaração da prestação de serviço, se necessário, acompanhada de declaração expedida 
pelo Diretor da escola ou da Instituição onde atuou, contendo carimbo da unidade de 
ensino e número da autorização do Diretor da mesma, especificando período 
compreendido e os cargos ou funções exercidas, comprovando a atuação na função 
pleiteada. 

6.5 O documento de comprovação de experiência profissional deverá conter o(s) 
cargo(s) ou funções desempenhadas e o(s) período(s) trabalhado(s), não sendo 
aceitas funções identificadas somente por siglas. 

6.5.1 Caso o documento de tempo de serviço não contemple a função conforme 
descrito no Anexo I, deverá ser complementado com declaração emitida pela unidade de 
ensino ou setor de atuação, nas normas previstas no item 6.4. 

6.6 É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado 
concomitantemente num mesmo período, exceto se desempenhou atividades distintas. 

6.7 O tempo de serviço já computado para aposentadoria não será considerado 
para contagem de pontos no processo de classificação. 

6.7.1 Caso seja computado indevidamente o tempo de serviço de aposentadoria, e 
constatado, a qualquer tempo, o candidato terá sua inscrição cancelada e todos os atos 
dela decorrentes. 

6.8 Não será pontuado exercício profissional na qualidade  de voluntário caso não 
atenda o Art. 2º da Lei Federal nº 9.608/98,  de proprietário/sócio de empresa, 
profissional autônomo ou estagiário se não trabalhou na função pleiteada. 
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6.8.1 Não será considerado tempo de serviço o estágio não remunerado para fins 
de cumprimento de carga horária de curso. 

6.9 Não será pontuado o Exercício Profissional fora dos padrões especificados neste 
edital. 

6.10 Em caso de tempo de serviço expresso em dias será considerado um mês de 
30 dias para conversão. 

6.10.1 Todos os dias trabalhados, mesmo os alternados, serão somados e divididos 
por 30, para obtenção da quantidade em meses.  
7. DA DOCUMENTAÇÃO E PONTUAÇÃO REFERENTE AOS TÍTULOS 

7.1 Para pontuação referente aos títulos serão aceitos somente os cursos 
descritos para cada cargo, conforme Anexo II. 

 
7.2 A Pontuação referente aos Títulos será conforme tabela constante no Anexo II 

deste Edital e obedecerá aos critérios descritos a seguir: 
 
I - Não será contado, para fins de pontuação, o diploma ou certificado 

utilizado como pré-requisito para o cargo pleiteado. 
 

II - O candidato poderá apresentar, no máximo, quatro títulos, dentre os 
especificados no Anexo II. 

  
III - Poderá ser apresentado somente um diploma/certificado  constante no Item 

01 do Anexo II, a saber: Pós-Graduação – Lato ou Stricto Sensu, Graduação, 
Graduação/cursando,  Licenciatura Curta, Magistério e Estudos Adicionais. 

 
IV - Para comprovação dos cursos relacionados no Anexo II deste decreto, o 

candidato deverá apresentar certificado/declaração de uma instituição pública ou 
instituição sem fins econômicos,  privada regularizada pelo órgão próprio do Sistema 
Oficial do Ensino no âmbito municipal, estadual e/ou federal,constando a carga horária, a 
identificação da instituição com a assinatura do responsável pela organização/emissão do 
respectivo curso/certificado/declaração, ou seu representante legal e menção do ato 
normativo (portaria, decreto ou resolução) de regularização da instituição, quando 
privada. 

 
V - Não serão aceitos certificados/declarações que não atenderem aos requisitos 

citados neste item.  
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VI - As declarações só serão aceitas referentes aos cursos concluídos nos anos de 
2018 e 2019, na falta de diplomas ou certificados, contendo todos os requisitos descritos 
no subitem IV, deste item. 

 
VII - O título apresentado não poderá ser aproveitado, para efeito de contagem de 

pontos, de forma fracionada. 
 
VIII - Não serão aceitos certificados/declarações de curso que apresentarem carga 

horária incompatível com o período de realização. 
 
7.3 Em caso de denúncia e/ou suspeita quanto à validade dos títulos de instituições 

privadas ou públicas haverá a devida apuração junto aos órgãos competentes e sendo 
comprovada a inconsistência ou irregularidade, será eliminado deste processo e, se 
assinado contrato, esse será imediatamente rescindido, conforme item 4.13.1.  

 
8. DA CLASSIFICAÇÃO 

8.1 Para efeito de classificação considerar-se-á a soma da pontuação de 
experiência profissional com a pontuação referente aos Títulos. 

8.2 No caso de empate, a classificação dos candidatos do processo seletivo 
obedecerá ao seguinte critério de desempate, por ordem: 

 
I- Candidatos com idade igual ou superior a 60 anos, conforme estabelece a Lei n° 

10.741/03 (Estatuto do Idoso), sendo considerada para este fim a data de término das 
inscrições; 

II -Títulos; 
III -  Experiência Profissional; 
IV- Idade, dando preferência ao de idade mais avançada.  

 
8.3 Os candidatos que se declararem portadores de deficiência comporão lista 

classificatória específica. 
 
9. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
 

9.1 A lista de classificação dos candidatos será divulgada no dia  18 de dezembro  
de 2019, a partir das 14 horas, na Secretaria Municipal de Educação e Esporte e no site 
da Prefeitura Municipal de Domingos Martins  http://www.domingosmartins.es.gov.br. 
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9.2 A classificação final, após julgamento de recurso conforme item 10 deste Edital, 
será divulgada no dia 23 de dezembro de 2019,  a partir das 15 horas na Secretaria 
Municipal de Educação e Esporte e no site da Prefeitura Municipal 
http://www.domingosmartins.es.gov.br. 
10. DO RECURSO 

10.1 Caberá recurso contendo pedido específico devidamente fundamentado, 
quanto a: 

I – Indeferimento da inscrição 
II – Pontuação de Experiência profissional declarada na inscrição 
III – Pontuação de Títulos declarados na inscrição 
 
10.2 Os pedidos de recursos que não estiverem devidamente fundamentados serão 

imediatamente indeferidos. 

10.3 Não será aceita na condição de recurso a retirada, inclusão ou substituição de 
documentação, declarada ou não declarada no ato da inscrição. 

10.4 Os pedidos de recursos serão realizados em formulário online, no portal de 
inscrição deste processo, disponível no endereço eletrônico: 
www.domingosmartins.es.gov.br, a partir das 15 horas do dia 18 de dezembro de 2019 
até às 17 horas do dia 20 de dezembro de 2019. 

10.5 Não será aceito recurso interposto por meio de fax, e-mail, protocolado 
pessoalmente ou por qualquer outro meio, além das formas previstas no item 10.4. 
 
11. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA ESCOLHA DE VAGAS 
 

11. 1 - Para fins de atendimento à chamada e efetuação da escolha de vagas o 
candidato, quando convocado, deverá apresentar, OBRIGATORIAMENTE: 

 
I - A ficha de inscrição impressa;  
II - Documento de identificação com foto e especificação da data de nascimento 

(não é necessário cópia) 
III - Comprovação do pré-requisito (conforme Anexo I) 
IV - Comprovação de Experiência Profissional (Anexo II, conforme informado na 

inscrição) 
V - Comprovação dos Títulos (Anexo II, conforme informado na inscrição) 
VI - Laudo da Deficiência (caso declarada). 

 
11.2 Na data estabelecida para escolha e entrega da documentação, o candidato 

deverá entregar os documentos, autenticados em cartório ou cópias simples, 
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devidamente selecionados, em envelope lacrado, para conferência pelos membros da 
mesa, conforme indicados na inscrição.  

 
11.2.1 Caso o candidato insira cópias sem autenticação em cartório no envelope, 

este deverá apresentar no ato da escolha os devidos originais para conferência pelos 
membros da mesa. 

 
11.2.2 Caso o candidato insira no envelope documento original, este integrará o 

processo e não será devolvido ao candidato. 
 
11.2.3 Caso o candidato insira no envelope cópia(s) do(s) documentos exigidos 

como pré-requisito não autenticado(s) em cartório, e não apresente os respectivos 
originais para conferência pelos membros da mesa este terá sua inscrição eliminada. 

 
11.2.4 Caso o candidato insira no envelope cópia(s) do(s) documentos para 

pontuação não autenticado(s) em cartório, e não apresente os respectivos originais para 
conferência pelos membros da mesa este será reclassificado para o final da lista de 
classificados. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
11.3 Na hipótese de não comprovação do pré-requisito exigido para o cargo, o 

candidato estará automaticamente ELIMINADO do processo de seleção. 
  
11.4 Na hipótese de não comprovação do tempo de serviço ou dos títulos, 

conforme declarado na ficha de inscrição, o candidato será RECLASSIFICADO para o final 
da listagem.  

12. DO PREENCHIMENTO DE VAGAS 
 

12.1 A chamada para preenchimento das vagas do referido processo seletivo será 
realizada respeitando a ordem de classificação dos inscritos. 

12.2 A primeira convocação para preenchimento das vagas será realizada no 
Auditório anexo à EMEFM “Mariano Ferreira de Nazareth, localizado na Travessa Augusto 
Schwambach, Nº 87, Centro – Domingos Martins nos dias e horários a seguir 
especificados: 

DATA CARGO / FUNÇÃO HORÁRIO 
28/12/201
9 

Técnico de Serviços Públicos – Auxiliar de Secretaria 
Escolar  

  8 h 

28/12/201
9 

Técnico de Serviços Públicos – Auxiliar de Creche   9h 

28/12/201
9 

Técnico de Serviços Públicos – Auxiliar de Atividades 
Educacionais- AEE 

10h 30min 

 
29/01/202
0 

Técnico de Serviços Públicos – Auxiliar de Atividades 
Educacionais / Esportes 
 

8h 
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12.3 As vagas disponíveis serão apresentadas no dia da escolha. 
12.4 Sempre que houver necessidade, a Secretaria Municipal de Educação e 

Esporte fará nova chamada, através de publicação no site 
www.domingosmartins.es.gov.br, para o preenchimento de vagas que surgirem no 
decorrer do ano de 2020. 

 
12.5 O candidato não poderá escolher vaga em unidade escolar na qual o diretor 

seja seu cônjuge, companheiro(a) ou parente até o segundo grau civil (pai, mãe, filho 
(a), neto (a), irmão (a)) nos termos do Artigo 168, Inciso VII da Lei Complementar 
04/2007. 

 
12.6 Não será permitida a troca de local de trabalho após o início do 

contrato. 
 
12.7 O candidato ou seu representante legal, que no momento da chamada não 

assumir nenhuma vaga oferecida será RECLASSIFICADO ao final da listagem de 
classificação do processo seletivo.  

 
12.8 O candidato ou seu representante legal, que no momento da chamada não 

estiver presente permanecerá na respectiva classificação, podendo escolher se ainda 
houver vaga(s) remanescente(s) após o término da listagem  e se iniciar novamente, 
podendo essa ocorrer, na mesma data ou chamadas posteriores.  

 
12.9 Em cada chamada dar-se-á continuidade para escolha a partir do último 

candidato chamado, seguindo rigorosamente a lista de classificados.  
 
12.10 Em caso de desistência provisória, o candidato poderá participar de novas 

chamadas durante o ano letivo de 2020, seguindo as regras estabelecidas no item 12.8 
deste edital. 

 
12.11 O candidato que escolher uma vaga para período definido (licenças, 

atestados e outros) poderá participar de nova chamada no decorrer do ano de 2020, 
depois de concluído cada período de substituição, não alterando sua ordem de 
classificação, sempre respeitando a continuidade na sequência das chamadas, conforme 
item12.9 deste edital.  

 
12.12 O candidato que desistir da vaga escolhida antes do início do contrato 

deverá formalizar o pedido por escrito, devendo ser entregue no Protocolo Central da 
Prefeitura Municipal de Domingos Martins.  

 
12.12.1 O candidato que desistir da vaga escolhida antes do início do contrato 

permanecerá na mesma classificação, segundo o item 12.9. 
 
12.13 Não será permitida a presença de acompanhantes no momento em que o 

candidato proceder a apresentação de documentos para conferência/análise, bem como 
na efetivação de escolha de vaga. 
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13. DA CONTRATAÇÃO 
13.1 A contratação será realizada nos termos da Lei Municipal nº 2.162/2009. 
13.2 Os contratos serão de natureza administrativa, ficando assegurados os 

seguintes direitos ao contratado, conforme disposto na Lei Municipal 2.162/2009: 
 

I - Remuneração equivalente à percebida pelos servidores, na carreira inicial, de 
igual ou assemelhada função no quadro permanente constante do Plano de Cargos e 
Salários da categoria ou do estabelecido nos termos de convênios, acordos, ajustes; 

II - Jornada de trabalho, serviço extraordinário, repouso semanal remunerado, 
adicional noturno e gratificação natalina proporcional (13º salário), nos termos da lei; 

III - Férias proporcionais, ao término do contrato. 
 

13.3 Os contratados por este processo seletivo estão sujeitos aos mesmos deveres 
e proibições ao mesmo regime de responsabilidades vigentes para os servidores públicos 
municipais e serão vinculados para efeito previdenciário, ao regime Geral de Previdência 
Social, na forma da Lei 9717/98. 

13.4 O contrato será firmado pelo prazo de 90 dias, podendo ser rescindido por 
motivo probo a qualquer tempo ou ser prorrogado até o término do ano letivo ou de 
acordo com a necessidade da contratação, conforme a vaga disponível. 

13.5.1 No caso de vagas decorrentes de licenças ou por outras excepcionalidades , 
o prazo do contrato poderá ser inferior a 90 dias. 

13.5.2 Não será prorrogado o contrato ou esse poderá ser rescindido a 
qualquer tempo se o candidato não corresponder as atribuições exigidas para o cargo, 
bem como não obtenha desempenho satisfatório na função a ser exercida, ou que não 
cumprir integralmente a carga horária exigida. 

 
14. O contrato firmado de acordo com este processo seletivo será rescindido sem 

direito a indenização: 
 
I – Por iniciativa do contratado, devendo este comunicar a Secretaria Municipal de 

Educação e Esporte com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência; 
II - O não cumprimento do prazo estabelecido no inciso I deste artigo, dará a 

prefeitura o direito de descontar o salário correspondente ao prazo respectivo por ocasião 
da rescisão.  

III - Caso não seja cumprido o prazo de 15 (quinze) dias, ficará impedido de 
retornar com novo contrato no mesmo ano letivo e de pleitear uma vaga no ano 
subsequente no mesmo cargo, salvo se, após chamada de todos os candidatos, a vaga 
não for preenchida.  

IV – Unilateralmente, pela administração, decorrente de conveniência 
administrativa ou no retorno do titular ao cargo.  
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V – Por insuficiência de desempenho profissional devidamente registrada em 
relatório.  

VI – Por não participação na Formação continuada oferecida pela Secretaria 
Municipal de Educação e Esporte; 
 

15. Para fins de formalização do contrato, é OBRIGATÓRIA a apresentação de 
cópia legível dos seguintes documentos: 

 
I – 1 foto 3 x 4 
II – Cópia de: CPF, RG, Carteira de Trabalho, Título de Eleitor, Certidão de 

Nascimento ou Casamento, Certificado de Reservista (Masculino), Comprovante de 
Residência, Comprovante de Escolaridade, Número de PIS/PASEP. 

III – Cópia da Certidão de Nascimento dos Filhos menores de 14 anos 
IV – Cartão de vacina de filhos menores de 07 anos  
V – Declaração da escola dos filhos menores de 14 anos 
VI – Atestado Admissional 
VII - Laudo Médico (em caso de declaração de deficiência) 
VII - Declaração de que não se enquadra no acúmulo de cargos, conforme previsto 

no Art. 37, item XVI da Constituição Federal. 
 
 

16 Na data da(s) escolha(s) os candidatos serão instruídos quanto aos exames, 
consultas e os procedimentos para fins de atestado admissional. 

16.1 Correrá por conta do candidato a realização de todos os exames necessários e 
a apresentação dos mesmos no prazo determinado.  

16.2. O não comparecimento para apresentação da documentação no prazo 
determinado para assinatura do contrato, implicará na ELIMINAÇÃO do candidato neste 
processo seletivo, ficando a vaga aberta para nova chamada. 

16.2.1 O não comparecimento para apresentação da documentação sem o pedido 
formal impedirá a participação no próximo processo seletivo. 

16.3 Todas as despesas relativas a participação neste processo seletivo, inclusive, 
gastos com viagens, hospedagens, envio de correspondências, autenticação de 
documentos, bem como aquelas relativas à apresentação para contratação correrão as 
expensas do candidato. 

 
16.4 Também será por conta do candidato a realização de todos os exames 

necessários e a apresentação dos mesmos no prazo determinado. 
 
16.5 Os candidatos que escolherem vaga na chamada descrita no item 12.2 

deverão apresentar todos os documentos para a contratação até o dia 27 de 
janeiro de 2020, na Gerência de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de 
Domingos Martins, sem os quais não será formalizado o contrato. Exceto os candidatos 
que procederão à escolha na data de 29 de janeiro de 2020. 
 

16.6 Nas novas chamadas para preenchimento de vagas no decorrer do ano de 
2020, será agendada a data para apresentação da documentação referente ao item 15. 

 
16.7 O candidato, quando contratado, deverá apresentar-se ao local assumido 

junto a Prefeitura Municipal de Domingos Martins, em horário e data determinada. O 
candidato convocado que não se apresentar no local e nos prazos estabelecidos será 
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considerado desistente, implicando sua eliminação definitiva e a contratação do 
candidato subsequente imediatamente classificado. 

 

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

17.1 É de inteira responsabilidade de o candidato acompanhar a publicação dos 
resultados das ações e etapas do Processo Seletivo. 

17.2 Todas as publicações referentes a este Processo serão divulgadas no site 
www.domingosmartins.es.gov.br, no link “Processo Seletivo Simplificado para Técnico de 
Serviços Públicos 2020”. 

17.3 O candidato que, por qualquer motivo, estiver impedido de comparecer ao 
local determinado para escolha de vaga, poderá fazê-lo através de procurador 
legalmente habilitado. 

  
17.4 O procurador deverá apresentar, no ato da escolha, procuração com firma 

reconhecida e documento de identidade com foto.  

17.5 O contratado deverá participar de todas as atividades promovidas pela 
Unidade de Ensino ou pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte, que estiverem 
relacionadas aos interesses educacionais  da Secretaria.  

17.6 Será de responsabilidade do corpo técnico-administrativo da Unidade de 
Ensino ou da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, conforme o caso, a supervisão 
direta e contínua do desempenho do contratado nos termos deste Edital. 

 
17.7 O contratado será submetido à avaliação, quando serão observados os 

seguintes critérios: desempenho, assiduidade, entrega de tarefas, pontualidade, 
documentação exigida pela escola e  Secretaria Municipal de Educação e Esporte. 

 
17.8 O critério de assiduidade será fundamental na avaliação mencionada no item 

17.7. 
 
17.9 Obrigatoriamente, o contratado deverá participar da formação oferecida pela 

SECEDU  salvo nos afastamentos e licenças previstas na Legislação Municipal e legislação 
análoga. 

 
17.9.1 A não participação poderá implicar na rescisão do contrato e nas 

penalidades previstas na legislação e neste Edital. 
 

17.10 Constatado qualquer descumprimento por parte do candidato às normas 
deste Edital, em qualquer fase do processo, inclusive na formalização dos atos, o mesmo 
estará sujeito à anulação de todas as etapas já procedidas e cancelamento da inscrição, 
estando devidamente eliminado do processo durante o ano letivo de 2020. 
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17.11 O candidato selecionado poderá, a qualquer tempo, ter sua inscrição 

cancelada ou seu contrato rescindido por apresentação de documentos falsos, sendo 
responsabilizado civil e criminalmente pela ação. 

 
17.12 A classificação neste processo seletivo simplificado não assegura ao 

candidato a sua contratação, mas apenas a expectativa de ser convocado seguindo 
rigorosa ordem de classificação. 

 
17.13 De acordo com a legislação processual civil em vigor, é a Comarca de 

Domingos Martins o foro competente para julgar as demandas judiciais decorrentes deste 
processo seletivo. 

17.14 Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão avaliados 
pela Comissão Organizadora e Julgadora deste Processo Seletivo, cujas decisões serão 
apresentadas à Secretaria Municipal de Educação e Esporte, quando for o caso. 

17.15 Este edital poderá ser prorrogado para um período igual ao de sua Vigência. 
 
Domingos Martins, 12 de dezembro de 2019. 
 
 
COMISSÃO ORGANIZADORA E JULGADORA:  

  
 

Cláudia Uliana Guarnier 
 
Gilsara Gonçalves Guarnier Astori  
 
Leonísio Erli Klippel   - Presidente 
 
Lesly Behning Waiandt 
 
 Maria Cristina Krohling Mayer 
 
Valdiceia Marilha Dittrich Littig 
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ANEXO I 
 

PRÉ-REQUISITO, FUNÇÕES E CURSOS ACEITOS PARA PONTUAÇÃO DE 
EXPERIÊNCIA E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

CARGO PRÉ-REQUISITO 
FUNÇÕES ACEITAS 
PARA PONTUAÇÃO 
EM EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL 

CURSOS ACEITOS PARA 
PONTUAÇÃO EM QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL 

Técnico de 
Serviços 

Públicos - 
Auxiliar 

de Creche 

Ensino Médio 
Completo 
acrescido de: 
Curso na área de 
Educação Infantil 
de, no mínimo, 70 
horas.  
 
 
Obs. Poderá ser 
aceito como 
comprovação na 
área de Educação 
Infantil o Curso de 
Magistério e/ou de 
Pedagogia 
(concluído, no 
mínimo, o 1º 
período). 

 
Atuação em serviços 
de: 
 
– auxiliar de creche  
 
– professor de 
Educação Básica.  
 
– berçarista 
 
– cuidador em creche 
 
- Auxiliar de atividades 
educacionais/ auxiliar 
de educação social 
(Cuidador de 
estudantes com 
necessidades 
especiais).  

1. Cursos relacionados a Relações 
Humanas, Legislação educacional, 
Cursos de Educação Infantil (exceto o 
obrigatório como pré-requisito), 
Cursos de Primeiros Socorros.  
2. Cursos na área Educacional. 
3. Cursos de Auxiliar de Creche, 
Berçarista ou Cuidador. 
4. Nível Superior na área Educacional. 
5. Certificado de Pós-Graduação no 
nível de Especialização LATO SENSU 
ou STRICTO SENSU de acordo com a 
Resolução Nº 01/2018- CNE na área 
da Educação. 

Técnico de 
Serviços 

Públicos - 
Auxiliar 

de 
Secretaria 

Escolar 

Ensino Médio 
Completo, acrescido 
de curso de: 
Informática: 
Windows, Word, 
Excel e Internet de, 
no mínimo, 70 
horas no total. 
 
Obs.: Poderá ser 
aceito como 
comprovação do 
curso de 
informática  - curso 
de ensino médio  ou 
superior que 
contenha na 
organização 

 
Atuação em serviços 
de:  
 
- Secretária Escolar 
 
- Auxiliar de Secretaria 
Escolar 
 
- Função 
Administrativa 
(Escritório, auxiliar 
administrativo ou 
similar) 

1. Cursos de Redação, Informática – 
Office, internet, sistemas (exceto o 
obrigatório como pré-requisito), 
Almoxarifado, Recursos Humanos, 
Relações Humanas, Administração, 
Legislação Educacional, Secretariado, 
Arquivo, Atendimento. 
2. Cursos relacionados à área 
educacional. 
3. Curso de Secretaria Escolar. 
4. Nível Superior na área de 
Pedagogia, Administração, 
Contabilidade, Economia, Recursos 
Humanos. 
5. Certificado de Pós-Graduação no 
nível de Especialização LATO SENSU 
ou STRICTO SENSU de acordo com a 
Resolução Nº 01/2018 - CNE na área 
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curricular o mínimo 
de 70h e  que 
atenda o pré-
requisito, ou curso 
técnico na área de 
informática. 

da Educação, Administração, 
Contabilidade, Economia, Recursos 
Humanos. 

Técnico de 
Serviços 

Públicos -
Auxiliar 

de 
Atividades 
Educacion

ais - 
Esportes 

Ensino Médio 
Completo acrescido 
de: 
Curso na área 
esportiva com carga 
horária mínima 
total de 70 horas. 
 
Obs.: Também 
poderá ser 
apresentado como  
Pré-requisito 
Graduação em 
Educação Física 
(Bacharel ou 
licenciatura) 
(concluído, no 
mínimo, o 1º 
período). 

Atuação em serviços 
de: 
 
- atividades 
esportivas. 

1. Cursos relacionados a atividades 
esportivas, recreação, lazer, primeiros 
socorros. 
2. Cursos relacionados à área 
educacional ou Esportiva. 
3. Nível Superior em Educação Física 
(Bacharel ou licenciatura) ou 
Pedagogia. 
4. Certificado de Pós-Graduação no 
nível de Especialização LATO SENSU 
ou STRICTO SENSU de acordo com a 
Resolução Nº 01/2018 - CNE em 
Educação Física ou Pedagogia. 

Técnico de 
Serviços 

Públicos - 
Auxiliar 

/cuidador 
de 

Estudante 
com 

necessida
des 

especiais.  

Ensino Médio 
Completo acrescido 
de: 
Curso na área de 
Educação 
Especial/Inclusiva 
de, no mínimo, 70 
(setenta) horas 
 
Obs. Também 
poderá ser 
apresentado como  
Pré-requisito Curso 
na área de 
Educação 
Especial/Inclusiva 
de  Curso de 
Magistério e/ou de 
Pedagogia 
(concluído, no 
mínimo, o 1º 
período).  
 

Atuação em serviços 
de: 
 
– Auxiliar/cuidador de 
estudante com 
necessidades especiais  
 
- Auxiliar de Creche 
 
 
– professor de 
atendimento 
educacional 
especializado 
 
– professor de 
Educação da Básica. 
 
 

1. Cursos relacionados a Relações 
Humanas, Legislação Educacional,  
2. Cursos de Educação 
Inclusiva/Especial. 
3. Cursos na área Educacional. 
4. Cursos de Primeiros Socorros. 
5. Cursos para Cuidador na área 
educacional. 
6. Nível Superior na área Educacional. 
7. Certificado de Pós-Graduação no 
nível de Especialização LATO SENSU 
ou STRICTO SENSU de acordo com a 
Resolução Nº 01/2018- CNE na área 
da Educação. 
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OBS: O curso livre que constitui o pré-requisito poderá ser emitido por 
instituição pública ou privada devidamente autorizada.  



13/12/2019 (Sexta-feira)  - Edição N° 1412

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 116

 

ANEXO II 
 

TÍTULOS Ponto
s 

01 

1. - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL   
1.1 Certificado de Pós-Graduação no nível de Especialização LATO SENSU 
ou STRICTO SENSU em Educação, de acordo com a Resolução Nº 01/2018- 
CNE na área do Magistério.  

- Só será aceita a pós-graduação concluída após, no mínimo, 6 
meses do término do Curso de Graduação utilizado como pré-
requisito. 

28 

1.1. Graduação em Pedagogia ou Licenciaturas para Auxiliar de Creche e 
AEE. 

1.2.1 Graduação em Educação Física (Bacharelado ou Licenciatura) para 
Auxiliar  de atividades esportivas. 
 1.2. 2 Ensino Superior para Auxiliar de Secretaria Escolar. 

24 

1.3  Graduação em Pedagogia ou Licenciaturas para Auxiliar  de atividades 
esportivas. 

22 

1.4 Licenciatura curta ou Cursando Ensino Superior, cumprido no mínimo 
de 50% (cinquenta por cento) da carga horária total do curso, com 
aprovação nas disciplinas cursadas, devendo apresentar declaração  
acompanhada de histórico parcial da IES (Instituição de Ensino Superior) de 
acordo com a área pleiteada. 

20 

1.5 Diploma ou Certificado acompanhado de Histórico Escolar de Magistério 
em nível médio/normal, de acordo com o artigo 62 da LDB, que não tenha 
sido utilizado como pré-requisito. 

18 

1.6 Diploma ou Certificado acompanhado de Histórico Escolar de Estudos 
Adicionais na área do Magistério. 

16 

02 

 2 - CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA oferecidos pela SECEDU 
Secretaria Municipal de Educação e Esporte de Domingos Martins, 
Secretarias Municipais e Estaduais de Educação, Universidades e 
Institutos Públicos de Educação, ou dos oferecidos pelo MEC, SEDU, 
FNDE, MEPES, SEBRAE, SENAR, UNDIME, AMUNES, CONSED 
concluído no período de janeiro/2015 a novembro/2019 
Obs. Não serão aceitos cursos livres ofertados por instituições privadas 
conforme recomendação do MPES – 2019.0014.8542-63 - Inquérito Civil. 
 

 

2.1 Certificado na área de educação com carga horária mínima de 240h 18 
2.2 Certificado na área de educação com carga horária mínima de 200 h 16 
2.3 Certificado na área de Educação m carga horária mínima de 180 h 14 
2.4 Certificado na área de educação com carga horária mínima de 160 h 12 
2.5 Certificado na área de educação com carga horária mínima de 115 h 10 
2.6 Certificado na área de educação com carga horária mínima de 100h 08 
2.6 Certificado na área de educação com carga horária mínima de 80h 06 
2.7 Certificado na área de educação com carga horária mínima de 40h 04 

03 
3 - EVENTO EDUCACIONAL 

3.1 Certificado ou Declaração de participação como 
palestrante/instrutor/ conferencista/oficineiro/membro de Banca 

3 
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em Palestras, Seminários, fóruns ou eventos similares ministrados por 
instituições credenciadas e autorizadas pelo MEC/CEE, e Secretarias de 
Educação, com no mínimo 2h – Apresentação em Seminário 
SECEDU/PMDM, no período de janeiro/2015 a dezembro de 2019. 
3.2 Certificado ou Declaração de participação como cursista em Palestras, 
Bancas, Seminários, fóruns ou eventos similares ministrados por 
instituições credenciadas e autorizadas pelo MEC/CEE, e Secretarias de 
Educação, realizado no período de janeiro/2015 a dezembro/2019. 

1 

 
 OBS.:  1. O candidato deverá apresentar os títulos conforme o cargo escolhido (de 
acordo com a especificação constante no anexo I) 

2. Não poderá ser utilizado para pontuação o curso que foi utilizado como pré-
requisito.  

 
 No item 12.2, a chamada para a escolha das vagas pelos candidatos será 

na seguinte ordem: 
 
                                                                      

DATA CARGO / FUNÇÃO HORÁRIO 
28/12/201
9 

Técnico de Serviços Públicos – Auxiliar de Secretaria 
Escolar  

  8 h 

28/12/201
9 

Técnico de Serviços Públicos – Auxiliar de Creche   9h30min  

28/12/201
9 

Técnico de Serviços Públicos – Auxiliar de Atividades 
Educacionais- AEE 

11h 

               
29/01/202
0 

Técnico de Serviços Públicos – Auxiliar de Atividades 
Educacionais / Esportes 
 

 8h 
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Câmara Municipal

PORTARIA Nº 184, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2019
Publicação Nº 242839

PORTARIA Nº 184, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2019

Autoriza afastamento de servidora por motivo de casamento.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições 
legais, de acordo com o inciso XXIX do art. 39, do Regimento Interno, e

considerando o requerimento apresentado pela servidora Cláudia Mara Kuster, protocolizado sob o nº 1275/2019;

considerando o direito de afastamento para casamento na forma do Art. 38, inciso III da Lei Complementar nº 4, de 29 
de agosto de 2007 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, resolve:

Art. 1º Conceder a servidora Cláudia Mara Kuster lotada no cargo de provimento em comissão de Supervisor Administra-
tivo, de Arquivo e Cerimonial, 8 (oito) dias de afastamento do serviço no período de 9 de dezembro até 16 de dezembro 
de 2019, por motivo de casamento, sem prejuízo da remuneração.

Parágrafo único. A servidora deverá apresentar comprovação do ato oficial de casamento, conforme dispõe o Art. 39 do 
Estatuto dos Servidores.

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

Câmara Municipal de Domingos Martins, 9 de dezembro de 2019.

DIOGO ENDLICH

Presidente

RESUMO TERCEIRO ADITIVO CONTRATO Nº 13 DE 2016
Publicação Nº 242840

RESUMO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 13/2016

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS

CONTRATADA: UP BRASIL – POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A.

OBJETO: Contratação de prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de auxílio-alimentação, por meio de 
cartão magnético, com chip de segurança e senha individual, para recarga mensal, destinado à aquisição de gêneros ali-
mentícios.

O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo contratual por mais 12 (doze) meses, a contar de 
13 de dezembro de 2019 passando prazo final para 14 de dezembro de 2020, bem como alterar dos dados da empresa 
contratada, em razão de incorporação que ocorrerá a partir de 1º de janeiro de 2020.

VALOR: O valor estimado mensal da contratação equivale a R$ 12.950,00 (doze mil, novecentos e cinquenta reais), tota-
lizando o valor de 155.400,00 (cento e cinquenta e cinco mil e quatrocentos reais), para o período de 12 (doze) meses.

VIGÊNCIA: 13 de dezembro de 2019 a 14 de dezembro de 2020.

RECURSOS: Dotação orçamentária prevista no orçamento da Ficha 14 - com elemento de despesa 33903900000 e sube-
lemento 339039990.

Domingos Martins, 12 de dezembro de 2019.

DIOGO ENDLICH

Presidente da CMDM
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Ecoporanga

Prefeitura

RESUMO DE ARP 045/2019
Publicação Nº 242706

PREGÃO PRESENCIAL 042/2019

REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº. 4122/2019

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE.

Vigência da Ata de Reg. Preços: De: 30/10/2019 a 29/10/2020

ATA REGISTRO PREÇOS 045/2019.

ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

CNPJ: 30.681.395/0001-04

VALOR: R$ 36.503,40 (trinta e seis mil quinhentos e três reais e quarenta centavos).

Lenilson Pereira da Silva

Gerenciador SRP
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Fundão

Prefeitura

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 011-2019
Publicação Nº 242835

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 011/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8899/2019

O Município de Fundão/ES, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos inte-
ressados, que em cumprimento do que dispõe a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, resolve SUSPENDER o processo 
licitatório na Modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2019, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia a fim 
de se realizar a revitalização da Rua Antônio Paulo de Miranda, no Bairro Centro, Fundão/ES, com pavimentação, drena-
gem, construção de passeios, calçadas cidadãs, iluminação e sinalização, o qual foi PUBLICADO no dia 11 de novembro de 
2019 no Mural da Prefeitura de Fundão/ES, no dia 12 de novembro de 2019 no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo 
(DIOES), no dia 12 de novembro de 2019 no Diário Oficial da União (DIOU), no dia 12 de novembro no Diário Oficial dos 
Municípios (AMUNES) e no Jornal “Correio do Estado” no dia 12 de novembro de 2019, com o objetivo de promover pos-
teriores correções e alterações de lavra técnica.

Fundão/ES, 12 de dezembro de 2019.

YURI CRUZ MOTA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO DE RATEIO Nº134/2019
Publicação Nº 242903

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE RATEIO Nº 134/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6899/2019

CONSORCIADO: MUNICIPIO DE FUNDÃO/ES

CNPJ Nº: 27.165.182/0001-07

CONSÓRCIO: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA O FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 
DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS - COINTER

CNPJ: 09.595.691/0001-98

OBJETO CONTRATUAL: O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os CONSORCIA-
DOS nos termos do art. 8º da Lei n.º 11.107/05, do Contrato de Consórcio Público e de seu Estatuto Social, tendo por fim 
a implantação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), conforme dispõe o artigo 3º, IV do Estatuto Social.

VIGÊNCIA: O presente instrumento vigerá até 31 de Dezembro de 2019, sendo, todavia, rescindido automaticamente no 
caso de o CONSORCIADO deixar de integrar o CONSÓRCIO, desde que atendidas as formalidades estabelecidas nos arts. 
8º, § 5º, 11 e 12, § 2º, da Lei n.º 11.107/05.

VALOR: Fica estabelecido inicialmente que, a título de rateio das despesas do CONSÓRCIO, o CONSORCIADO repassará 
o valor semestral R$ 9.000,00 (nove mil reais), divididos em 06 (seis) parcelas mensais de R$ 1.500,00 (mil quinhentos 
reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

- Projeto / Atividade: 2.053-Implantação e Manutenção do Núcleo de Atendimento ao Produtor

Elemento de Despesa Valor Fonte
3.1.71.70.00 – Rateio pela Participação em Consórcio Público R$ 5.000,00 10010000000

3.3.71.70.00 – Rateio pela Participação em Consórcio Público R$ 4.000,00 10010000000

Total R$ 9.000,00
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DO FORO: As partes elegem de comum acordo o Foro da Comarca de Colatina – (ES) para dirimir dúvidas emergentes do 
presente instrumento.

Fundão/ES, 12 de Dezembro de 2019.

JOILSON ROCHA NUNES

PREFEITO MUNICIPAL DE FUNDÃO/ES

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 009-2019
Publicação Nº 242831

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO REFERENTE À

TOMADA DE PREÇO Nº 009/2019

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 0825/2019

O Município de Fundão - ES, HOMOLOGA, em todos os seus termos o resultado da licitação em epígrafe, cujo objeto é a 
contratação de Empresa de serviços de engenharia a fim de se realizar a construção de um espaço utilizado para recreação 
infantil composto de brinquedos para entretenimento das crianças que estudam no Centro Municipal de Educação Infantil 
(CMEI) São José, Fundão-ES e, ADJUDICA o objeto da licitação em favor da licitante vencedora COMAN CONSTRUÇÃO E 
MANUTENÇÃO LTDA EPP apresentou “Proposta Comercial” (proposta de preços) no valor global de R$ 31.903,51 (Trinta e 
um mil e novecentos e três reais e cinquenta e um centavos).

Fundão - ES, 12 de dezembro de 2019.

JOILSON ROCHA NUNES

Prefeito do Município de Fundão/ES

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROC. Nº. 8623/2019
Publicação Nº 242939

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Reconheço e Ratifico a Dispensa de licitação abaixo descrita:

PROCESSO nº 8623/19

OBJETO: Serviços de revisão do veículo Mitsubishi, modelo L200.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FUNDÃO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 14.884.701/0001-45

CONTRATADA: MULTI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

CNPJ Nº: 07.940.707/0007-12

VALOR TOTAL: R$ 1.422,91 (mil e quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e um centavos).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigos 17 (§§ 2, 9 e 49), 24 (inciso 111 e seguintes), 25 e 26 inciso XVII, da Lei 8.666/1993.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 007100.1030400452.139 – Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde

33903000000 – Material de Consumo

Fundão/ES, 12 de Dezembro de 2019.

Fernando Gustavo da Vitoria

Secretário Municipal de Saúde
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Câmara Municipal

DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/2019
Publicação Nº 242700

DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/2019

Aprova as contas do município de Fundão – ES, referente ao exercicio de 2008, prestadas pela Exmª. Srª. Maria Dulce 
Rúdio Soares - Prefeita Municipal e dá outras providências.

Considerando o Parecer Prévio TC-018/2018 - Plenário, exarado no processo

TC-06494/2010-7 e TC-01793/2009-8, pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;

O Presidente da Câmara Municipal de Fundão, Estado Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 
Câmara Municipal de Fundão aprovou, e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1° Ficam aprovadas as Contas do Município de Fundão, referente o exercício financeiro de 2008, responsável Srª. 
Maria Dulce Rúdio Soares, conforme Parecer Prévio TC-018/2018 – Plenário, exarado no Processo TC-06494/2010-7 e

TC-01793/2009-8, pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

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

Plenário Floriano Médici, em 18 de novembro de 2019.

ELEAZAR FERREIRA LOPES

Presidente da Mesa Diretora

Biênio 2019-2020

RONALDO BROETTO SCAQUETTI

Vice-Presidente

ELOÍZIO TADEU R. FRAGA

Secretário

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019
Publicação Nº 242928

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019

PROCESSO ADM Nº 00096/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Fundão, no uso regular de suas atribuições, HOMOLOGA o resultado da licitação re-
alizada na modalidade Pregão Presencial nº 003/2019, cujo objeto, agrupados em 02 (dois) lotes: Lote 01, no valor de R$ 
11.931,00 (onze mil novecentos e trinta e um reais) e Lote 02, no valor de R$1.462,91 (um mil quatrocentos e sessenta 
e dois reais e noventa e um centavos), foi adjudicado pela pregoeira a empresa SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA 
EPP, inscrita no CNPJ N° 07.270.661/0001-86, no valor total de R$ 13.393,91 (treze mil trezentos e noventa e três reais 
e noventa e um centavos).

Fundão/ES, em 12 de dezembro de 2019.

ELEAZAR FERREIRA LOPES

Presidente da Câmara
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Guaçuí

Prefeitura

ERRATA NO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2019.
Publicação Nº 242862

ERRATA

NO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2019.

Onde se lê:

O Município de Guaçuí-ES, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Renda.

Leia-se:

O Município de Guaçuí-ES, através da Secretaria Municipal de Saúde.

Guaçuí- ES, 12 de dezembro de 2019.

Vera Lúcia Costa

Prefeita Municipal
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SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 126/2019
Publicação Nº 242825

 

AVISO DE SUSPENSÃO 
Pregão Presencial Nº 

126/2019 
 
O Município de Guaçuí-ES, através 
de seu Pregoeiro e Equipe de 
Apoio, torna público para 
conhecimento dos interessados, de 
acordo as disposições da Lei 
8.666/93, e suas alterações e 
demais legislações correlatas, a 
SUSPENSÃO da abertura do 
Pregão Presencial Nº 
126/2019, referente a 
contratação de Unidade 
Terapêutica para prestação de 
serviços, que estava marcada 
para o dia 13/12/2019, às 9h.  
 
Guaçuí-ES, 12 de dezembro de 
2019. 
 

Ronaldo dos Santos Pimenta 
Pregoeiro - PMG 
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Guarapari

Prefeitura

DECRETO 631-2019
Publicação Nº 242904

 DECRETO Nº 631/2019

 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$ 898.019,57 
(Oitocentos e noventa e oito mil, dezenove reais e cinquenta e sete centavos), nas dotações orçamentárias abaixo discri-
minadas:

35.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

35.01 – Fundo Municipal de Saúde

10.301.0058.2.086 – Piso de Atenção Básica Variável – Saúde Família

383 – 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 114.816,19

Vínculo 1.211.0000 – Receita de Impostos e Transf. Impostos - Saúde

10.301.0058.2.087 - Piso de Atenção Básica Variável – Agentes Comunitários

384 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 296.193,67

Vínculo 1.211.0000 – Receita de Impostos e Transf. Impostos - Saúde

10.302.0058.2.160 – Rec. MAC Alta e Média Complexidade – SUS

387 - 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 317.298,47

Vínculo 1.211.0000 – Receita de Impostos e Transf. Impostos - Saúde

10.301.0058.2.084 – Manutenção da Secretaria e do Fundo Municipal de Saúde

390 – 3.1.90.13.00 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 41.526,70

Vínculo 1.211.0000 – Receita de Impostos e Transf. Impostos - Saúde

10.122.0058.2.283 – Auxílio Alimentação para Servidores Municipais

445 – 3.3.90.46.00 – AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO R$ 128.184,54

Vínculo 1.211.0000 – Receita de Impostos e Transf. Impostos - Saúde

Total do (s) Crédito (s) R$ 898.019,57

Art. 2º - Os recursos para dar cobertura ao crédito adicional suplementar no valor de R$ 898.019,57 (Oitocentos e noventa 
e oito mil, dezenove reais e cinquenta e sete centavos), autorizado no art. 1º deste Decreto, advirão da anulação parcial 
da seguinte dotação orçamentária:

35.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

35.01 – Fundo Municipal de Saúde

10.301.0058.2.085 – Piso de Atenção Básica Fixo – PAB FIXO

382 – 3.1.90.11.00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS R$ 898.019,57 Vínculo 1.211.0000 – Receita de Impostos e Transf. 
Impostos – Saúde
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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, 28 de novembro de 2019.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

Prefeito Municipal

DECRETO 632-2019
Publicação Nº 242908

 DECRETO Nº 632/2019

 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$ 4.408.380,34 (Quatro mi-
lhões, quatrocentos e oito mil, trezentos e oitenta reais e trinta e quatro centavos), nas dotações orçamentárias abaixo 
discriminadas:

16.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

16.01 – Fundo Municipal de Educação

12.361.0057.2.054 – Manutenção das Atividades dos Professores do Magistério do Ensino Fundamental

79 – 3.1.90.04.00 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO R$ 685.000,00

Vínculo 1.112.0000 – Transf. do FUNDEB 60%

12.365.0060.2.517 – Manutenção das Atividades dos Profissionais – Creche – FUNDEB 60%

81 – 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO R$ 156.000,00

Vínculo 1.112.0000 – Transf. do FUNDEB 60%

90 – 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 1.056.000,00

Vínculo 1.112.0000 – Transf. do FUNDEB 60%

12.367.0057.2.460 – Educação Especial – FUNDEB 60%

84 – 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO R$ 94.000,00

Vínculo 1.112.0000 – Transf. do FUNDEB 60%

12.365.0060.2.511 – Previdência Social a Segurados-Creche

97 – 3.1.90.13.00 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Vínculo 1.112.0000 – Transf. do FUNDEB 60% R$ 168.000,00

Vínculo 1.113.0000 – Transf. do FUNDEB 40% R$ 74.000,00

12.365.0060.2.513 – Contribuição ao Regime Próprio-IPG-Creche

109 – 3.1.91.13.00 - OBRIGFAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS R$ 65.000,00

Vínculo 1.113.0000 – Transf. do FUNDEB 40%
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12.361.0057.2.056 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental

125 – 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO R$76.880,34

Vínculo 1.111.0000 – Receita de Impostos e de Transf. Impostos - Educação

172 – 3.3.90.46.00 – AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO R$ 244.000,00

Vínculo 1.111.0000 – Receita de Impostos e de Transf. Impostos - Educação

173 – 3.3.90.49.00 – AUXÍLIO-TRANSPORTE R$ 39.500,00

Vínculo 1.111.0000 – Receita de Impostos e de Transf. Impostos - Educação

12.361.0057.2.055 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental

142 – 3.3.90.36.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PF R$ 140.000,00

Vínculo 1.113.0000 – Transf. do FUNDEB 40%

Total do (s) Crédito (s) R$ 4.408.380,34

Art. 2º - Os recursos para dar cobertura ao crédito adicional suplementar no valor de R$ 4.408.380,34 (Quatro milhões, 
quatrocentos e oito mil, trezentos e oitenta reais e trinta e quatro centavos), autorizado no art. 1º deste Decreto, advirão 
das anulações parciais das seguintes dotações orçamentárias.

12.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

12.01 – Gabinete do Secretário

04.122.0002.2.010 – Aquisição de Vale Transporte para o Servidor

68 – 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PJ R$ 142.500,00

Vínculo 1.001.0000 – Rec Ordinários

16.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

16.01 – Fundo Municipal de Educação

12.361.0057.2.055 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental

80 – 3.1.90.04.00 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO R$ 29.000,00

Vínculo 1.113.0000 – Transf. do FUNDEB 40%

12.361.0057.2.054 – Manutenção das Atividades dos Professores do Magistério do Ensino Fundamental

82 – 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO R$ 160.000,00

Vínculo 1.112.0000 – Transf. do FUNDEB 60%

86 – 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 1.499.000,00

Vínculo 1.112.0000 – Transf. do FUNDEB 60%

91 – 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL R$ 1.400.000,00

Vínculo 1.112.0000 – Transf. do FUNDEB 60%

100 – 3.1.90.16.00 – OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL R$ 210.000,00

Vínculo 1.112.0000 – Transf. do FUNDEB 60%
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12.271.0057.2.044 – Previdência Social a Segurados/Ensino Fundamental

95 – 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 81.000,00

Vínculo 1.111.0000 – Receita de Impostos e de Transf. Impostos - Educação

12.365.0061.2.512 – Previdência Social a Segurados – Pré-Escola

98 – 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS R$ 60.000,00

Vínculo 1.112.0000 – Transf. do FUNDEB 60%

12.365.0061.2.514 – Contribuição ao Regime Próprio – IPG Pré-Escola

110 – 3.1.91.13.00 – OBRIGFAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS R$ 250.000,00

Vínculo 1.113.0000 – Transf. do FUNDEB 40%

12.122.0057.2.157 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação

152 – 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PJ R$ 65.780,34

Vínculo 1.111.0000 – Receita de Impostos e de Transf. Impostos - Educação

12.361.0057.2.056 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental

154 – 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PJ R$ 11.100,00

Vínculo 1.111.0000 – Receita de Impostos e de Transf. Impostos - Educação

12.361.0057.1.032 – Aquisição e Desapropriação de Imóveis/Ensino Fundamental

213 – 4.5.90.61.00 – AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS R$ 500.000,00

Vínculo 1.111.0000 – Receita de Impostos e de Transf. Impostos - Educação

Total do (s) Crédito (s) R$ 4.408.380,34

Art. 3° - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

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

Guarapari/ES, 28 de novembro de 2019.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

Prefeito Municipal

DECRETO 633-2019
Publicação Nº 242909

 DECRETO Nº 633/2019

 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$ 207.189,24 
(Duzentos e sete mil, cento e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), nas dotações orçamentárias abaixo discri-
minadas:

11.00 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

11.01 – Procuradoria Jurídica



13/12/2019 (Sexta-feira)  - Edição N° 1412

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 129

28.846.0000.0.523 – Indenizações Diversas

54 – 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais R$ 487,00

Vínculo 1.001.0000 – Rec. Ordinários

12.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

12.01 – Gabinete do Secretário

04.122.0002.2.007 – Manutenção dos Serviços Administrativos da secretaria

61 – 3.3.90.14.00 – Diárias – Pessoal Civil R$ 1.085,00

Vínculo 1.001.0000 – Rec. Ordinários

65 – 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros-PF R$ 4.727,16

Vínculo 1.001.0000 – Rec. Ordinários

74 – 3.3.90.46.00 – Auxílio Alimentação R$ 60.483,16

Vínculo 1.001.0000 – Rec. Ordinários

76 – 3.390.93.00 – Indenizações e Restituições R$ 10.000,00

Vínculo 1.001.0000 – Rec. Ordinários

17.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

17.01 – Gabinete do Secretário

04.123.0009.2.119 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal

215 – 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$ 65.955,45

Vínculo 1.001.0000 – Rec. Ordinários

25.00 – CONTROLE INTERNO

25.01 – Controle Interno

04.124.0021.2.271 – Manutenção do Controle Interno

272 – 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil R$ 16.903,90W

Vínculo 1.001.0000 – Rec. Ordinários

37.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPREENDEDORISMO E CULTURA

37.01 – Gabinete do Secretário

04.122.0002.2.300 – Manutenção das Atividades da SETEC

559 – 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil R$ 17.247,57

Vínculo 1.001.0000 – Rec. Ordinários

13.392.0070.1.136 – Programa de Fortalecimento da Cultura de Guarapari

567 – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros-PJ R$ 30.000,00

Vínculo 1.001.0000 – Rec. Ordinários

39.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE POSTURA E TRÂNSITO

39.01 – Gabinete do Secretário
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04.122.0002.2.510 – Manutenção das Atividades da SEPTRAN

584 - 3.3.90.30.00 – Material De Consumo R$ 300,00

Vínculo 1.001.0000 – Rec. Ordinários

Total do (s) Crédito (s) R$ 207.189,24

Art. 2º - Os recursos para dar cobertura ao crédito adicional suplementar no valor de R$ 207.189,24 (Duzentos e sete mil, 
cento e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), autorizado no art. 1º deste Decreto, advirão das anulações parciais 
das seguintes dotações orçamentárias:

12.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

12.01 – Gabinete do Secretário

04.122.0002.2.007 – Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria

63 - 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção R$ 1.804,24

Vínculo 1.001.0000 – Rec. Ordinários

67 – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros-PJ R$ 1.085,00

Vínculo 1.001.0000 – Rec. Ordinários

04.122.0002.2.010 – Aquisição de Vale Transporte para o Servidor

68 – 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros-PJ R$ 10.000,00

Vínculo 1.001.0000 – Rec. Ordinários

37.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPREENDORISMO E CULTURA

37.01 – Gabinete do Secretário

04.183.0073.2.501 – Manutenção do Vídeo Monitoramento

560 – 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$ 5.000,00

Vínculo 1.001.0000 – Rec. Ordinários

566 – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros-PJ R$ 5.000,00

Vínculo 1.001.0000 – Rec. Ordinários

13.392.0070.1.136 – Programa de Fortalecimento da Cultura de Guarapari

567 – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros-PJ R$ 70.000,00

Vínculo 1.001.0000 – Rec. Ordinários

38.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

38.01 – Gabinete do Secretário

04.122.0002.2.500 – Manutenção das Atividades da SEL

579 – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros-PJ R$ 20.000,00

Vínculo 1.001.0000 – Rec. Ordinários

39.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE POSTURA E TRÂNSITO

39.01 – Gabinete do Secretário
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04.122.0002.2.510 – Manutenção das Atividades da SEPTRAN

586 - 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ R$ 300,00

Vínculo 1.001.0000 – Rec. Ordinários

39.02 – FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

15.125.0074.2.525 – Manutenção do Fundo Municipal de Trânsito e Transporte

590 – 4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente R$ 10.000,00

Vínculo 1.001.0000 – Rec. Ordinários

40.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

40.01 – Gabinete do Secretário

04.122.0002.2.506 – Manutenção das Atividades da SEMAG

592 – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo R$ 2.000,00

Vínculo 1.001.0000 – Rec. Ordinários

04.122.0002.2.478 – Auxílio Alimentação – Ticket Feira

598 – 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros-PF R$ 82.000,00

Vínculo 1.001.0000 – Rec. Ordinários

Total do (s) Crédito (s) R$ 207.189,24

Art. 3° - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

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

Guarapari/ES, 28 de novembro de 2019.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

Prefeito Municipal

DECRETO 634-2019
Publicação Nº 242910

DECRETO Nº 634/2019

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$ 227.500,00 
(Duzentos e vinte e sete mil e quinhentos reais), nas dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

36.00 – SECRTARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

36.01 – Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Cidadania

08.122.0005.2.013 – Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria

474 – 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$ 150.000,00

Vínculo 1.001.0000 – Rec Ordinário
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08.122.0005.2.010 – Aquisição de Vale Transporte para o Servidor

489 – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros-PJ R$ 27.500,00

Vínculo 1.001.0000 – Rec Ordinário

08.122.0005.2.013 – Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria

495 – 3.3.90.46.00 – Auxílio-Alimentação R$ 50.000,00

Vínculo 1.001.0000 – Rec Ordinário

Total do (s) Crédito (s) R$ 227.500,00

Art. 2º - Os recursos para dar cobertura ao crédito adicional suplementar no valor de R$ 227.500,00 (Duzentos e vinte e 
sete mil e quinhentos reais), autorizado no art. 1º deste Decreto, advirão das anulações parciais das seguintes dotações 
orçamentárias.

36.00 – SECRTARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

36.01 – Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Cidadania

08.244.0005.1.531 – Construções, Reformas e Instalações para Assistência

501 – 4.4.90.30.00 – Material de Consumo R$ 50.000,00

Vínculo 1.001.0000 – Rec Ordinário

08.122.0005.2.013 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria

503 – 4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente R$ 27.500,00

Vínculo 1.001.0000 – Rec Ordinário

36.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.243.0005.2.019 – Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente

510 – 3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais R$ 150.000,00

Vínculo 1.001.0000 – Rec Ordinário

Total do (s) Crédito (s) R$ 227.500,00

Art. 3° - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

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

Guarapari/ES, 28 de novembro de 2019.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

Prefeito Municipal

DECRETO 659-2019
Publicação Nº 242877

DECRETO Nº 659/2019

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.
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D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar no valor de R$ 10.000,00 (Dez cinco mil 
reais), na dotação orçamentária abaixo discriminada:

28.00 - CODEG
28.01 – Gabinete do Presidente

15.122.0004.2.245 – Manutenção da CODEG
301 – 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ R$ 10.000,00 Vínculo 1.001.0000 – Rec. Ordinários

Art. 2º - Os recursos para dar cobertura ao crédito adicional suplementar no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), auto-
rizado no art. 1º deste Decreto, advirão da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária.

28.00 - CODEG
28.01 – Gabinete do Presidente

15.122.0004.2.245 – Manutenção da CODEG
291 – 3.2.90.21.00 – JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTATO R$ 10.000,00
Vínculo 1.001.0000 – Rec. Ordinários

Art. 3° - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

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

Guarapari/ES, 11 de dezembro de 2019.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

Prefeito Municipal

EDITAL DE CITAÇÃO GUSTAVO LUIZ GUIEIRO DE ABREU
Publicação Nº 242878

Município de Guarapari

Estado do Espírito Santo

Gabinete do Prefeito

 N° DO PROCESSO: 4545/2014

INSTAURAÇÃO DE PAD

Requerente: MUNICIPIO DE GUARAPARI

Requerido: GUSTAVO LUIZ GUIEIRO DE ABREU FINALIDADE

CONVOCAR O SR. GUSTAVO LUIZ GUIEIRO DE ABREU A COMPARECER NA SEDE DA COMISSÃO PROCESSANTE NO DIA 
27.12.2019 AS 15 HORAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI E, para que chegue ao conhecimento de 
todos, o presente edital será publicado na forma da lei. GUARAPARI-ES, 12/12/2019

ERRATA DE RESULTADO PP 119 2019
Publicação Nº 242849

RESULTADO DE LICITAÇÃO

ONDE SE LÊ:

O Município de Guarapari-ES torna público o resultado do PREGÃO PRESENCIAL Nº 119/2019-PROCESSO Nº 19662/2019, 
cujo OBJETO é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REVITALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS VIAS PÚBLI-
CAS – SEPTRAN.
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LEIA-SE:

O Município de Guarapari-ES torna público o resultado do PREGÃO PRESENCIAL Nº 119/2019-PARA REGISTRO DE PRE-
ÇO-PROCESSO Nº 19662/2019, cujo OBJETO é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REVITALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL DAS VIAS PÚBLICAS – SEPTRAN.

Guarapari/ES, 13 de dezembro de 2019.

Luciane Nunes de Souza

Pregoeira

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 151-2019
Publicação Nº 242879

EXTRATO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA 4001105094

DISTRIBUIDORA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

OBJETO: O presente CONTRATO TEM POR OBJETO DISCIPLINAR AS CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO E CUSTEIO DO 
SERVIÇO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA dISTRIBUIDORA PARA VIABILIZAR O ATENDIMENTO 
À SOLICITAÇÃO DO INTERESSADO DE PROJ ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA UNIDADE CONSUMIDORA INDICADA ACIMA, 
CONFORME ORDEM DE VENDA Nº 4001105094

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 17.235,10

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 25183/2019

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO MÚTUA DE SERVIDOR PÚBLICO
Publicação Nº 242880

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO MUTUA DE SERVIDOR PÚBLICO Nº 44/2019.

CONVENENTES: MUNICIPIO DE GUARAPARI E MUNICIPIO DE ANCHIETA

OBJETO: O PRESENTE CONVÊNIO TEM A FINALIDADE DE ESTABELECER A CESSÃO MUTUA DE SERVIDORAS EFETIVAS 
INTEGRANTES DO QUADRO DE SERVIDORES DOS MUNICÍPIOS DE GUARAPARI E ANCHIETA, , RECAINDO ESTA CESSÃO 
NA SERVIDORA EFETIVA SR.ª MARGARETH BRUNI GALVÃO , OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE REGENTE DE CLASSE NO 
MUNICIPIO DE GUARAPARI, COM A SERVIDORA EFETIVA DO MUNICIPIO DE ANCHIETA SRA ELZA PEREIRA CLAUDIANO 
DE LIMA.

VIGÊNCIA: 31/12/2020.

PROCESSO ADMINISTRATIVO:27060/2018.

Câmara Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº 114/2019
Publicação Nº 242710

LEI COMPLEMENTAR Nº. 114/2019

DISPÕE SOBRE MODIFICAÇÃO DO ANEXO 13 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 090 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2016 (PDM) E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
consoante ao estabelecido no Art. 67, § 7º da LOM – Lei Orgânica do Município faz saber que o Plenário APROVOU e EU 
PROMULGO a seguinte:
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LEI COMPLEMENTAR:

Art. 1º Fica modificado o anexo 13 da Lei Complementar nº 090 de 11 de novembro de 2016 (PDM), que passa a vigorar 
com a seguinte redação:

ANEXO 13 - EMPREENDIMENTOS SUJEITOS AO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV

Estão sujeitos à apresentação de Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV os seguintes empreendimentos abaixo relacionadas, conforme 
o porte do estabelecimento.

1 - Quaisquer atividades que gerem mais de 200 vagas obrigatórias ou que possuam mais de 4.000,00m² de área vinculada à atividade.

2 - Edifícios multifamiliares ou mistos de 16 (dezesseis) ou mais pavimentos habitáveis ou de serviços e comércio (excluindo-se os 
pavimentos de garagem, lazer, uso comum e áreas técnicas, tais como telhados, caixa dágua, casa de máquinas e outros).

3 - Estabelecimento com área construída vinculada à atividade acima de 80,00 m2 (oitenta
metros quadrados) que pela sua natureza podem gerar incômodos na sua vizinhança:

* Bares, Choperias, Wiskerias e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com sonorização e/ou música ao vivo;
* Boates, Discotecas, danceterias e similares;
* Casa de Shows;
* Casas de festas e eventos;
* Cemitérios e crematórios;
* Centro de convenções;
* Clubes sociais, desportivos e similares;
* Estação de tratamento de lixo;
* Estádio e Campo desportivo;
* Exploração de salas de espetáculo - Casa de shows;
* Hipermercado;
* Marmoraria - Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito,
ardósia e outras pedras;
* Motel;
* Supermercado;
* Terminais rodoviários e ferroviários;
* Terminal Pesqueiro;
4 - Igrejas ou Templos com área construída, vinculada às suas atividades, que possua mais de 1000,00 m2 (mil metros quadrados)
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5 - Estabelecimentos com área construída vinculada à atividade superior a 3.500m², incluindo as áreas descobertas, com exceção do 
estacionamento obrigatório:
* Atividades de clinica médica (clínicas, consultórios e ambulatórios);
* Academia de dança;
* Academias de ginástica;
* Armazéns gerais;
* Atividades de organizações religiosas;
* Banco e casa bancária;
* Boliche;
* Cinema;
* Comércio de ferro e aço;
* Comércio de gêneros alimentícios;
* Comércio de hortifrutigranjeiros;
* Comércio de máquinas e equipamentos agrícolas;
* Comércio de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso industrial, suas peças e
acessórios;
* Comércio de material de construção em geral;
* Depósito de material de construção em geral;
* Distribuidora de gelo;
* Distribuidora de petróleo e derivados;
* Educação superior - Graduação e pós-graduação;
* Empresa de transporte coletivo urbano e/ou interurbano;
* Empresa de transporte de cargas e mudanças;
* Empresas limpadoras, higienizadoras, desinfectadoras, dedetizadoras e desentupidoras;
* Exploração comercial de edifício-garagem;
* Exploração de estacionamento de veículos;
* Fabricação de artigos de madeira e artigos de carpintaria e marcenaria;
* Fabricação de blocos, placas, vigas e outros artigos moldados de concreto;
* Fabricação de mobiliário e artefatos de madeira;
* Fabricação de móveis e artefatos de metal ou com predominância de metal;
* Fabricação de portas, janelas e estruturas em madeira;
* Fabricação e acabamento de móveis e artigos mobiliários não especificados;
* Ferro velho e sucata;
* Garagem (de empresa);
* Hospital;
* Indústria mecânica;
* Indústria metalúrgica;
* Locação de máquinas e equipamentos comerciais, industriais e agrícolas;
* Loja de departamentos ou magazines;
* Marcenaria;
* Parque de exposições;
* Posto de abastecimento de veículos automóveis;
* Serralheria;
* Serviço de organização de festas e eventos;
* Serviços de bufê;
* Serviços de raio-x, radiodiagnóstico e radioterapia;
* Teatro;

Art. 2º Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação.

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

Guarapari-ES, 11 de dezembro de 2019.

ENIS SOARES DE CARVALHO

Presidente da Câmara Municipal de Guarapari

Projeto de Lei Complementar (PLC) nº. 004/2019

Autoria: VER. GILMAR PINHEIRO
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LEI Nº 4384/2019
Publicação Nº 242709

LEI Nº. 4384/2019

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE VEÍCULOS DE EXCURSÃO TURISTICO QUE TRAZ TURISTAS PARA GUARAPARI 
DE TER UM GUIA DE TURISMO REGIONAL.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
consoante ao estabelecido no Art. 67, § 7º da LOM – Lei Orgânica do Município faz saber que o Plenário APROVOU e EU 
PROMULGO a seguinte:

L E I:

Art. 1º. Fica instituído a obrigatoriedade de Guia de Turismo Regional, que trabalhe com turismo receptivo, devidamente 
cadastrado no CADASTUR, nos veículos de excursão que chegam na cidade, trazendo turistas para a cidade de Guarapari.

Art. 2º. Os Guias de Turismo Regionais, terão obrigatoriamente de fazer cursos de atualização e aperfeiçoamento a cada 
02 (dois) anos, pelo menos, para poder atuar nos ônibus de excursão no município de Guarapari.

Art. 3. Os veículos de excursão deverão manter afixado no para brisa do veículo, o nome, bem como o número do cadastro 
do Guia de Turismo Regional que está a serviço da excursão.

Art. 4º. O Poder Executivo Municipal poderá regulamentar a aplicação de penalidade de multa, em caso de descumpri-
mento da presente lei.

Art. 5º. VETADO.

Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário.

Guarapari-ES, 11 de dezembro de 2019.

ENIS SOARES DE CARVALHO

Presidente da Câmara Municipal de Guarapari

Projeto de Lei (PL) nº. 163/2019

Autoria: VER. THIAGO PATERLINI MONJARDIM
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Ibatiba

Prefeitura

DECRETO 100/2019
Publicação Nº 242815

DECRETO MUNICIPAL Nº 100, de 29 de novembro de 2019.

“Estabelece extensão do horário de funcionamento e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica Municipal, e pela Lei nº 807/2016.

DECRETA:

Art. 1º. Fica autorizada a extensão de horário no dia 29/11/2019 (sexta-feira) em mais 01 (uma) hora e no dia 30/11/2019 
(sábado) em mais 02 (duas) horas o funcionamento dos estabelecimentos comerciais noturnos.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Ibatiba, aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano 
de dois mil e dezenove.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

DECRETO 103/2019
Publicação Nº 242817

DECRETO MUNICIPAL Nº. 103, de 03 de dezembro de 2019.

DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DOS EDITAIS DOS PROCESSOS SELETIVOS nº 008/2019 E nº 009/2019 da Secretaria 
Municipal de Educação deste Município.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, especialmente os 
poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO o advento da Lei Complementar nº 183/2019, de autoria da Câmara Municipal de Ibatiba/ES, a qual 
acrescentou o “§ 3º no Art. 5º na Lei Complementar nº 168 de 22 de março de 2019, que dispõe sobre a contratação por 
tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX, art. 
37 da Constituição Federal e do inciso VII do art. 75 da Lei Orgânica do Município de Ibatiba/ES”;

CONSIDERANDO que o referido parágrafo dispõe que o disposto na Lei Complementar nº 168/2019 “não dispensará a au-
torização legislativa para criação de norma específica para toda e qualquer contratação temporária no âmbito do Município, 
onde deverão constar, ao menos, os motivos que sustentam a excepcionalidade da medida, os cargos a serem criados, a 
remuneração, o prazo da contratação, normas para a seleção, bem como os critérios de avaliação”;

CONSIDERANDO o princípio da segurança jurídica, tendo em vista que os editais dos processos seletivos foram publica-
dos em 19/11/2019 e a aprovação da Lei Complementar nº 183/2019 pela Câmara Municipal de Ibatiba/ES ocorreu em 
25/11/2019 e com isso o amparo legal para as contratações se findou e então o Poder Legislativo deverá aprovar legislação 
específica para tal tema;
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CONSIDERANDO o princípio da autotutela assegurado pela Súmula Nº 473 do Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe 
que “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não 
se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e 
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”;

D E C R E T A:

Art. 1º. Ficam revogados os editais e demais atos administrativos dos Processos Seletivos nº 008/2019 e nº 009/2019 da 
Secretaria Municipal de Educação deste Município.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Ibatiba, aos três dias do mês de dezembro do ano de 2019.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

DECRETO 104/2019
Publicação Nº 242820

DECRETO Nº 104/2019, de 05 de dezembro de 2019.

AUTORIZA O USO DE CHANCELA NA LEI ORÇAMENTÁRIA 2020 – LEI 887/2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO o elevado número de assinaturas apostas pelo Prefeito Municipal de Ibatiba nos documentos expedidos 
pelo Poder Público;

CONSIDERANDO a necessidade de dar segurança nas práticas inerentes às atividades a serem desenvolvidas pela Prefei-
tura Municipal, quando da expedição de documentos em série ou de emissão repetitiva;

CONSIDERANDO, ainda, que a assinatura destes documentos absorve a maior parte do expediente da Chefia do Poder 
Executivo, com prejuízo da administração dos órgãos que lhes são subordinados; e

CONSIDERANDO, finalmente, que o processo de assinatura por meio de chancela mecânica possibilita reais vantagens 
administrativas e de segurança,

DECRETA:

Art. 1º Fica autorizada a adoção do processo de chancela mecânica, também denominada assinatura ou autenticação me-
cânica, na Lei Orçamentária 2020 – Lei 887/2019.

§1º - A chancela mecânica deverá ser a reprodução exata da assinatura de próprio punho do Chefe do Poder Executivo ou 
do servidor, resguardada por características técnicas obtidas por impressão de segurança ou por máquinas especialmente 
destinadas a esse fim, mediante processo de compressão.

§2º - Fica designada a Chefe de Gabinete – Nilcéia Horsth F. Santos para realizar esta ação de chancela mecânica conforme 
o caput deste ato administrativo.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Ibatiba, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de 2019.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal
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DECRETO 94/2019
Publicação Nº 242809

DECRETO MUNICIPAL Nº 094, de 04 de novembro de 2019.

DECRETA PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS DE IBATIBA-ES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Ibatiba, Estado do Espírito Santo no exercício das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica 
do Município,

CONSIDERANDO o Feriado Municipal de Emancipação Política de Ibatiba-ES no dia 07 de novembro (quinta-feira).

DECRETA:

Art. 1° - Considerar, excepcionalmente, o dia 08 de novembro de 2019 (sexta-feira), como ponto facultativo nos órgãos 
da Administração Pública do Poder Executivo Municipal.

Art. 2° - Excluem-se das medidas previstas neste Decreto, os setores que desempenham suas funções em regime de esca-
la ou que não admitem paralisação, inclusive o Pronto Atendimento Municipal; o serviço de transportes de pacientes para 
tratamento fora do município; a Limpeza Pública, incluindo coleta de lixo; Vigilância Patrimonial; dentre outros.

Art. 3° - Fica determinado o corte de ponto dos servidores que descumprirem o presente Decreto, sendo a Secretaria de 
origem, a responsável pelo controle.

Art. 4° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Ibatiba, aos quatro dias do mês de novembro de 2019.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

DECRETO 96/2019
Publicação Nº 242811

DECRETO MUNICIPAL Nº 096, de 19 de novembro de 2019.

M. AMBIENTE

DECRETO 97/2019
Publicação Nº 242812

DECRETO MUNICIPAL Nº 097/2019, de 21 de novembro de 2019.

Regulamenta a folga compensatória de servidor público da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal 
em virtude de dia de serviço prestado à Justiça Eleitoral.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBATIBA/ES, no uso de suas atribuições legais, especialmente os poderes que lhe são 
conferidos pela Lei Orgânica do Município:

CONSIDERANDO o disposto no Art. 15 da Lei Federal nº 8.868/1994;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 98 da Lei Federal nº 9.504/1997;

CONSIDERANDO o teor da decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Pedido de Providências 
nº 0002639-93.2015.2.00.0000;



13/12/2019 (Sexta-feira)  - Edição N° 1412

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 141

DECRETA:

Art. 1º. Fica regulamentado o procedimento para a concessão da folga compensatória de servidor público da Administra-
ção Direta do Poder Executivo Municipal pelos serviços prestados em virtude de convocação realizada pela Justiça Eleitoral.

Parágrafo Único – Fará jus ao mesmo direito o servidor público que atuar nas eleições do Conselho Tutelar.

Art. 2º. Para que o servidor público possa gozar da folga compensatória prevista na legislação eleitoral e municipal, deve 
ser obedecida a seguinte tramitação:

I - O servidor público deverá apresentar requerimento da folga compensatória acompanhado obrigatoriamente da declara-
ção original emitida pelo Juiz Eleitoral, ou no caso específico das eleições do Conselho Tutelar, declaração original emitida 
pela Comissão responsável pela realização das eleições, mediante protocolo;

II - O requerimento a que se refere o inciso anterior deve ser protocolizado em até 30 (trinta) dias, contados da data de 
emissão da declaração;

III - Após a conferência da declaração emitida e verificada a sua conformidade, a Divisão de Gestão de Pessoas encami-
nhará o processo à Secretaria ou Chefia imediata do servidor público para que se estabeleçam quais as datas serão con-
cedidas as folgas compensatórias;

IV - Os dias de folga não poderão ser parcelados, devendo ser gozados em dias consecutivos;

V - As datas da folga compensatória serão decididas em ato administrativo do Poder Público baseado na conveniência e 
oportunidade da Administração, conforme decisão tomada pelo Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Pedido de 
Providências nº 0002639-93.2015.2.00.0000;

VI - O servidor público somente estará autorizado ao gozo da folga compensatória após ser comunicado por escrito pela 
Secretaria a qual está lotado através da resposta ao requerimento apresentado. Após a comunicação assinada pelo servi-
dor o processo deve ser encaminhado à Divisão de Gestão de Pessoas que tomará as providências cabíveis.

Art. 3º. Considerando que não podem ser presidentes de mesa ou mesários os servidores públicos ocupantes de cargos 
em confiança da Administração do Poder Executivo Municipal, nos termos da proibição prevista no art. 120, § 1º, inciso III 
do Código Eleitoral (Lei Federal nº 4.737/1965), fica estabelecido:

Parágrafo Único - O servidor público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança da Administração do Poder 
Executivo Municipal deverá informar sua situação funcional à Justiça Eleitoral que, a par desta informação, decidirá se 
incide o impedimento previsto no Código Eleitoral;

Art. 4º. As folgas compensatórias adquiridas e não gozadas até a edição deste Decreto, devem ser gozadas no período 
máximo de 01 (um) ano, contado da publicação deste ato normativo, cabendo ao servidor público apresentar o requeri-
mento, se ainda não o fez, até 31/12/2019.

Art. 5º. A partir das eleições de 2020, a folga compensatória deverá ser gozada em até 01 (um) ano, contado da data do 
protocolo da declaração.

§ 1º. Para os servidores contratados por prazo determinado a folga compensatória deverá ser gozada até 31 de dezembro 
do ano das eleições.

Art. 6º. Compete exclusivamente a Administração do Poder Executivo Municipal assumir os custos com a substituição do 
servidor público em gozo de folga compensatória prevista neste Decreto.

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Ibatiba, aos vinte e um dias do mês de novembro de 2019.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal
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DECRETO 98/2019
Publicação Nº 242813

DECRETO MUNICIPAL Nº 098, de 22 de novembro de 2019.

“Estabelece extensão do horário de funcionamento e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica Municipal, e pela Lei nº 807/2016.

DECRETA:

Art. 1º. Fica autorizada a extensão de horário no dia 22/11/2019 (sexta-feira) em mais 01 (uma) hora e no dia 23/11/2019 
(sábado) em mais 02 (duas) horas o funcionamento dos estabelecimentos comerciais noturnos.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Ibatiba, aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de 
dois mil e dezenove.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

PORTARIA 298/2019
Publicação Nº 242775

PORTARIA Nº 298/2019, de 22 de novembro de 2019.

Dispõe sobre vacância de Cargo de Servidora Pública Municipal

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBATIBA, Estado do Espirito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 
Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 008058/2019;

RESOLVE:

Art. 1º. Declarar a vacância do cargo ocupado pela servidora MARTA MARIA DA SILVA ALVES, Auxiliar Administrativo, 
lotada na Secretaria Municipal de Saúde, por motivo de aposentadoria, nos termos do Art. 43, inciso V, da Lei 38/2009.

Art. 2º. A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, retroa-
gindo seus efeitos ao dia 06/11/2019.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Ibatiba, aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de 
dois mil e dezenove.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

PORTARIA 299/2019
Publicação Nº 242779

PORTARIA Nº 299/2019, de 25 de novembro de 2019.

Dispõe sobre a redistribuição de Servidor Público Municipal.
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O PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, especialmente os 
poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgânica do Município:

CONSIDERANDO, Art. 47 da Lei Complementar Nº 38 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ibatiba/ES.

RESOLVE:

Art. 1º – Redistribuir, a Servidora Pública Municipal GILIANE CRISTINA GONZAGA VIEIRA, servente, como origem a Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente, Cultura e Turismo, e destino a Escola Municipal Eunice Pereira Silveira/Secretaria de 
Educação, percebendo os vencimentos previstos em Lei.

Art. 2º – A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito de Ibatiba - Estado do Espírito Santo, aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil 
e dezenove.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

PORTARIA 300/2019
Publicação Nº 242780

PORTARIA Nº 300/2019, de 26 de novembro de 2019.

Dispõe sobre a redistribuição de Servidor Público Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, especialmente os 
poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgânica do Município:

CONSIDERANDO, Art. 47 da Lei Complementar Nº 38 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ibatiba/ES.

RESOLVE:

Art. 1º – Redistribuir, o Servidor Público Municipal ELIAS MACHADO DA SILVA, operário, como origem a Secretaria Muni-
cipal de Agricultura, Indústria e Comércio, e destino a Secretaria Municipal de Interior e Transporte, percebendo os ven-
cimentos previstos em Lei.

Art. 2º – A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito de Ibatiba - Estado do Espírito Santo, aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil 
e dezenove.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

PORTARIA 301/2019
Publicação Nº 242781

PORTARIA Nº 301/2019, de 26 de novembro de 2019.

Dispõe sobre a redistribuição de Servidor Público Municipal.
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O PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, especialmente os 
poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgânica do Município:

CONSIDERANDO, Art. 47 da Lei Complementar Nº 38 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ibatiba/ES.

RESOLVE:

Art. 1º – Redistribuir, o Servidor Público Municipal FERNANDO NUNES MEDEIROS, operador de trator agrícola, como 
origem a Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio, e destino a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
Cultura e Turismo, percebendo os vencimentos previstos em Lei.

Art. 2º – A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito de Ibatiba - Estado do Espírito Santo, aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil 
e dezenove.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

PORTARIA 302/2019
Publicação Nº 242785

PORTARIA Nº 302/2019, de 02 de dezembro de 2019.

Dispõe sobre gratificação por aperfeiçoamento profissional e dá outras providências

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBATIBA, Estado do Espirito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 
Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Considerando o Processo Administrativo nº 006039/2018.

Considerando o Processo Administrativo nº 007235/2019.

Art. 1º - Gratificar por aperfeiçoamento profissional, segundo inciso I do Art. 82 – LC 38/2009, o servidor VANDERLEI 
MORAES AMORIM, Agente de Administração, lotado na Secretaria Municipal de Administração.

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Ibatiba, aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil 
e dezenove.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

PORTARIA 303/2019
Publicação Nº 242786

PORTARIA Nº 303/2019, de 02 de dezembro de 2019.
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Dispõe sobre a exoneração de servidor público e dá outras providências

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBATIBA, Estado do Espirito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 
Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 008991/2019;

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar, a pedido, a servidora JACQUELINE PIMENTEL OLIVEIRA MORAIS, do Cargo de Recepcionista, lotada na 
Secretaria Municipal de Administração.

Art. 2º. A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Ibatiba, aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil 
e dezenove.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

PORTARIA 304/2019
Publicação Nº 242789

PORTARIA Nº 304/2019, de 03 de dezembro de 2019.

Dispõe sobre a nomeação de Servidor Público e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBATIBA, Estado do Espirito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 
Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear no Cargo de Chefe da Limpeza Pública - Construção Civil – CC-V, lotado na Secretaria Municipal de Obras, 
ALTAIR FERREIRA PEREIRA, percebendo os valores constantes em Lei.

Art. 2º. A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Ibatiba, aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil 
e dezenove.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

PORTARIA 305/2019
Publicação Nº 242792

PORTARIA Nº 305/2019, de 04 de dezembro de 2019.

“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL 



13/12/2019 (Sexta-feira)  - Edição N° 1412

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 146

DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 
EDUCAÇÃO – FUNDEB”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, especialmente os 
poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgânica do Município e pela Lei Municipal nº 530 de 18 de fevereiro de 2009.

RESOLVE:

Art. 1º. Ficam nomeados pelo período de 02 (dois) anos os seguintes membros para compor o Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB.

Parágrafo Único – O Conselho referido no caput é composto pelos seguintes membros:

I – Representantes da Secretaria Municipal de Educação

a) Titular: Roberto Soares de Souza

b) Suplente: Erika Carvalho da Silva Fonseca

II – Representantes do Poder Executivo Municipal

a) Titular: Romero Gomes de Sousa

b) Suplente: Edilane Fernandes Amorim Figueredo

III – Representantes dos Professores da Educação Básica Pública

a) Titular: Ezequias Miranda Sangi

b) Suplente: Valdete Maria da Silva

IV – Representantes dos Diretores das Escolas Básicas Públicas

a) Titular: Marli Rodrigues da Silva

b) Suplente: Keila Canabarro da Silveira

V – Representantes Servidores Técnico-Administrativos das Escolas Básicas Públicas

a) Titular: Fernanda Paulino de Laia

b) Suplente: Fábio Junior Feliciano

VI – Representantes dos Pais de Alunos da Educação Básica Pública

a) Titular: Luiza Helena da Silva Oliveira

b) Suplente: Giliane Cristina Gonzaga Vieira

c) Titular: Flávio da Costa Souza

d) Suplente: Míriam Hubner de Souza

VII – Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública

a) Titular: Alysson de Carvalho Souza

b) Suplente: Karla de Oliveira Lopes

VIII – Representantes dos Estudantes Secundaristas da Educação Básica Pública

a) Titular: Nemias Gonçalves Claudiano

b) Suplente: José Carlos Custódio

IX – Representantes do Conselho Tutelar

a) Titular: Emiliane Ribeiro Lázaro

b) Suplente: Sidimar Aparecida Batista Galote

X – Representantes do Conselho Municipal de Educação

a) Titular: Mauro Lúcio da Silva

b) Suplente: Fredson Rodrigues
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Art. 2º. A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Ibatiba, aos 04 de dezembro de 2019.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

PORTARIA 306/2019
Publicação Nº 242798

PORTARIA Nº 306/2019, de 05 de dezembro de 2019.

Dispõe sobre aplicação de penalidade em Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBATIBA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, nos poderes que lhes 
são conferidos pela Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO o Parecer Jurídico de fls. 122-124 do Processo Administrativo Disciplinar nº 4893/2017 e apensos, e 
considerando a substância do Processo Administrativo Disciplinar nº 004893/2017 e apensos;

RESOLVE:

Art. 1º. Aplicar a penalidade de DEMISSÃO ao servidor W.C.G., vigia, matrícula nº 2092, lotado na EMEIEF Helena Almo-
cdice Valadão – Secretaria Municipal de Educação de Ibatiba, em razão de ter cometido a infração de abandono de cargo, 
prevista no Artigo 134, inciso II c/c Art. 140, da Lei Complementar nº 038/2009.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Prefeito de Ibatiba-ES, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove 
(05/12/2019).

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

PORTARIA 307/2019
Publicação Nº 242800

PORTARIA Nº 307/2019, de 09 de dezembro de 2019.

Designa servidores para atuarem na Banca Examinadora de Processos Seletivos Simplificados e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBATIBA, Estado do Espirito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 
Orgânica Municipal e no disposto nas Leis Complementares - nº 168/2019 e 183/2019.

RESOLVE:

Art. 1º. Ficam designados para compor a Banca Examinadora de Processos Seletivos Simplificados os seguintes servidores:

a) João Pedro Caetano de Carvalho – Matrícula nº 026324;

b) Daniel Maciel de Carvalho – Matricula nº 026227;
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c) Geone Rodrigues dos Santos – Matrícula nº 02104;

d) Jussara dos Reis Faria Valadão – Matricula nº 026226;

e) Glória Fátima Ribeiro Moura – Matrícula nº 2351;

f) Fernanda Paulino de Laia – Matrícula nº 2281.

g) Ângela Karina Colombo – Matrícula nº 00946;

Parágrafo Único – A Banca Examinadora descrita no caput deste artigo será presidida pelo servidor Geone Rodrigues dos 
Santos.

Art. 2º. As atividades da Banca Examinadora a que se refere esta Portaria serão válidas por um período de 120 dias, a 
contar da data da publicação da mesma.

Art. 3º. São atribuições da Banca Examinadora do Processo Seletivo Simplificado:

I – Coordenar todo o processo de seleção e admissão dos candidatos em regime de designação temporária (DT), exceto 
do magistério municipal;

II – Realizar as inscrições de todos os interessados;

III – Coordenar todo o processo de inscrição, de classificação, de divulgação e chamada dos candidatos, de acordo com os 
critérios estabelecidos neste Edital;

IV – Fazer o mapeamento das vagas, identificando: carga horária, horário de atuação, prazo de vigência e procedência 
da vaga;

V – Homologar o resultado final do presente Processo Seletivo Simplificado;

VI – Convocar os aprovados de acordo com o interesse público, após aprovação de legislação específica pela Câmara Mu-
nicipal.

Art. 4º. Os membros integrantes da Banca Examinadora para organização dos trabalhos do Processo Seletivo não recebe-
rão qualquer vantagem pecuniária, sendo considerados de relevância pública os seus serviços.

Art. 5º. A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Ibatiba, aos nove dias do mês de dezembro de 2019.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

PORTARIA 308/2019
Publicação Nº 242802

PORTARIA Nº 308/2019, de 10 de dezembro de 2019.

Instaura Processo Administrativo Disciplinar, Nomeia Comissão Processante e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBATIBA, Estado do Espirito Santo, no uso de suas atribuições legais, nos poderes que lhes 
são conferidos pela Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 006848/2017;

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 006296/2018;

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 001964/2019;

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 002839/2019;

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 003732/2019;
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CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 004321/2019;

CONSIDERANDO o despacho nº 053/2019 da COPSPAD (fls. 121);

CONSIDERANDO o Parecer da Procuradoria-Geral do Município (fls. 122 e 122A);

CONSIDERANDO o despacho nº 054/2019 da COPSPAD (fls. 123);

RESOLVE:

Art. 1º. DETERMINAR a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para apuração de possíveis irregu-
laridades praticadas pelo servidor R.C.R., motorista, matrícula nº 000966, referentes aos atos e fatos que constam nos 
Processos Administrativos nº 006848/2017; nº 006296/2018; nº 001964/2019; nº 002839/2019; nº 003732/2019 e nº 
004321/2019, bem como as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos conforme Lei Comple-
mentar nº 38, de 31 de dezembro de 2009.

Art. 2º. Para cumprimento ao disposto no artigo anterior, a Comissão Processante será composta pelos servidores no-
meados através da Portaria nº 133/2019, de 05 de abril de 2019, quais sejam: FERNANDA MATOS DE MOURA ALMEIDA, 
funcional nº 2815, Contadora, que a presidirá; WAGNER JOSE PEREIRA, funcional nº 2657, Agente de Controle Interno, e 
ROSEMAR FREITAS FLORINDO, funcional nº 2390, vigia, todos servidores integrantes do Quadro Efetivo desta instituição.

Art. 3º. A Comissão terá acesso a toda a documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quais-
quer declarações, depoimentos e demais provas que entender pertinentes.

Art. 4º. A Comissão, ora constituída, terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da publicação desta Portaria, para concluir 
a apuração dos fatos e elaborar o relatório final, dando ciência à Administração.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Ibatiba, aos dez dias do mês de dezembro do ano de 2019.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

PORTARIA 309/2019
Publicação Nº 242804

PORTARIA Nº 309/2019, de 10 de dezembro de 2019.

Dispõe sobre vacância de Cargo de Servidora Pública Municipal

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBATIBA, Estado do Espirito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 
Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 009160/2019;

RESOLVE:

Art. 1º. Declarar a vacância do cargo ocupado pela servidora ERLY GOMES QUINTINO GOULART, Mestre de Serviços, lo-
tada na Secretaria Municipal de Educação, por motivo de aposentadoria, nos termos do Art. 43, inciso V, da Lei 38/2009.

Art. 2º. A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, retroa-
gindo seus efeitos ao dia 06/12/2019.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.
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Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Ibatiba, aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil 
e dezenove.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

PORTARIA 310/2019
Publicação Nº 242806

PORTARIA Nº 310/2019, de 11 de dezembro de 2019.

Dispõe sobre a nomeação de Servidor Público e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBATIBA, Estado do Espirito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 
Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear no Cargo de Chefe de Seção de Máquinas, Tratores Agrícolas, Conservação de Carreadores, Contenção de 
Encostas e Barreiras – CC-VI, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio, RAMOM DIAS SANTOS, 
percebendo os valores constantes em Lei.

Art. 2º. A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Ibatiba, aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois 
mil e dezenove.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal
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Ibiraçu

Prefeitura

DECRETO 5.728/2019
Publicação Nº 242726

DECRETO Nº 5.728/2019

SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO.

O Prefeito Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais; tendo em vista o Inciso II, 
§ 1º e §§ 3º e 4º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/1964, e Art. 5º Inciso II da Lei Municipal n° 3.969/2018.

RESOLVE:

Art. 1º. Ficam suplementadas no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), as seguintes dotações orçamentárias do 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiraçu-ES, cujas classificações funcionais estão abaixo especificadas:

130.001 – SAAE

1712200172.114 - Manutenção dos Serviços Administrativos do SAAE

44905200000 - Equipamentos e Mat. Permanente ................. R$ 3.000,00

1751200172.116 – Operação e Manutenção do Sistema de Água

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros – PJ .................. R$ 8.000,00

44905200000 - Equipamentos e Mat. Permanente ................. R$ 3.000,00

1751200172.117 – Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros – PJ .................. R$ 5.500,00

44905200000 - Equipamentos e Mat. Permanente ................. R$ 3.000,00

1751200172.118 – Remuneração de Pessoal dos Serviços de Água e Esgoto

33904900000 – Auxilio Transporte ......................................... R$ 500,00

TOTAL ......................................................................... R$ 23.000,00

Art. 2º. Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do 
Excesso de Arrecadação apurado no exercício 2019.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu, em 04 de dezembro de 2019.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração em 04 de dezembro de 2019.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
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DECRETO 5.733/2019
Publicação Nº 242727

DECRETO Nº 5.733/2019

DECLARA DE INTERESSE PÚBLICO PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO ADMINISTRATIVA, IMÓVEL QUE ESPECIFICA.

O Prefeito Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais, e;

Considerando que é dever do administrador público promover a construção de obras públicas e sua manutenção, que be-
neficiem a população do município de Ibiraçu;

Considerando que compete ao Município, legislar sobre assuntos de interesse local, a teor do art. 30, inciso I, da Consti-
tuição Federal;

Considerando que o art. 5º inciso XXIV, da Constituição Federal, prevê a “desapropriação por necessidade ou utilidade 
pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro”;

Considerando que o Decreto Lei 3.365 de 21/06/41 que “dispõe sobre desapropriação por utilidade pública”, considera que 
“mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados, pela União, pelos Estados, Municí-
pios, Distrito Federal e Territórios”;

Considerando que a Lei nº 4.132 de 10.09.62, alterada pela Lei nº 6.513/77, “... desapropriação por interesse social será 
decretada para promover ajusta distribuição de propriedade ou condicionar o seu uso ao bem estar social, na forma do 
art. 147 da Constituição Federal...”.

Considerando que é de competência do Chefe do Poder Executivo decretar a desapropriação por necessidade ou utilidade 
pública, ou por interesse social, nos termos do art. 60, inciso V, da Lei Orgânica Municipal;

Considerando ainda o que consta dos Autos do Processo Administrativo nº. 2505/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica declarada de INTERESSE SOCIAL para fins de DESAPROPRIAÇÃO, uma área de terreno rural, descrita como 
segue:

“uma área de terreno rural com 1.000,00 m2 (mil metros quadrados), dentro de uma área maior de 726.000,00m2 (sete-
centos e vinte seis mil metros quadrados) situado na região de Taquarassu, no distrito da sede deste Município de Ibiraçu-
-ES, confrontando-se ao Norte com Idovico Américo Modenesi e Artelino Modenesi, ao Sul com Hilário Vescovi e Gilberto 
Rosalem, a Leite com Artelino Francisco Modenesi e a Oeste com Hilário Vescovi, devidamente matriculada sob nº. 1-6555, 
Ficha 155, Livro 2-AG no RGI desta Comarca.

Art. 2º - Ao expropriado será efetuado o pagamento no valor de até R$ 3.950,46 (três mil, novecentos e cinqüenta reais 
e quarenta e seis centavos), no ato em que o mesmo transferir ao município de Ibiraçu, direito de propriedade e posse 
sobre a referida área.

Art. 3º - A dotação orçamentária para atender a despesa constante do presente Decreto, tem a seguinte na dotação: 
080001.0412200022.037 – elemento de despesa nº. 3390300000 – Indenizações e restituições – Secretaria Municipal de 
Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições em contrário, em especial o 
Decreto n.º 5.480/2018.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu, em 04 de dezembro de 2019.
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EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração em 04 de dezembro de 2019.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

DECRETO 5.734/2019
Publicação Nº 242728

DECRETO Nº 5.734/2019

DECLARA DE INTERESSE PÚBLICO PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO ADMINISTRATIVA, IMÓVEL QUE ESPECIFICA.

O Prefeito Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais, e;

Considerando que é dever do administrador público promover a construção de obras públicas e sua manutenção, que be-
neficiem a população do município de Ibiraçu;

Considerando que compete ao Município, legislar sobre assuntos de interesse local, a teor do art. 30, inciso I, da Consti-
tuição Federal;

Considerando que o art. 5º inciso XXIV, da Constituição Federal, prevê a “desapropriação por necessidade ou utilidade 
pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro”;

Considerando que o Decreto Lei 3.365 de 21/06/41 que “dispõe sobre desapropriação por utilidade pública”, considera que 
“mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados, pela União, pelos Estados, Municí-
pios, Distrito Federal e Territórios”;

Considerando que a Lei nº 4.132 de 10.09.62, alterada pela Lei nº 6.513/77, “... desapropriação por interesse social será 
decretada para promover ajusta distribuição de propriedade ou condicionar o seu uso ao bem estar social, na forma do 
art. 147 da Constituição Federal...”.

Considerando que é de competência do Chefe do Poder Executivo decretar a desapropriação por necessidade ou utilidade 
pública, ou por interesse social, nos termos do art. 60, inciso V, da Lei Orgânica Municipal;

Considerando ainda o que consta dos Autos do Processo Administrativo nº. 2504/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica declarada de INTERESSE SOCIAL para fins de DESAPROPRIAÇÃO, uma área de terreno rural, descrita como 
segue:

“uma área de terreno rural com 2.528,00 m2 (dois mil, quinhentos e vinte e oito metros quadrados), dentro de uma área 
maior de 714.411,00m2 (setecentos e quatorze mil quatrocentos e onze metros quadrados) situado na região de Taqua-
rassu, no Córrego Quixadá, zona rural de Ibiraçu, limitando-se com o Rio Taquarassu, Fortunato Segatto, João Pissinati, 
Herdeiros de Moro Giusepe, Antonio Moro Sobrinho, Francisco Pignaton, Herdeiros de Breda Francisco, Angelo Pissinati, 
Guilherme Modenesi e Artelino Francisco Modenesi, devidamente matriculada sob nº. 1-5113, Livro 2-Z no RGI desta 
Comarca”.

Art. 2º - Ao expropriado será efetuado o pagamento no valor de até R$ 9.978,54 (nove mil, novecentos e setenta e oito 
reais e cinqüenta e quatro centavos), no ato em que o mesmo transferir ao município de Ibiraçu, direito de propriedade e 
posse sobre a referida área.
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Art. 3º - A dotação orçamentária para atender a despesa constante do presente Decreto, tem a seguinte na dotação: 
080001.0412200022.037 – elemento de despesa nº. 3390300000 – Indenizações e restituições – Secretaria Municipal de 
Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições em contrário, em especial o 
Decreto n.º 5.479/2018.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu, em 04 de dezembro de 2019.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração em 04 de dezembro de 2019.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

DECRETO 5.735/2019
Publicação Nº 242729

DECRETO Nº 5.735/2019

Estabelece critérios para LOCALIZAÇÃO PROVISÓRIA de ProfESSORES PARA O ANO LETIVO DE 2020, EM CARÁTER PRO-
VISÓRIO, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO de Ibiraçu.

O presente Decreto estabelece as normas para a realização da Localização Provisória para Professores da Rede Municipal 
de Ensino do Município de Ibiraçu, considerando o Art. 33 da Lei Municipal n.º 3.643/2015, de 16 de Janeiro de 2015, 
que dispõe sobre o Estatuto dos Profissionais do Magistério Público do Município de Ibiraçu, do Estado do Espírito Santo;

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no exercício de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º. Estabelecer critérios para Localização Provisória de Professores Efetivos da Rede Pública Municipal de Ensino, por 
meio deste Decreto.

Art. 2º. A Localização Provisória destina-se aos professores efetivos que tenham necessidade de localização de trabalho, 
para atuação em 2020, disposto neste Decreto, salvo por necessidade do ensino.

Art. 3º. A localização provisória dos professores de que trata este Decreto, terá validade até 31/12/2020 e estará condi-
cionada à existência de vagas decorrentes de:

a) abertura de novas turmas após realização do concurso de Remoção;

b) desmembramento de turmas após Concursos de Remoção;

c) profissional oficialmente afastado, exceto por licença médica;

d) profissional em exercício de outras funções;

e) profissional em cumprimento de mandato classista.

Art. 4º. A Localização Provisória dos Professores nas escolas da Rede Municipal de Ensino ocorrerá em caráter provisório, 
respeitando os critérios de prioridades nas seguintes situações:

I - Professores de duas matrículas na Rede Municipal de Ensino que desejar desempenhar suas funções na mesma escola;
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II – Professores de duas matrículas na Rede Municipal de ensino, em segmentos diferentes, poderão desempenhar suas 
funções em escolas próximas, desde que preencham os critérios estabelecidos neste decreto;

III – Professores portadores de uma matrícula na Rede Municipal de Ensino que desejarem desempenhar suas funções na 
escola mais próxima de sua residência e/ou outro local de trabalho;

IV – Professores que atuam na Educação Especial da Rede Municipal de Ensino que desejarem desempenhar suas funções 
na escola mais próxima de sua residência e/ou local de trabalho, desde que esta possua Sala de Recursos Multifuncionais 
e atenda ao interesse do ensino.

§ 1º. Em caso de dois ou mais candidatos pleitearem a mesma vaga, o critério de desempate será:

I- maior tempo de serviço na Rede Municipal;

II- maior idade.

Art. 5º. As inscrições deverão ser feitas em formulário específico (Anexo I) nos dias 16 a 19 de dezembro de 2019, entre-
gues ao diretor escolar até 19/12/2019.

§1º. O diretor deverá entregar os envelopes contendo as inscrições, com toda documentação exigida, na SEME em 
20/12/2019 até as 14:00 hs.

§2º. A documentação relacionada pelo candidato não poderá conter rasuras.

§3º. O candidato ocupante de 02 (dois) cargos deverá inscrever-se separadamente, especificando no requerimento, o 
número da matrícula referente ao vínculo específico de cada cargo e área de atuação.

Art. 6º. O processo de inscrição deverá ser instruído com:

I – ficha de inscrição, conforme modelo próprio (anexo I);

II – cópia do contra-cheque;

III – comprovante de residência;

IV – cópia do RG.

Art. 7º. O documento que autoriza o encaminhamento de Localização Provisória estará disponível no período de 23 a 
26/12/2017, de 07h às 12h, na Secretaria Municipal de Educação, que deverá ser entregue na escola onde será localizado 
provisoriamente até 27/12/2019, data do retorno para início do ano letivo.

§1º. O candidato que não comparecer na data estabelecida no caput deste artigo para pegar o documento de encaminha-
mento, terá a sua localização cancelada.

§2º. Caso o candidato não consiga ajustar sua(s) cadeira(s) às especificidades da vaga onde foi localizado, a Secretaria 
de Educação não oferecerá nova opção de escolha.

Art. 8º. É responsabilidade da SEME analisar o pedido de Localização dos Professores, com base nos critérios estabeleci-
dos.

Art. 9º. A Localização Provisória será permitida somente no início do ano letivo, exceto para atender às necessidades de 
reestruturação da Rede de Ensino.

Parágrafo único: havendo o retorno do servidor efetivo ou alterações na organização da escola, o professor que estiver 
localizado provisoriamente nessa vaga será remanejado a critério da SEME ou retornará para a vaga em que é efetiva-
mente lotado.

Art. 10. O ato de localização provisória terá validade até 31/12/2020, salvo quando ocorrer reassunção do titular, redução 
de turma e/ou de carga horária.

Art. 11. Os casos omissos neste Decreto serão analisados pelo Setor de Inspeção Educacional.

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu, em 09 de dezembro de 2019.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração em 09 de dezembro de 2019.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

ANEXO I

REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA 2020

Ilma. Sra Secretária Municipal de Educação,

Eu,________________________________________________________________________,

profissional do magistério, nascido(a) em _____/______/_____, efetivo(a) com a matricula Nº __________________ , 
efetivo(a) na Escola _______________________________________ _____________________________ no(a):

( ) Educação Infantil

( ) Anos Iniciais

( ) Anos Finais

· Componente Curricular/Segmento de atuação ______________________________

Assumi exercício em _____/_____/_______.

Venho requerer LOCALIZAÇÃO PROVISÓRIA para o ano letivo de 2020 na Escola:

1ª opção: __________________________________________________________________

2ª opção: __________________________________________________________________

MOTIVO: ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________

Ibiraçu, _______ de ____________________ de 2019.

Assinatura do Requerente

Telefone: ______________________
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ANEXO II

QUADRO DE VAGAS

UNIDADE ESCOLAR Nº DE VAGAS

CEI CHAPEUZINHO VERMELHO 04

CEI BRANCA DE NEVE 04

CEI CACHINHO DE OURO 05

EMEI GENTE MIÚDA 02

EMEI DANIEL COMBONI 05

EMPEIEF PENDANGA 02

EMPEF PADRE CARLOS FURBETTA 03

EMEF PROFESSORA ERICINA MACEDO PAGIOLA 06

EMEIEF MARIA LUCAS GOMES 08

EMEIEF PROFESSORA ELZITA BARBARIOLI 04

EMEIEF VEREADOR LEANDRO ZINGER 03

DECRETO 5.736/2019
Publicação Nº 242731

DECRETO Nº 5.736/2019

DECLARA PONTOS FACULTATIVOS.

O Prefeito Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais, e:

Considerando o feriado de Natal no dia 25/12/2019 e o feriado de Réveillon no dia 01/01/2020;

DECRETA:

Art. 1º. Ficam declarados os Pontos Facultativos a todos os Servidores Públicos, que prestam serviços nos setores interno 
e externo desta Prefeitura nos dias 24 e 31 de dezembro de 2019.

Parágrafo Único. A concessão de que trata o “caput”, aplica-se também da Administração Direta e Indireta.

Art. 2º. O disposto no artigo 1º do presente Decreto, não se aplica aos servidores que prestam serviços essenciais à po-
pulação e os que trabalham em regime de escala horária.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu, em 10 de dezembro de 2019.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração em 10 de dezembro de 2019.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
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ERRATA SELETIVO SIMPLIFICADO
Publicação Nº 242945

ERRATA SELETIVO SIMPLIFICADO

O Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, por intermédio da– SEMARH faz saber que: – Fica reaberto o prazo de 
inscrição do Processo Seletivo Simplificado 008/2019. Alterado o item 2.2 e quadro PONTUAÇÃO QUALIFICAÇÃO PROFIS-
SIONAL NÍVEL MÉDIO.

O Edital poderá ser acessado através do site www.ibiracu.es.gov.br.

Ibiraçu–ES, 12 de dezembro de 2019.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

LEI 4.036/2019
Publicação Nº 242745

LEI N.º 4.036/2019

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder gratificação por participação em Comissão Especial de Trabalho aos 
membros da Comissão Permanente de Sindicância e de Processo Administrativo Disciplinar.

O Prefeito Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no exercício suas atribuições legais, de acordo com os artigos 
100, III; e 107 e seguintes, da lei 2762107;

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder Gratificação por participação em Comissão Especial de 
Trabalho aos membros das comissões permanentes de sindicância e de processo administrativo disciplinar, nas seguintes 
proporções:

I - 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento base de seu cargo, ao Presidente da Comissão;

II — 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento base de seu cargo, aos demais membros da Comissão;

§ 1º. O pagamento da gratificação prevista no caput deste artigo será efetuado proporcionalmente ao período de efetiva 
atuação dos beneficiários, não fazendo jus à gratificação os suplentes designados que não atuarem efetivamente.

§ 2º. Não terá direito à percepção da gratificação o membro que estiver afastado, mesmo se por afastamento remunerado, 
uma vez que o recebimento dessa vantagem se vincula à sua efetiva participação na comissão mencionada.

§ 3º. Os membros integrantes das Comissões de que se trata o caput deste artigo, titulares e suplentes, somente poderão 
ser substituídos após transcorridos, no mínimo, 12(doze) meses de atuação.

Art. 2º. O pagamento das gratificações estipuladas por esta Lei deverá ser efetuado mediante registro em folha de paga-
mento e conjuntamente com os demais vencimentos do servidor.

Art. 3º. Fica vedada a acumulação de gratificação a ser concedida ao servidor designado ou nomeado concomitantemente 
para as atividades da Comissão Permanente de Sindicância e de Processo Administrativo Disciplinar.

Parágrafo único. Caso o servidor seja nomeado simultaneamente como membro titular para a Comissão Permanente de 
Sindicância e de Processo Administrativo Disciplinar, deverá optar expressamente sobre qual atividade pretende o paga-
mento da gratificação de que trata a presente Lei.
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Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu/ES, em 10 de dezembro de 2019.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 10 de dezembro de 2019.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

LEI 4.037/2019
Publicação Nº 242746

LEI N.º 4.037/2019

“Altera a Lei Municipal n.º 3.080, de 10 de março de 2010 para fazer constar as atribuições da Gerência de Administração 
Tributária.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no exercício de suas atribuições legais;

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica acrescido à Lei Municipal n.º 3.080, de 10 de março de 2010, o art. 19-A, que conterá a seguinte redação:

Art. 19-A. À Gerência de Administração Tributária compete assistir ao Secretário da Fazenda na articulação e na coorde-
nação das atividades dos órgãos da área tributária, bem como promover a articulação com órgãos externos à SEFAZ e, 
ainda, especificamente:

a) gerir, administrar, planejar, normatizar e executar as atividades de fiscalização e de imposição tributária;

b) preparar e julgar os processos administrativo-tributários de contencioso fiscal, inclusive nos casos de pedidos de reco-
nhecimento de imunidade, de não incidência e de isenção, ou, ainda, decidir sobre pedidos de moratória e de parcelamen-
to de créditos tributários e não tributários;

c) acompanhar a formulação da política econômico-tributária, inclusive em relação a benefícios fiscais e incentivos finan-
ceiros e fiscais;

d) decidir ou encaminhar para deliberação, pedidos de cancelamento ou qualquer outra forma de extinção de crédito tri-
butário e não tributário, nos termos do Código Tributário Municipal;

e) divulgar a legislação tributária;

f) acompanhar e controlar as transferências intergovernamentais no âmbito de sua competência;

g) verificar a regularidade da participação do Município no produto da arrecadação dos tributos da União e do Estado;

h) promover medidas de aperfeiçoamento e regulamentação da legislação tributária municipal, bem como adotar provi-
dências no sentido da sua consolidação;

i) preparar e julgar os processos administrativos, em primeira instância, que contenham pedidos de restituição de receita 
pública municipal;

j) celebrar convênio com a administração tributária federal, estadual e dos demais Municípios, para compartilhamento de 
cadastros e informações fiscais;

k) prestar apoio técnico ao órgão responsável pela representação judicial do Município em matéria fiscal;

l) executar os procedimentos de formação e instrução de notificações relacionadas a crimes praticados contra a ordem 
tributária;
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m) disponibilizar dados e prestar as informações necessárias para a atuação do controle interno no exercício das atribui-
ções descritas em Resolução específica desta Corte de Contas, e;

n) exercer outras atividades correlatas.

Art. 2º. As demais disposições contidas na Lei Municipal n.º 3.080, de 2010, permaneceram vigentes e inalteradas.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu/ES, em 10 de dezembro de 2019.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 10 de dezembro de 2019.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº. 19.974/2019
Publicação Nº 242732

PORTARIA Nº 19.974/2019

CONCEDE FÉRIAS À SERVIDORA QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais, e;

Considerando o que dispõe o art. 87 da Lei Municipal n.º 2.762/2007;

Considerando o pedido através do processo n.º 6326/2019;

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder à servidora LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA, ocupante do cargo de SECRETÁRIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, férias regulamentares a que tem direito referente ao período aquisitivo de 
04.01.2019 à 03.01.2020, que serão gozadas a partir de 13.04.2020 à 12.05.2020.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, gerando seus efeitos a partir de 03.04.2020, revogadas 
às disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 04 de dezembro de 2019.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração em 04 de dezembro de 2019.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
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PORTARIA Nº. 19.975/2019
Publicação Nº 242733

PORTARIA Nº 19.975/2019

PRORROGA CONTRATAÇÃO DA SERVIDORA PARA CARGO QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no exercício de suas atribuições legais, e;

Considerando o que dispõe o processo administrativo n.º 6203/19;

Considerando o que dispõe a Lei Municipal nº. 2.569/2004;

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar a Contratação da servidora ROBERTA PEREIRA ROSA, para ocupar o cargo de TECNICO DE ENFERMA-
GEM, conforme previsto na Lei nº. 2.569/2004, com vencimentos devidamente atualizados, a partir de 03.12.2019 a 
02.06.2020.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 03.12.2019, revogadas 
às disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu-ES, em 05 de dezembro de 2019.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 05 de dezembro de 2019.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº. 19.976/2019
Publicação Nº 242734

PORTARIA Nº 19.976/2019

CONSTITUI COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS FIRMADOS POR ESTA PREFEITURA.

O Prefeito Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no exercício de suas atribuições legais, e;

RESOLVE:

Art. 1º. Constituir Comissão de fiscalização e acompanhamento de contratos administrativos conforme abaixo.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aloir Segatto

Luciana Santiago

Andressa Garbelotto Faccin

Graziane Gomes da Silva
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Teresinha Pereira Bozzi

Gustavo Araujo Lima

Flavia Helena Gorza Dos Santos

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ASSISTENCIA SOCIAL

Cleidimar da Silva Dias

Arlete Zanoni

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Gilciane Fávaro

Bruno Scarpatti Prata

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Karina Maria Matos Dias

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA

Erildo João Fávaro

Vitor Guilherme Barcelos Mota

Debora Campagnaro Lacchi

Rodrigo Aires Netto

Felipe Piol

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

Rodrigo Borlini

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Graziela Giacomin Prado

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA E INSTITUCIONAL

Lígia Cuzzuol Lanschi

Lillian Auer Fraga

Gilberto Silva Santos

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Leonardo Modenesi

Art. 2º. A comissão ora formada, se encarregará de fiscalizar e acompanhar os contratos firmados observando os preceitos 
legais, os prazos de execução, vigência e esgotamento dos objetos, sendo que cada servidor se responsabilizará pela sua 
secretaria.
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Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições em contrário, em especial a 
Portaria n.º 19.215/2019.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu-ES, 06 de dezembro de 2019.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 06 de dezembro de 2019.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº. 19.977/2019
Publicação Nº 242736

PORTARIA Nº 19.977/2019

EXONERA A PEDIDO A SERVIDORA QUE ESPECÍFICA.

O Prefeito em exercício do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no exercício de suas atribuições legais;

Considerando o pedido através do processo n.º 6327/2019;

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar a pedido a servidora GISELE SOARES DA SILVA FRAGA, ocupante do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇO 
MULTIFUNCIONAL, a partir de 02.12.2019.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 02.12.2019, revogadas 
às disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 06 de dezembro de 2019.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração em 06 de dezembro de 2019.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº. 19.978/2019
Publicação Nº 242737

PORTARIA Nº 19.978/2019

CONCEDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SERVIDOR QUE ESPECIFICA.
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O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no exercício de suas atribuições legais;

Considerando o pedido formulado, através do Processo Administrativo n.º 5416/2019;

Considerando o que dispõe o art. 114, § 1º da Lei Municipal n.º 2.762/2007;

Considerando ainda o Decreto Municipal n.º 3.821/2006 que dispõe sobre homologação de Laudo Pericial de Insalubridade 
e Periculosidade.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder ao servidor JOÃO LAPORTI BOZI, ocupante do cargo de MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS, lotado 
na Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, adicional 10% (dez por cento) sobre o 
vencimento do cargo, corresponde ao adicional pelo exercício de atividade insalubre de grau médio, nos termos do artigo 
114, § 1º da Lei Municipal n.º 2.762/2007 e Decreto Municipal n.º 3.821/2006, a partir de 02.10.2019.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 02.10.2019, revogadas 
as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu-ES, 06 de dezembro de 2019.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 06 de dezembro de 2019.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº. 19.979/2019
Publicação Nº 242738

 PORTARIA Nº 19.979/2019

CONSTITUI COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO PROVISÓRIA DE PROFESSORES PARA O ANO LETIVO DE 2020.

O Prefeito Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no exercício de suas atribuições legais, em especial, com o inciso 
VI do artigo 60 da Lei Orgânica Municipal;

Considerando o pedido através do Processo n.º 6358/2019;

RESOLVE:

Art. 1º. Constituir Comissão de Avaliação da Localização Provisória de Professores para o ano letivo de 2020 na Rede 
Municipal de Ensino de Ibiraçu, os Servidores Municipais: LUCIANA LOMBARDI BOSI, INGRID CROCE TEIXEIRA, RENATA 
MOREIRA FRANÇA GOMES E LUCILENE APARECIDA ALMEIDA ROSALÉM RODRIGUES.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 09 de dezembro de 2019.
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EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração em 09 de dezembro de 2019.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº. 19.980/2019
Publicação Nº 242739

PORTARIA Nº 19.980/2019

DESIGNA SERVIDORA PARA FINALIDADE QUE ESPECIFICA.

O Prefeito em exercício do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no exercício de suas atribuições legais;

Considerando o pedido através do processo n.º 6464/2019;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a servidora SILVYA NOGUEIRA VICENTE, ocupante do cargo de GERENTE, em conjunto à servidora MIRIA 
APARECIDA VESCOVI, ocupante do cargo de SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ASSISTÊN-
CIA SOCIAL, para responderem pela Conta Corrente n.º 7.895.386 – Banestes – Ibiraçu, no período de 16.12.2019 à 
30.12.2019.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 09 de dezembro de 2019.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração em 09 de dezembro de 2019.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº. 19.981/2019
Publicação Nº 242740

PORTARIA Nº 19.981/2019

CONTRATA SERVIDORA PARA CARGO QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no exercício de suas atribuições legais, e;

Considerando o pedido através do processo n.º 5746/2019;

RESOLVE:



13/12/2019 (Sexta-feira)  - Edição N° 1412

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 166

Art. 1º. Contratar a servidora abaixo relacionada para ocupar o cargo adiante especificado, com vencimentos devidamente 
atualizados.

I – LUCIENE CANDIDO RAMOS, para ocupar o cargo de PROFESSOR MAPP – PEDAGOGO, a partir de 05.12.2019.

Art. 2º. O contrato de trabalho tem prazo de 05.12.2019 a 31.12.2019.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 05.12.2019, revogadas 
às disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 09 de dezembro de 2019.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração em 09 de dezembro de 2019.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº. 19.982/2019
Publicação Nº 242741

PORTARIA Nº 19.982/2019

EXONERA A PEDIDO A SERVIDORA QUE ESPECÍFICA.

O Prefeito em exercício do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no exercício de suas atribuições legais;

Considerando o pedido através do processo n.º 6495/2019;

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar a pedido a servidora MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de SERVENTE, a partir de 
09.12.2019.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 09.12.2019, revogadas 
às disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 10 de dezembro de 2019.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração em 10 de dezembro de 2019.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
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PORTARIA Nº. 19.983/2019
Publicação Nº 242742

PORTARIA Nº 19.983/2019

CONTRATA SERVIDORA PARA CARGO QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no exercício de suas atribuições legais, e;

Considerando o pedido através do processo n.º 6197/2019;

RESOLVE:

Art. 1º. Contratar a servidora abaixo relacionada para ocupar o cargo adiante especificado, com vencimentos devidamente 
atualizados.

I – IRIS DIANE MARQUES, para ocupar o cargo de ENFERMEIRO - ESF, a partir de 03.12.2019.

Art. 2º. O contrato de trabalho é com prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por período igual.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 03.12.2019, revogadas 
às disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 10 de dezembro de 2019.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração em 10 de dezembro de 2019.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº. 19.984/2019
Publicação Nº 242744

PORTARIA Nº 19.984/2019

CONTRATA SERVIDORA PARA CARGO QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no exercício de suas atribuições legais;

Considerando o que dispõe a Lei Municipal n.º 2.736/2006.

Considerando o pedido através do processo n.º 6223/2019;

RESOLVE:

Art. 1º. Contratar a servidora abaixo relacionada para ocupar o cargo adiante especificado, conforme previsto na Lei 
2.736/2006, com vencimentos devidamente atualizados.

I – HERIKA ALEIXO ARAUJO KRAUZE, para ocupar o cargo de TÉCNICO DE ENFERMAGEM, a partir de 09.12.2019.
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Art. 2º. O contrato de trabalho é com base na Lei n.º 2.736/06, com prazo de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado 
por igual período.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 09.12.2019, revogadas 
às disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 10 de dezembro de 2019.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração em 10 de dezembro de 2019.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

RESULTADO AMOSTRA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2019
Publicação Nº 242875

RESULTADO DAS AMOSTRAS

PREGÃO PRESENCIAL

Nº 081/2019

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público o resultado das amostras do PP 081/2019 avaliadas pela SEMUS. Em-
presas: Fox Brasil Com. De Mat. Hospit. Eireli: Lotes 46 (segundo colocado), 19, 20, 22, 47, 87, 109 e 110: aprovados. 
Eidiane Alves Santana: Lotes 73: reprovado, lotes 108: aprovado. Prime Mat. Med. Hospit. Ltda: lote 18: aprovado. JCP: 
Lotes 46: reprovado.

Luana Guasti

Pregoeira

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 116/2019
Publicação Nº 242860

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 116/2019

Contratante: Município de Ibiraçu/ES. Contratado: A F CONSTRUÇAO E REFORMAS EIRELI, CNPJ nº. 30.522.428/0001-
65. Proc. Nº 6174/19. Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de Pavimentação e Drenagem na rua 
Domício Martins, a pedido da SEMOSI. Fica prorrogado o PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO por mais 05 (cinco) meses 
a partir de 01/12/2019”. O presente Termo Aditivo gera efeitos a partir de 01/12/2019 à 30/04/2020. Ficam inalteradas 
as demais cláusulas contratuais.

Ibiraçu, 12 de dezembro de 2019.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO PROCESSO SELETIVO 010/2019
Publicação Nº 242944

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Para Contratação Temporária
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EDITAL Nº 010/2019

O Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, por intermédio da– SEMARH faz saber que fará realizar, nos termos das 
Leis Municipais, Processo Seletivo Simplificado com vistas à contratação temporária de profissionais para atendimento às 
necessidades de excepcional interesse público do Município de Ibiraçu, conforme Processos Administrativos Nº 6591/2019.

Para diversos cargos conforme edital. Inscrições: no Complexo Cultural Roque Peruch – Centro - Ibiraçu. O Edital poderá 
ser acessado através do site www.ibiracu.es.gov.br.

Ibiraçu–ES, 12 de dezembro de 2019.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Câmara Municipal

PROJETO DE DECRETO CMI N.º 004/2019
Publicação Nº 242956

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO CMI N.º 004/2019.

Dispõe sobre a concessão de férias ao Prefeito Municipal de Ibiraçu e dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais;

Faço saber que o Plenário aprovou e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º. Ficam concedidas férias regulamentares ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Eduardo Marozzi Zanotti, relativamente 
ao período aquisitivo de 01/01/2019 a 31/12/2019, a serem gozadas no período de 02/01/2020 a 31/01/2020.

Art. 2º. Durante o período de gozo das férias concedidas será pago normalmente o subsídio correspondente.

Art. 3º. O Vice-Prefeito substituirá o Prefeito Municipal no período em que este se encontrar de férias, na condição de seu 
substituto legal.

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

Plenário Jorge Pignaton, em 12 de dezembro de 2019.

MAXSUEL DE OLIVEIRA SENA

Presidente da Comissão

de Justiça e redação

OTÁVIO LUIZ GUSSO MAIOLI

Secretário da Comissão

de Justiça e redação

VANDERLEI ALVES DA SILVA

Membro da Comissão

de Justiça e redação
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO CMI N.º 004/2019

Exmo. Sr. Presidente,

Exmos. Srs. Vereadores.

A presente proposição cuida de autorização formal para que o Exmo. Sr. Prefeito Municipal possa gozar suas férias regu-
lamentares.

A proposição decorre de solicitação formulada pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através do OF/PMI/GAB/N.º 518/2019, de 
10 de dezembro de 2019 e recebido na Câmara em data de 11 de dezembro de 2019, informando a data que pretender 
gozar férias regulamentares a que tem direito, para o fim da respectiva autorização.

Com efeito, referido direito está devidamente garantido no § 2º, do art. 57, da Lei Orgânica Municipal, que expressamente 
prevê o seguinte, in verbis:

“Art. 157. (...)

§ 2º - O Prefeito Municipal gozará férias anuais de trinta dias, mediante autorização da Câmara Municipal, ficando a seu 
critério a época para usufruir do descanso, sem prejuízo do subsídio.”

Formulado o pedido de forma expressa, trata-se de um direito do Chefe do Poder Executivo, razão pela qual deve ser au-
torizada a concessão das férias ao alcaide municipal.

Essa, portanto, a razão de ser da proposição - Projeto de Decreto Legislativo -, formalizando a autorização pretendida, nos 
moldes exigidos pela legislação vigente, para apreciação desta Egrégia Casa.

Estamos certos de que esta Casa, por seus demais Vereadores, dará o apoio para a aprovação da matéria.

Plenário Jorge Pignaton, em 12 de dezembro de 2019.

MAXSUEL DE OLIVEIRA SENA OTÁVIO LUIZ GUSSO MAIOLI

Presidente da Comissão Secretário da Comissão

de Justiça e redação de Justiça e redação

VANDERLEI ALVES DA SILVA

Membro da Comissão

de Justiça e redação
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Itaguaçu

Prefeitura

PORTARIA Nº 2.982/2019
Publicação Nº 242721

PORTARIA Nº. 2.982/2019

Concede licença para tratamento de saúde.

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;

Considerando o requerimento nº 006501/2019 de 11/12/2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder à servidora, LUCIANA DESSABATO COELHO CARDOSO, Subsecretário, lotada na Secretaria Municipal de 
Assistência Social, 15 (quinze) dias de licença para tratamento de saúde, a partir de 10 de dezembro de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 10 de dezembro de 2019.

Itaguaçu/ES, 11 de dezembro de 2019.

DARLY DETTMANN

Prefeito Municipal

Publicado em 11/12/2019.

EDVÂNIA SONIA PAGUNG SOARES DA MOTA

Secretária Municipal de Administração

Decreto nº. 7.877/2015

PORTARIA Nº. 2.935/2019
Publicação Nº 242725

PORTARIA Nº. 2.935/2019

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 006279/2019 de 04/12/2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder à servidora, ALINE MARCIA DESSABATO RODRIGUES, Assessor de Gabinete, lotada no Gabinete do 
Prefeito, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 06 de Dezembro de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação;
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Itaguaçu/ES, 06 de dezembro de 2019.

DARLY DETTMANN

Prefeito Municipal

Publicado em 06/12/2019.

EDVÂNIA SONIA PAGUNG SOARES DA MOTA

Secretária Municipal de Administração

Decreto nº. 7.877/2015

PORTARIA Nº. 2.937/2019
Publicação Nº 242730

PORTARIA Nº. 2.937/2019

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 006298/2019 de 05/12/2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder à servidora FERNANDA MERLO SPERANDIO BINS, Professor A1-PA, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 09 de dezembro de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de 09 de dezembro de 2019.

Itaguaçu/ES, 06 de dezembro de 2019.

DARLY DETTMANN

Prefeito Municipal

Publicado em 06/12/2019.

EDVÂNIA SONIA PAGUNG SOARES DA MOTA

Secretária Municipal de Administração

Decreto nº. 7.877/2015

PORTARIA Nº. 2.938/2019
Publicação Nº 242735

PORTARIA Nº. 2.938/2019

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 006303/2019 de 05/12/2019.
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RESOLVE:

Art. 1º - Conceder à servidora, GLEIZIANE CASSIA MAPELLI BARLOESIUS, Professor A1-PA, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação Cultura, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 10 de dezembro de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de 10 de dezembro de 2019.

Itaguaçu/ES, 06 de dezembro de 2019.

DARLY DETTMANN

Prefeito Municipal

Publicado em 06/12/2019.

EDVÂNIA SONIA PAGUNG SOARES DA MOTA

Secretária Municipal de Administração

Decreto nº. 7.877/2015

PORTARIA Nº. 2.940-2019
Publicação Nº 242722

PORTARIA Nº. 2.940/2019

Concede licença para tratamento de saúde.

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;

Considerando o requerimento nº 006309/2019 de 05/12/2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder à servidora, TATIANA HADDAD GOMES, Enfermeira, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 15 (quin-
ze) dias de licença para tratamento de saúde, a partir de 02 de dezembro de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de dezembro de 2019.

Itaguaçu/ES, 06 de dezembro de 2019.

DARLY DETTMANN

Prefeito Municipal

Publicado em 06/12/2019.

EDVÂNIA SONIA PAGUNG SOARES DA MOTA

Secretária Municipal de Administração

Decreto nº. 7.877/2015

PORTARIA Nº. 2.941/2019
Publicação Nº 242743

PORTARIA Nº. 2.941/2019

Concede abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal.
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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 006311/2019 de 05/12/2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder à servidora, MAYARA APELFELER CAMUZZI, Professor A2-PA, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 06 de dezembro de 2019.

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

Itaguaçu/ES, 06 de dezembro de 2019.

DARLY DETTMANN

Prefeito Municipal

Publicado em 06/12/2019.

EDVÂNIA SONIA PAGUNG SOARES DA MOTA

Secretária Municipal de Administração

Decreto nº. 7.877/2015

PORTARIA Nº. 2.942/2019
Publicação Nº 242748

PORTARIA Nº. 2.942/2019

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 006312/2019 de 05/12/2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder à servidora GRAZIELY LEMKE SCHUVANZ, Professora A2-PA, lotada na Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 09 de dezembro de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de 09 de dezembro de 2019.

Itaguaçu/ES, 06 de dezembro de 2019.

DARLY DETTMANN

Prefeito Municipal

Publicado em 06/12/2019.

EDVÂNIA SONIA PAGUNG SOARES DA MOTA

Secretária Municipal de Administração

Decreto nº. 7.877/2015
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PORTARIA Nº. 2.945/2019
Publicação Nº 242750

PORTARIA Nº. 2.945/2019

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 006316/2019 de 05/12/2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder à servidora, ANDRESSA DUQUE BAZONI HOFFMANN, Professor B-PB, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 06 de dezembro de 2019.

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

Itaguaçu/ES, 06 de dezembro de 2019.

DARLY DETTMANN

Prefeito Municipal

Publicado em 06/12/2019.

EDVÂNIA SONIA PAGUNG SOARES DA MOTA

Secretária Municipal de Administração

Decreto nº. 7.877/2015

PORTARIA Nº. 2.946/2019
Publicação Nº 242751

PORTARIA Nº. 2.946/2019

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 006317/2019 de 05/12/2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder à servidora GENI JACOBSEN PETTER, Auxiliar de Obras e Serviços Públicos, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 06 de dezembro 
de 2019.

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

Itaguaçu/ES, 06 de dezembro de 2019.



13/12/2019 (Sexta-feira)  - Edição N° 1412

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 176

DARLY DETTMANN

Prefeito Municipal

Publicado em 06/12/2019.

EDVÂNIA SONIA PAGUNG SOARES DA MOTA

Secretária Municipal de Administração

Decreto nº. 7.877/2015

PORTARIA Nº. 2.947/2019
Publicação Nº 242753

PORTARIA Nº. 2.947/2019

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 006318/2019 de 05/12/2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder à servidora, GELIANI SURLO MARGON, Professor A2-PA, lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 09 de dezembro de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor em 09 de dezembro de 2019.

Itaguaçu/ES, 06 de dezembro de 2019.

DARLY DETTMANN

Prefeito Municipal

Publicado em 06/12/2019.

EDVÂNIA SONIA PAGUNG SOARES DA MOTA

Secretária Municipal de Administração

Decreto nº. 7.877/2015

PORTARIA Nº. 2.952/2019
Publicação Nº 242754

PORTARIA Nº. 2.952/2019

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 006345/2019 de 06/12/2019.

RESOLVE:
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Art. 1º - Conceder ao servidor, ODAIR JOSE SCARDUA, Professor B-PB, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 13 de dezembro de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor em 13 de dezembro de 2019;

Itaguaçu/ES, 06 de dezembro de 2019.

DARLY DETTMANN

Prefeito Municipal

Publicado em 06/12/2019.

EDVÂNIA SONIA PAGUNG SOARES DA MOTA

Secretária Municipal de Administração

Decreto nº. 7.877/2015

PORTARIA Nº. 2.953/2019
Publicação Nº 242755

PORTARIA Nº. 2.953/2019

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 006353/2019 de 06/12/2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder à servidora, ROSINETE SCHEREDEL PAGUNG, Auxiliar de Obras e Serviços Públicos, lotada na Secre-
taria Municipal de Educação e Cultura, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 11 de 
dezembro de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor em 11 de dezembro de 2019;

Itaguaçu/ES, 09 de dezembro de 2019.

DARLY DETTMANN

Prefeito Municipal

Publicado em 09/12/2019.

EDVÂNIA SONIA PAGUNG SOARES DA MOTA

Secretária Municipal de Administração

Decreto nº. 7.877/2015

PORTARIA Nº. 2.954/2019
Publicação Nº 242756

PORTARIA Nº. 2.954/2019
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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 006354/2019 de 06/12/2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder à servidora, VALDIRENE FRANCISCA PEREIRA, Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 09 de dezembro 
de 2019.

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

Itaguaçu/ES, 09 de dezembro de 2019.

DARLY DETTMANN

Prefeito Municipal

Publicado em 09/12/2019.

EDVÂNIA SONIA PAGUNG SOARES DA MOTA

Secretária Municipal de Administração

Decreto nº. 7.877/2015

PORTARIA Nº. 2.957/2019
Publicação Nº 242757

PORTARIA Nº. 2.957/2019

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 006357/2019 de 06/12/2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder à servidora, ELY RODRIGUES COSTA BECALLI, Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 09 de dezembro de 2019.

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

Itaguaçu/ES, 09 de dezembro de 2019.

DARLY DETTMANN

Prefeito Municipal

Publicado em 09/12/2019.
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EDVÂNIA SONIA PAGUNG SOARES DA MOTA

Secretária Municipal de Administração

Decreto nº. 7.877/2015

PORTARIA Nº. 2.962/2019
Publicação Nº 242758

PORTARIA Nº. 2.962/2019

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 006407/2019 de 09/12/2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder à servidora, PATRICIA APARECIDA ANDREATTA, Auxiliar de Obras e Serviços Públicos, lotada na Secre-
taria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse 
pessoal, em 10 de dezembro de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor em 10 de dezembro de 2019.

Itaguaçu/ES, 09 de dezembro de 2019.

DARLY DETTMANN

Prefeito Municipal

Publicado em 09/12/2019.

EDVÂNIA SONIA PAGUNG SOARES DA MOTA

Secretária Municipal de Administração

Decreto nº. 7.877/2015

PORTARIA Nº. 2.963/2019
Publicação Nº 242760

PORTARIA Nº. 2.963/2019

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 006429/2019 de 09/12/2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor JOSE RENATO COAN, Auxiliar Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Administra-
ção, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 10 de dezembro de 2019.
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Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Itaguaçu/ES, 10 de dezembro de 2019.

DARLY DETTMANN

Prefeito Municipal

Publicado em 10/12/2019.

EDVÂNIA SONIA PAGUNG SOARES DA MOTA

Secretária Municipal de Administração

Decreto nº. 7.877/2015

PORTARIA Nº. 2.966/2019
Publicação Nº 242761

PORTARIA Nº. 2.966/2019

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 006446/2019 de 10/12/2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder à servidora, APOLINARIA PEREIRA HONORATO, Auxiliar de Obras e Serviços Público, lotada na Secre-
taria Municipal de Saúde, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 11 de dezembro de 
2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir de 11 de dezembro de 2019.

Itaguaçu/ES, 10 de dezembro de 2019.

DARLY DETTMANN

Prefeito Municipal

Publicado em 10/12/2019.

EDVÂNIA SONIA PAGUNG SOARES DA MOTA

Secretária Municipal de Administração

Decreto nº. 7.877/2015

PORTARIA Nº. 2.972/2019
Publicação Nº 242763

PORTARIA Nº. 2.972/2019

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 
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inciso VIII do Art. 74 da lei Orgânica do Município de Itaguaçu e;

- Considerando o requerimento nº 006471/2019 de 10/12/2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a servidora, UELICA KATIUCIA KUTZ HELL BATISTA, Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria 
Municipal de Assistência Social, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 13 de dezembro 
de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor em 13 de dezembro de 2019.

Itaguaçu/ES, 10 de dezembro de 2019.

DARLY DETTMANN

Prefeito Municipal

Publicado em 10/12/2019.

EDVÂNIA SONIA PAGUNG SOARES DA MOTA

Secretária Municipal de Administração

Decreto nº. 7.877/2015

PORTARIA Nº. 2.973/2019
Publicação Nº 242765

PORTARIA Nº. 2.973/2019

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 006489/2019 de 10/12/2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder à servidora, MARIANA FRANCO, Professor B-PB, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 13 de dezembro de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor em 13 de dezembro de 2019.

Itaguaçu/ES, 11 de dezembro de 2019.

DARLY DETTMANN

Prefeito Municipal

Publicado em 11/12/2019.

EDVÂNIA SONIA PAGUNG SOARES DA MOTA

Secretária Municipal de Administração

Decreto nº. 7.877/2015
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PORTARIA Nº. 2.974/2019
Publicação Nº 242766

PORTARIA Nº. 2.974/2019

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 006490/2019 de 10/12/2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder à servidora BEATRIZ GASPERAZZO SOARES, Professor B-PB, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 12 de dezembro de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor em 12 de dezembro de 2019.

Itaguaçu/ES, 11 de dezembro de 2019.

DARLY DETTMANN

Prefeito Municipal

Publicado em 11/12/2019.

EDVÂNIA SONIA PAGUNG SOARES DA MOTA

Secretária Municipal de Administração

Decreto nº. 7.877/2015

PORTARIA Nº. 2.975/2019
Publicação Nº 242767

PORTARIA Nº. 2.975/2019

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 006491/2019 de 10/12/2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder à servidora ROSANGELA MARIA D AVILA, Auxiliar Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 16 de dezembro de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor em 16 de dezembro de 2019.

Itaguaçu/ES, 11 de dezembro de 2019.

DARLY DETTMANN

Prefeito Municipal
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Publicado em 11/12/2019.

EDVÂNIA SONIA PAGUNG SOARES DA MOTA

Secretária Municipal de Administração

Decreto nº. 7.877/2015

PORTARIA Nº. 2.976/2019
Publicação Nº 242769

PORTARIA Nº. 2.976/2019

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 006492/2019 de 10/12/2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder à servidora, CAROLINA NETTO, Auxiliar de Obras e Serviços Públicos, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 13 de dezembro de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor em 13 de dezembro de 2019.

Itaguaçu/ES, 11 de dezembro de 2019.

DARLY DETTMANN

Prefeito Municipal

Publicado em 11/12/2019.

EDVÂNIA SONIA PAGUNG SOARES DA MOTA

Secretária Municipal de Administração

Decreto nº. 7.877/2015

PORTARIA Nº. 2.978/2019
Publicação Nº 242771

PORTARIA Nº. 2.978/2019

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 o Art. 
123 da Lei 1319/2011 e suas alterações (Estatuto dos Servidores) e em atendimento a Lei 1691/2018 e 1699/2018;

E considerando o requerimento nº 006493/2019 de 10/12/2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a servidora PATRICIA APARECIDA ANDREATTA, Auxiliar de Obras e Serviços Públicos, lotada na Secre-
taria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, 01 (um) dia de licença para acompanhar pessoa da família, 
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em 09 de dezembro de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 09 de dezembro de 2019.

Itaguaçu/ES, 11 de dezembro de 2019.

DARLY DETTMANN

Prefeito Municipal

Publicado em 11/12/2019.

EDVÂNIA SONIA PAGUNG SOARES DA MOTA

Secretária Municipal de Administração

Decreto nº. 7.877/2015

PORTARIA Nº. 2.979/2019
Publicação Nº 242773

PORTARIA Nº. 2.979/2019

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 006496/2019 de 11/12/2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder à servidora, MORGANYA OVANI, Auxiliar de Obras e Serviços Públicos, lotada na Secretaria Municipal 
de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 
13 de dezembro de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor em 13 de dezembro de 2019.

Itaguaçu/ES, 11 de dezembro de 2019.

DARLY DETTMANN

Prefeito Municipal

Publicado em 11/12/2019.

EDVÂNIA SONIA PAGUNG SOARES DA MOTA

Secretária Municipal de Administração

Decreto nº. 7.877/2015

PORTARIA Nº. 2.980/2019
Publicação Nº 242777

PORTARIA Nº. 2.980/2019

Concede abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal.
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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 006497/2019 de 11/12/2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a servidora, EVANI KUTZ FLEGER, Auxiliar Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 01 
(um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 27 de dezembro de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor em 27 de dezembro de 2019.

Itaguaçu/ES, 11 de dezembro de 2019.

DARLY DETTMANN

Prefeito Municipal

Publicado em 11/12/2019.

EDVÂNIA SONIA PAGUNG SOARES DA MOTA

Secretária Municipal de Administração

Decreto nº. 7.877/2015

PORTARIA Nº. 2.981/2019
Publicação Nº 242782

PORTARIA Nº. 2.981/2019

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 006500/2019 de 11/12/2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder ao servidor, LEANDRO BARLOESIUS, Professor, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 12 de dezembro de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor em 12 de dezembro de 2019.

Itaguaçu/ES, 11 de dezembro de 2019.

DARLY DETTMANN

Prefeito Municipal

Publicado em 11/12/2019.

EDVÂNIA SONIA PAGUNG SOARES DA MOTA

Secretária Municipal de Administração

Decreto nº. 7.877/2015
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PORTARIA Nº. 2.987/2019
Publicação Nº 242784

PORTARIA Nº. 2.987/2019

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 006544/2019 de 11/12/2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder à servidora ANA DELURDES GOMES DE OLIVEIRA, Auxiliar de Obras e Serviços Públicos, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 16 
de dezembro de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor em 16 de dezembro de 2019.

Itaguaçu/ES, 11 de dezembro de 2019.

DARLY DETTMANN

Prefeito Municipal

Publicado em 11/12/2019.

EDVÂNIA SONIA PAGUNG SOARES DA MOTA

Secretária Municipal de Administração

Decreto nº. 7.877/2015

PORTARIA Nº. 2.988/2019
Publicação Nº 242790

PORTARIA Nº. 2.988/2019

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 006546/2019 de 11/12/2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder à servidora, FLAVIA DE PARANHOS ASSUNCAO, Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 16 de dezembro 
de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor em 16 de dezembro de 2019.

Itaguaçu/ES, 11 de dezembro de 2019.
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DARLY DETTMANN

Prefeito Municipal

Publicado em 11/12/2019.

EDVÂNIA SONIA PAGUNG SOARES DA MOTA

Secretária Municipal de Administração

Decreto nº. 7.877/2015

PORTARIA Nº. 2.990/2019
Publicação Nº 242797

PORTARIA Nº. 2.990/2019

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 006551/2019 de 11/12/2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder à servidora, MARIA IVANI DA SILVA, Auxiliar de Obras e Serviços Públicos, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura, 01 (um) dia de abono para tratar de assunto de seu interesse pessoal, em 13 de dezembro 
de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor em 13 de dezembro de 2019.

Itaguaçu/ES, 11 de dezembro de 2019.

DARLY DETTMANN

Prefeito Municipal

Publicado em 11/12/2019.

EDVÂNIA SONIA PAGUNG SOARES DA MOTA

Secretária Municipal de Administração

Decreto nº. 7.877/2015

PORTARIA Nº. 2977/2019
Publicação Nº 242770

PORTARIA Nº. 2977/2019

Concede licença Por serviço a Justiça Eleitoral.

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 o requerimento nº 006259/2019 de 04 de dezembro de 2019;
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RESOLVE:

Art. 1º - Conceder à servidora RAYANE LIMA SOARES, Auxiliar Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Finanças, 
02 (dois) dias de licença por prestação de serviço à Justiça Eleitoral, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 05 de dezembro de 2019.

Itaguaçu/ES, 11 de dezembro de 2019.

DARLY DETTMANN

Prefeito Municipal

Publicado em 11/12/2019.

EDVÂNIA SONIA PAGUNG SOARES DA MOTA

Secretária Municipal de Administração

Decreto nº. 7.877/2015
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Itarana

Prefeitura

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 145/2019
Publicação Nº 242888

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 145/2019

Processo n° 005576/2019 de 11/12/2019.

Origem: Secretaria Municipal de Educação - SEMED.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA/ES

CONTRATADA: MARIA APARECIDA RIZZI NEVES

O Município de Itarana/ES, face ao requerimento, processo nº 005576/2019 de 11/12/2019 e com base na Cláusula Séti-
ma, item 7.3 do Contrato de Trabalho nº 145/2019, efetua a presente rescisão amigável nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica rescindido, o Contrato Administrativo de Trabalho nº 145/2019, da servidora MARIA APARECIDA RIZZI NEVES, AUXI-
LIAR DE SERVIÇOS GERAIS, a partir do dia 20/12/2019, garantidos os direitos previstos em contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA

Os Contratantes dão plena, geral e irrevogável quitação recíproca das obrigações contratuais até esta rescisão.

Assinam os Contratantes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, acompanhado das testemunhas abai-
xo, para que surtam seus legais efeitos.

ITARANA/ES, 12 de dezembro de 2019.

CONTRATANTE:

Ademar Schneider

Prefeito do Município de Itarana/ES

CONTRATADA:

MARIA APARECIDA RIZZI NEVES

TESTEMUNHAS: _______________________________________________
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Jaguaré

Prefeitura

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2018
Publicação Nº 242845

2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2018

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-ES. CONTRATADA: 3E MINERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, cujo 
objeto: Destinação Final de Resíduos de Construção Civil (construção/demolição/reforma) em Empresa Licenciada para re-
ceber e finalizar os mesmos. Objetivo: Acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) ao valor inicial do contrato, perfazendo 
o valor total de R$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais).

Jaguaré(ES), 12 de Dezembro de 2019.

Sérgio Pinto Corrêa

Presidente – Port. 017/2018.

PMJ-RESUMO CT. Nº 00017 E 00018/2019
Publicação Nº 242876

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ

RESUMO DO CONTRATO Nº 0017 e 0018/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JAGUARÉ-ES.

CONTRATADA: J.E PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA e SOL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.

OBJETO: Contratação do show musical artistas regional, Cristian Greik e Rodrigo Balla, para apresentação, nas festivida-
des de comemoração ao aniversário de emancipação política deste Municipio, nos dias 14 e 15 de dezembro.

VALOR: R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais), respectivamente.

VIGÊNCIA: O presente contrato terá sua vigência iniciada na data de sua assinatura e vencimento em 11 de janeiro de 
2020.

Jaguaré-ES, 12 de dezembro de 2019

ROGÉRIO FEITANI

Prefeito Municipal
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João Neiva

Prefeitura

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2019 - FMAS
Publicação Nº 242833

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2019

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATADA: NEIDE GARCIA SUDRÉ ME, OBJETO: Regis-
trar preço para a futura aquisição de material de expediente, para atender ao CRAS, CREAS da Secretaria Municipal de 
Assistência Social. PREGÃO PRESENCIAL: 034/2019, Itens: 15, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56 e 87. VALOR TOTAL: R$ 7.097,00. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir de 
sua assinatura, sendo vedada sua prorrogação.

João Neiva/ES, 12 de dezembro de 2019.

Lucia Helena Cunha da Silva

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 009/2019 - FMAS
Publicação Nº 242720

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATADA: ARGUS ATACADISTA LTDA, OBJETO: Re-
gistrar preço para a futura aquisição de material de expediente, para atender ao CRAS, CREAS da Secretaria Municipal 
de Assistência Social. PREGÃO PRESENCIAL: 034/2019, Itens: 10, 20, 62, 79, 80, 81, 82, 85 e 90. VALOR TOTAL: R$ 
26.669,20. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir de sua assinatura, sendo vedada sua prorrogação.

João Neiva/ES, 12 de dezembro de 2019.

Lucia Helena Cunha da Silva

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2019 - FMAS
Publicação Nº 242834

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2019

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATADA: GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA EPP, 
OBJETO: Registrar preço para a futura aquisição de material de expediente, para atender ao CRAS, CREAS da Secretaria 
Municipal de Assistência Social. PREGÃO PRESENCIAL: 034/2019, Itens: 12, 13, 14, 17, 41, 55, 58, 59, 60, 65, 66, 67, 
68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 92, 93, 94, 96, 106 e 107. VALOR TOTAL: R$ 10.256,30. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
a partir de sua assinatura, sendo vedada sua prorrogação.

João Neiva/ES, 12 de dezembro de 2019.

Lucia Helena Cunha da Silva

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 012/2019 - FMAS
Publicação Nº 242836

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2019

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATADA: POLI COMERCIAL EIRELLI EPP, OBJETO: Re-
gistrar preço para a futura aquisição de material de expediente, para atender ao CRAS, CREAS da Secretaria Municipal de 
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Assistência Social. PREGÃO PRESENCIAL: 034/2019, Itens: 02, 04, 18, 19, 22, 57, 78, 84, 88, 89, 97, 98, 100, 101, 102 e 
103. VALOR TOTAL: R$ 3.995,10. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir de sua assinatura, sendo vedada sua prorrogação.

João Neiva/ES, 12 de dezembro de 2019.

Lucia Helena Cunha da Silva

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 030/2019 - FMS
Publicação Nº 242719

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2019

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATADA: EIDIANE ALVES SANTANA - ME, OBJETO: Registrar preço 
para a futura contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos para atender ao consultório odon-
tológico da US Cavalinhos e Cristal. PREGÃO PRESENCIAL: 038/2019. VALOR: R$ 7.200,00. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses 
a partir de sua assinatura, sendo vedada sua prorrogação.

João Neiva/ES, 12 de dezembro de 2019.

CRISTINA VALÉRIA GUIMARÃES

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 033/2019 - FMS
Publicação Nº 242938

##ATO RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2019

##TEX CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATADA: PRIME MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 
ME, OBJETO: Registrar preço para a futura contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos para 
atender ao consultório odontológico da US Cavalinhos e Cristal. PREGÃO PRESENCIAL: 038/2019. VALOR: R$ 7.117,00. 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir de sua assinatura, sendo vedada sua prorrogação.

##DAT João Neiva, 12 de dezembro de 2019.

##ASS Otávio Abreu Xavier e Cristina Valéria Guimarães

##CAR Prefeito Municipal e Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Publique-se em 13 de dezembro de 2019.

RESUMO DO CONTRATO N° 051/2019 - PMJN
Publicação Nº 242926

RESUMO DO CONTRATO N° 051/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, CONTRATADA: CONSTRUTORA VIA NORTE LTDA, TOMADA DE PREÇOS N° 
005/2019, cujo objeto é a contratação para Execução de Reforma e Ampliação da antiga EMEI Hilda Brito, para abrigar 
a EMEI Claudete Terezinha Cometti, neste Município de João Neiva /ES, com fornecimento de materiais e mão de obra, 
conforme autorização no processo administrativo nº 1.317 de 08/04/2019, oriundo da Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos - SEMOSU. VALOR TOTAL: R$ 1.444.175,39 (hum milhão, quatrocentos e quarenta e quatro mil, cento e 
setenta e cinco reais e trinta e nove centavos). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses, contados a partir de sua assinatura.

João Neiva/ES, 12 de dezembro de 2019.

OTÁVIO ABREU XAVIER

Prefeito Municipal
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Laranja da Terra

Prefeitura

INEXIGIBILIDADE
Publicação Nº 242853

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

A presente parceria visa à celebração de acordo de cooperação entre o Município de Laranja da Terra e a Associação dos 
Pequenos Agricultores Familiares de São Luiz de Miranda, pelo prazo de 05 anos, tendo como objeto a cessão de bens, por 
meio de comodato, de 01 (uma) Colheitadeira de Inhame.

A Associação dos Pequenos Agricultores Familiares de Picadão visa contribuir significativamente e de forma ativa com 
os agricultores familiares associados e demais produtores locais com o incentivo e incremento do aumento da produção 
agrícola. O objetivo da associação é trabalhar na agregação de valor ao produto do associado e redução de custos na sua 
produção.

Ademais, o presente termo de parceria visa também ao longo de sua aplicação o desenvolvimento de metas quantitativas 
e qualitativas, são elas:

QUANTITATIVAS: 70 horas de serviços prestados com a colheitadeira de inhame por ano.

QUALITATIVAS: O aumento na produção agrícola; Facilitar e Agilizar no processo da colheita e reduzir o custo de mão de 
obra para a colheita.

A referida Associação é uma entidade de direito privado, dotada de personalidade jurídica e caracterizada pelo agrupamen-
to de pessoas para a realização e consecução de objetivos e ideais comuns, sem finalidade lucrativa.

A celebração da parceria vai proporcionar aos agricultores familiares da comunidade da Sede o impulsionamento do de-
senvolvimento da agricultura familiar do território de modo que haja: redução de custos e aumento de renda familiar; 
fortalecimento das entidades representativas do setor rural; e maior inclusão social dos produtores de verduras e frutas 
supracitadas na cadeia produtiva.

Verifica-se que o termo de acordo de cooperação a ser firmado não envolve transferência de recursos financeiros.

A reciprocidade de interesse entre o município e a referida associação está devidamente caracterizada, pois a parceria 
irá aquecer a economia e melhorar a qualidade de vida dos associados, bem como melhorar a arrecadação do município. 
Além disso, vai diminuir a demanda de serviços solicitados a esta Secretaria de Agricultura. Também vai fomentar e pro-
porcionar melhores condições de trabalho ao homem do campo, tendo no município a agricultura com a principal fonte de 
renda e trabalho.

Está claro que o município ganha, pois, ao fomentar e incrementar a atividade agrícola, principal fonte de renda local, não 
só contribui para o aumento da circulação de riqueza e geração de emprego, como cria e fortalece os laços do homem com 
o campo, evitando, assim, o inchaço do centro urbano, o qual não dispõe de mercado favorável para absorção de mão de 
obra.

Cabe ressaltar que a Lei Municipal nº.923/2019 autorizou o Poder Executivo a celebrar Acordo de Cooperação para a ces-
são de bens em favor da referida Associação, ficando dispensado de realizar o Chamamento Público, com base do inciso 
II do art. 31 da Lei Federal nº 13.019/2014.

O art.31, II, da Lei Federal nº 13.019/2014 prevê:

Art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de inviabilidade de competição entre as organiza-
ções da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente puderem ser atingi-
das por uma entidade específica, especialmente quando:

(...)

II - a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade civil que esteja autorizada em lei na qual seja 
identificada expressamente a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da subvenção prevista no inciso I do § 3º 
do art. 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 4 
de maio de 2000.

O Decreto Municipal nº.226/2017, por sua vez, também prevê em seu art.10, II, que será inexigível o chamamento público 
quando a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade civil que esteja autorizada em lei na qual seja 
identificada expressamente a entidade beneficiária.

Neste diapasão, para o devido destaque, em casos tais está desobrigado o administrador de realizar o chamamento públi-
co. A uma porque goza de expressa autorização legal. A duas porque os bens serão destinados a prestar serviços da mais 
alta relevância pública, produção de riquezas, geração de renda e emprego, propiciando condições mais digna de trabalho 
ao homem do campo.
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Além disso, na data de 29 de agosto de 2019, foi realizada reunião do Conselho Municipal e Desenvolvimento Rural Sus-
tentável (ata nº 004/2019), no qual o conselho deliberou favorável a celebração de acordo de cooperação com a referida 
Associação.

Isto posto, se faz necessária a celebração de acordo de cooperação para a cessão de bens a favor da referida Associa-
ção, sugerindo a referida parceria por inexigibilidade de chamamento público, nos termos do art.31, II, da Lei Federal nº 
13.019/2014, e, art.10, II, do Decreto Municipal nº226/2017.

Laranja da Terra/ES, 11 de dezembro de 2019.

JEFERSON JASKE

Secretário Municipal de

Desenvolvimento Econômico

INEXIGIBILIDADE
Publicação Nº 242856

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.6959/2019

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

O Prefeito Municipal de Laranja da Terra/ES, Sr. Josafa Storch, nos uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica 
Municipal, em consonância com os termos do art.32, §§1º e 2º, da Lei nº.13.019/14, e art.11, §§1º e 2º, do Decreto Mu-
nicipal nº.226/2017, torna público a INEXIGIBILIDADE DO CHAMAMENTO PÚBLICO, com base no art.31, II, da Lei Federal 
nº 13.019/2014, e art.10, II, do Decreto Municipal nº226/2017, cujos termos da justificativa seguem transcritos abaixo, 
referente à celebração do Acordo de Cooperação com a ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PICADÃO, ten-
do como objeto a cessão de bens, por meio de comodato, de 01 (um) Trator Agrícola e e 01 (uma) Grade Hidráulica, 01 
(um) Arado fixo 3 discos, 01 (um) Arado tipo Subsolador, 01 (uma) Enxada Rotativa, conforme plano de trabalho acostado 
aos autos.

Registra-se que, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação, a justificativa poderá ser impugnada, conforme dis-
põe o §2º do art. 32 da Lei 13.019/2014.

Ausente qualquer impugnação, tome-se as providências para formalização do Termo de Acordo de Cooperação.

Laranja da Terra/ES, em 11 de dezembro 2019.

Josafá Storch

Prefeito Municipal

INEXIGIBILIDADE
Publicação Nº 242855

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.6844/2019

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

O Prefeito Municipal de Laranja da Terra/ES, Sr. Josafa Storch, nos uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica 
Municipal, em consonância com os termos do art.32, §§1º e 2º, da Lei nº.13.019/14, e art.11, §§1º e 2º, do Decreto Mu-
nicipal nº.226/2017, torna público a INEXIGIBILIDADE DO CHAMAMENTO PÚBLICO, com base no art.31, II, da Lei Federal 
nº 13.019/2014, e art.10, II, do Decreto Municipal nº226/2017, cujos termos da justificativa seguem transcritos abaixo, 
referente à celebração do Acordo de Cooperação com a ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES FAMILIARES DE 
SÃO LUIZ DE MIRANDA, tendo como objeto a cessão de bens, por meio de comodato, de 01 (uma) Colheitadeira de Inha-
me, conforme plano de trabalho acostado aos autos.

Registra-se que, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação, a justificativa poderá ser impugnada, conforme dis-
põe o §2º do art. 32 da Lei 13.019/2014.

Ausente qualquer impugnação, tome-se as providências para formalização do Termo de Acordo de Cooperação.

Laranja da Terra/ES, em 11 de dezembro 2019.

Josafá Storch

Prefeito Municipal
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INEXIGIBILIDADE
Publicação Nº 242851

 

   

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO PREFEITO 

 

_____________________________________________________________________________________
_______________________ 

Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 – Centro – Laranja da Terra - ES – CEP 29.615-000. 
Tele fax (27) 3736-1120 – E-mail: agricultura@laranjadaterra.es.gov.br 

Processo  6844/2019  Rubrica Folha 
n° 

 

 

Trata-se de processo destinado a celebrar Termo de Acordo de Cooperação para a 

cessão de bens em favor da Associação dos Pequenos Agricultores Familiares de 

São Luiz de Miranda, (CNPJ nº.18.338.429/0001-59), nos termos da Lei 

13.019/2014, sem realização prévia de chamamento público. 

O processo fora encaminhado à Procuradoria-Geral do Município, para análise e 

parecer sobre o procedimento, sendo que em parecer fundamentado acostado aos 

autos, a Procuradoria-Geral opinou no sentido de que é inexigível o chamamento 

público, com fundamento no inciso II do art. 31 da Lei 13.019/2014. 

Ante o exposto, e considerando que destes autos consta, acolho e aprovo o parecer 

da Procuradoria-Geral e, por via de conseqüência, nos termos do art.31, II, da Lei 

Federal nº 13.019/2014, e art.10, II, do Decreto Municipal nº226/2017, RATIFICO 

a INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO para a celebração do Acordo 

de Cooperação com a ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES 

FAMILIARES  DE SÃO LUIZ DE MIRANDA, cujo objeto é a cessão de bens, por 

meio de comodato, de 01 (uma) Colheitadeira de Inhame, conforme plano de 

trabalho acostado aos autos. 

Por fim, determino que seja publicado na imprensa oficial, como condição para 

eficácia dos atos, a presente ratificação de inexigibilidade de chamamento público. 

   
Laranja da Terra/ES, em 11 de dezembro 2019. 

                  
 
 

Josafá Storch 
Prefeito Municipal 
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INEXIGIBILIDADE
Publicação Nº 242854

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO
A presente parceria visa à celebração de acordo de cooperação entre o Município de Laranja da Terra e a Associação dos 
Pequenos Agricultores Familiares, pelo prazo de 05 anos, tendo como objeto a cessão de bens, por meio de comodato, de 
01 (um) Trator Agrícola 01 (uma) Grade Hidráulica, 01 (um) Arado fixo 3 discos, 01 (um) Arado tipo Subsolador, 01 (uma) 
Enxada Rotativa.
A Associação dos Pequenos Agricultores Familiares de Picadão visa contribuir significativamente e de forma ativa com os 
agricultores familiares associados e demais produtores locais com o incentivo e incremento do aumento da produção agrí-
cola. O objetivo da AAFAP é trabalhar na agregação de valor ao produto do associado e redução de custos na sua produção.
Ademais, o presente termo de parceria visa também ao longo de sua aplicação o desenvolvimento de metas quantitativas 
e qualitativas, são elas:
QUANTITATIVAS: 500 horas de prestação de serviços por ano com o trator, sendo esses atendimentos realizados com 
horas trabalhadas com implementos.
QUALITATIVAS: Preparo de solo e melhoria do processo produtivo das propriedades rurais; O aumento na produção agrí-
cola; Agilizar o atendimento ao sócio; Oferecer um melhor custo em relação às horas máquinas ao mercado.
A referida Associação é uma entidade de direito privado, dotada de personalidade jurídica e caracterizada pelo agrupamen-
to de pessoas para a realização e consecução de objetivos e ideais comuns, sem finalidade lucrativa.
A celebração da parceria vai proporcionar aos agricultores familiares da comunidade da Sede o impulsionamento do de-
senvolvimento da agricultura familiar do território de modo que haja: redução de custos e aumento de renda familiar; 
fortalecimento das entidades representativas do setor rural; e maior inclusão social dos produtores de verduras e frutas 
supracitadas na cadeia produtiva.
Verifica-se que o termo de acordo de cooperação a ser firmado não envolve transferência de recursos financeiros.
A reciprocidade de interesse entre o município e a referida associação está devidamente caracterizada, pois a parceria 
irá aquecer a economia e melhorar a qualidade de vida dos associados, bem como melhorar a arrecadação do município. 
Além disso, vai diminuir a demanda de serviços solicitados a esta Secretaria de Agricultura. Também vai fomentar e pro-
porcionar melhores condições de trabalho ao homem do campo, tendo no município a agricultura com a principal fonte de 
renda e trabalho.
Está claro que o município ganha, pois, ao fomentar e incrementar a atividade agrícola, principal fonte de renda local, não 
só contribui para o aumento da circulação de riqueza e geração de emprego, como cria e fortalece os laços do homem com o 
campo, evitando, assim, o inchaço do centro urbano, o qual não dispõe de mercado favorável para absorção de mão de obra.
Cabe ressaltar que a Lei Municipal nº.927/2019 autorizou o Poder Executivo a celebrar Acordo de Cooperação para a ces-
são de bens em favor da referida Associação, ficando dispensado de realizar o Chamamento Público, com base do inciso 
II do art. 31 da Lei Federal nº 13.019/2014.
O art.31, II, da Lei Federal nº 13.019/2014 prevê:
Art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de inviabilidade de competição entre as organiza-
ções da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente puderem ser atingi-
das por uma entidade específica, especialmente quando:
(...)
II - a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade civil que esteja autorizada em lei na qual seja 
identificada expressamente a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da subvenção prevista no inciso I do § 3º 
do art. 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 4 
de maio de 2000.
O Decreto Municipal nº.226/2017, por sua vez, também prevê em seu art.10, II, que será inexigível o chamamento público 
quando a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade civil que esteja autorizada em lei na qual seja 
identificada expressamente a entidade beneficiária.
Neste diapasão, para o devido destaque, em casos tais está desobrigado o administrador de realizar o chamamento públi-
co. A uma porque goza de expressa autorização legal. A duas porque os bens serão destinados a prestar serviços da mais 
alta relevância pública, produção de riquezas, geração de renda e emprego, propiciando condições mais digna de trabalho 
ao homem do campo.
Além disso, na data de 29 de agosto de 2019, foi realizada reunião do Conselho Municipal e Desenvolvimento Rural Sustentável 
(ata nº 004/2019), no qual o conselho deliberou favorável a celebração de acordo de cooperação com a referida Associação.
Isto posto, se faz necessária a celebração de acordo de cooperação para a cessão de bens a favor da referida Associa-
ção, sugerindo a referida parceria por inexigibilidade de chamamento público, nos termos do art.31, II, da Lei Federal nº 
13.019/2014, e, art.10, II, do Decreto Municipal nº226/2017.

Laranja da Terra/ES, 11 de dezembro de 2019.

JEFERSON JASKE
Secretário Municipal de
Desenvolvimento Econômico
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INEXIGIBILIDADE
Publicação Nº 242852

 

   

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO PREFEITO 

 

_____________________________________________________________________________________
_______________________ 

Av. Luiz Obermüller Filho, n° 85 – Centro – Laranja da Terra - ES – CEP 29.615-000. 
Tele fax (27) 3736-1120 – E-mail: agricultura@laranjadaterra.es.gov.br 

Processo  6959/2019  Rubrica Folha 
n° 

 

 

Trata-se de processo destinado a celebrar Termo de Acordo de Cooperação para a 

cessão de bens em favor da Associação dos Agricultores Familiares de Picadão, 

(CNPJ nº.33.600.943/0001-04), nos termos da Lei 13.019/2014, sem realização 

prévia de chamamento público. 

O processo fora encaminhado à Procuradoria-Geral do Município, para análise e 

parecer sobre o procedimento, sendo que em parecer fundamentado acostado aos 

autos, a Procuradoria-Geral opinou no sentido de que é inexigível o chamamento 

público, com fundamento no inciso II do art. 31 da Lei 13.019/2014. 

Ante o exposto, e considerando que destes autos consta, acolho e aprovo o parecer 

da Procuradoria-Geral e, por via de conseqüência, nos termos do art.31, II, da Lei 

Federal nº 13.019/2014, e art.10, II, do Decreto Municipal nº226/2017, RATIFICO 

a INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO para a celebração do Acordo 

de Cooperação com a ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES  DE 

PICADÃO, cujo objeto é a cessão de bens, por meio de comodato, de 01 (um) 

conjunto de maquinário agrícola contendo: 01 (um) Trator Agrícola com 

implementos, sendo: 01 Arado, 01 Grade Simples, 01 Rotativa e 01 Arado tipo 

Subsolador, conforme plano de trabalho acostado aos autos. 

Por fim, determino que seja publicado na imprensa oficial, como condição para 

eficácia dos atos, a presente ratificação de inexigibilidade de chamamento público. 

   
Laranja da Terra/ES, em 11 de dezembro 2019. 

                  
 
 

Josafá Storch 
Prefeito Municipal 
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Mantenópolis

Prefeitura

PORTARIAS 583/2019
Publicação Nº 242788

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PORTARIA Nº 583/2019

O Prefeito Municipal de Mantenópolis, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Artigo 1º - Tornar vago o cargo de ARTÍFICE ESPECIALIZADO, ocupado pelo servidor JOSE GOMES PIRES- Matricula nº 
009421 em virtude de sua APOSENTADORIA, conforme Portaria nº 015/2019, oficio IPASMA nº 057/2019,e Protocolo nº 
007990/2019 a partir de 01 de dezembro de 2019.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo a 01 de dezembro de 2019.

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

Registra-se, publique-se e cumpra-se.

Mantenópolis-ES, 03 de dezembro de 2019.

HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL

- Prefeito Municipal

Publicado em: 03/12/2019

Registrado às Fls.:

Livro nº:

PORTARIAS 584/2019
Publicação Nº 242791

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PORTARIA Nº 584/2019

O Prefeito Municipal de Mantenópolis, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder aos servidores abaixo relacionados adicional de 1% (um por cento) sobre o vencimento, na forma 
prevista no art. 69 da Lei Municipal nº 792/99 – ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE MANTENÓ-
POLIS.

BIANCA LUIZ FAGUNDES VIDIGAL– Matricula 602033

RAYANE NASCIMENTO LOPES– Matricula 602027
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EDILIANA JAIME VIEIRA DA SILVA– Matricula 602035

ADRIANA FELIZARDA DE LANES– Matricula 602031

RAQUEL APARECIDA DO NASCIMENTO– Matricula 004048

WOLLMER CANDIDO DE PAULA- Matrícula 602028

PRISCILA ALVES NONATO- Matricula 602038

RENATO PRADO DURAES– Matricula 602030

JORDANA DE SOUZA PINTO MENEGAZZO– Matricula 602043

EDMARA MOREIRA DOS SANTOS GOMES– Matricula 602029

SAMARA NOEME DE SOUZA– Matricula 602044

OLIANA FERREIRA –Matricula 602034

GILBERTO FRAGOSO PAVAO- Matrícula 602032

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

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

Registra-se, publique-se e cumpra-se.

Mantenópolis-ES, 04 de dezembro de 2019.

HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL

- Prefeito Municipal –

Publicado em: 04/12/2019

Registrado às Fls.:

Livro nº:

PORTARIAS 585/2019
Publicação Nº 242793

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PORTARIA Nº 585/2019

O Prefeito Municipal de Mantenópolis, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Artigo 1º - Promover os Servidores abaixo relacionados, da letra “A” para a letra “B”, na forma do Art. 11, da Lei Municipal 
nº 785, de 21 de maio de 1999.

BIANCA LUIZ FAGUNDES VIDIGAL– Matricula 602033

RAYANE NASCIMENTO LOPES– Matricula 602027

EDILIANA JAIME VIEIRA DA SILVA– Matricula 602035

ADRIANA FELIZARDA DE LANES– Matricula 602031

RAQUEL APARECIDA DO NASCIMENTO– Matricula 004048

WOLLMER CANDIDO DE PAULA- Matrícula 602028

RENATO PRADO DURAES– Matricula 602030

JORDANA DE SOUZA PINTO MENEGAZZO– Matricula 602043
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EDMARA MOREIRA DOS SANTOS GOMES– Matricula 602029

SAMARA NOEME DE SOUZA– Matricula 602044

OLIANA FERREIRA –Matricula 602034

GILBERTO FRAGOSO PAVAO- Matrícula 602032

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

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

Registra-se, publique-se e cumpra-se.

Mantenópolis-ES, 04 de dezembro de 2019.

HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL

- Prefeito Municipal –

Publicado em: 04/12/2019

Registrado às Fls.:

Livro nº:

PORTARIAS 586/2019
Publicação Nº 242794

PORTARIA Nº 586, de 05 de dezembro de 2019.

“Nomeia o Comitê Gestor Municipal Intersetorial do Programa Bolsa Família no Município de Mantenópolis/ES, e dá outras 
providências.”

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 as disposições inseridas no Decreto Municipal nº 075, de 08 de novembro de 2019,

RESOLVE

Artigo 1º. Ficam NOMEADOS para compor o Comitê Gestor Municipal Intersetorial do Programa Bolsa Família no Município 
de Mantenópolis/ES os seguintes servidores:

a) Leonardo Cézar Gardino (Matrícula funcional nº 602312) - Gestor Municipal e representante da Secretaria Municipal de 
Assistência Social;

b) Yasmin Fideles Chaves (Matrícula funcional nº 601841) - Responsável Técnico e representante da Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura e Turismo;

c) Monique Alves da Silva (Matrícula funcional nº 602418) - Responsável Técnico e representante da Secretaria Municipal 
de Saúde.

Artigo 2º. As competências e responsabilidades; as atribuições; as ações, normas, critérios e os procedimentos a serem 
verificados pelo Comitê Gestor Municipal Intersetorial do Programa Bolsa Família no Município de Mantenópolis/ES nos 
desempenhar de suas funções estão previstos nas seguintes normas:

a) Decreto Federal nº 5.209, de 17 de setembro de 2004;
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b) Portaria n° 754, de 20 de outubro de 2010, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; e

c) Decreto Municipal nº 075, de 08 de novembro de 2019.

Artigo 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

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

Gabinete do Prefeito, Mantenópolis/ES, 05 de dezembro de 2019.

Hermínio Benjamin Hespanhol

Prefeito Municipal

• Publicação: DOM/ES (Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo), Edição nº 1407, de 06 de dezembro de 2019, 
acessível em https://diariomunicipales.org.br/.

PORTARIAS 587/2019
Publicação Nº 242796

PORTARIA Nº 587/2019

“Determina a instauração de Processo Administrativo Disciplinar e designa Comissão processante e dá outras providências”

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 os termos do Of. SEMEC nº 475/2019, relatando fatos que em tese, constituem infração praticada pela 
servidora pública municipal;

CONSIDERANDO que, se verídicos, os fatos ali apontados constituem ofensa aos princípios basilares da administração 
pública previstos em nossa Carta Maior, bem como aqueles previstos no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Mantenópolis/ES, também não menos importantes; e

CONSIDERANDO ainda o contido no Parecer Jurídico, e nas normas legais vigentes.

RESOLVE

Artigo 1º- Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apurar os ilícitos administrativos atribuí-
dos ao seguinte servidor:

Servidor: EDNEIA GRONGA DOS REIS

Cargo/função: Ajudante de Serviço Público

Matrícula: 009552

Dispositivos infringido (s): Artigo 115, incisos I, II, e III e Artigo 116, incisos I e XV, ambos da Lei Municipal 792/1999.

Artigo 2º - Designar, nos termos do artigo 148 e 149 da Lei municipal nº 792/1999, uma Comissão composta na forma 
adiante definida, para encarregar-se dos respectivos trabalhos até sua conclusão final:

I. Wilson Campos Junior - Matricula funcional nº 009511;

II. Eldinesio Leôncio Santiago - Matricula funcional nº 000052;

https://diariomunicipales.org.br/
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III. Lindair da Silva Barros de Oliveira - Matricula funcional nº 000036.

Parágrafo Único: Fica designado (a) para exercer a Presidência da Comissão, o Servidor Eldinesio Leôncio Santiago, ma-
trícula nº 000052, que designará um de seus membros para secretariar os trabalhos.

Artigo 3º - Para o desempenho das atribuições inerentes à sua nomeação, terá a comissão acesso a toda documentação 
necessária à elucidação dos fatos, bem como utilizar de todos os meios de provas legalmente permitidos.

Artigo 4º - Terá a Comissão o prazo de 60 (sessenta) dias para concluir seus trabalhos, conforme estabelecido pelo artigo 
151 da Lei Municipal nº 792, de 10 de junho de 1999.

Parágrafo Único: o prazo estipulado no “caput” do presente artigo somente iniciará a partir da publicação desta portaria.

Artigo 5º - Considerando a natureza da função para qual os servidores foram designados, bem como o “munus” a eles 
imposto, nos termos do inciso “VIII” do artigo 63 da Lei Municipal nº 792, de 10 de junho de 1999, concedo aos membros 
da Comissão Sindicante gratificação no percentual de 30% (trinta) por cento sobre o seu vencimento, de forma a garantir 
a justa indenização pela prestação dos serviços a ser desempenhado.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Mantenópolis/ES, 05 de dezembro de 2019.

Hermínio Benjamin Hespanhol

Prefeito Municipal

PORTARIAS 588/2019
Publicação Nº 242799

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PORTARIA Nº 588/2019

O Prefeito Municipal de Mantenópolis, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais.
RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder a Servidora GILZA BRAGA DE SOUZA PEREIRA– Matrícula nº 000094- afastamento de suas atividades 
laborais de 31 de julho de 2019 até 27 de novembro de 2019, conforme Oficio do IPASMA nº 021/2019 e protocolo de nº 
008072/2019, para tratamento de saúde, conforme Art. 200 e 202 da Lei Municipal nº 792/99 – ESTATUTO DOS SERVI-
DORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS-ES.

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

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

Registra-se, publique-se e cumpra-se.

Mantenópolis-ES, 09 de dezembro de 2019.

HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL

- Prefeito Municipal –

Publicado em: 09/12/2019

Registrado às Fls.:

Livro nº:
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PORTARIAS 589/2019
Publicação Nº 242801

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PORTARIA Nº 589/2019

O Prefeito Municipal de Mantenópolis, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder a Servidora IVANILDA ROSA COELHO ANDRADE– Matrícula nº 009561- 60 (sessenta) dias de licença 
para tratamento de saúde, conforme Art. 200 e 202 da Lei Municipal nº 792/99 – ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS-ES, a partir de 04 de outubro de 2019, conforme oficio do IPASMA nº 059/2019 e 
protocolo nº 008072/2019.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 04 de outubro de 
2019.

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

Registra-se, publique-se e cumpra-se.

Mantenópolis-ES, 09 de dezembro de 2019.

HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL

- Prefeito Municipal –

Publicado em: 09/12/2019

Registrado às Fls.:

Livro nº:

PORTARIAS 590/2019
Publicação Nº 242803

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PORTARIA Nº 590/2019

O Prefeito Municipal de Mantenópolis, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder a Servidora JOSILENE GONCALVES DE ALMEIDA– Matrícula nº 009429- 120 (cento e vinte) dias de 
licença para tratamento de saúde, , conforme Art. 200 e 202 da Lei Municipal nº 792/99 – ESTATUTO DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS-ES, do período de 05 de junho de 2019 a 05 de outubro de 2019, conforme 
oficio do IPASMA nº 058/2019 e protocolo nº 008039/2019.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 05 de junho de 
2019.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
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Registra-se, publique-se e cumpra-se.

Mantenópolis-ES, 09 de dezembro de 2019.

HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL

- Prefeito Municipal –

Publicado em: 04/12/2019

Registrado às Fls.:

Livro nº:

PORTARIAS 591/2019
Publicação Nº 242805

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PORTARIA Nº 591/2019

O Prefeito Municipal de Mantenópolis, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder a Servidora LETICIA APARECIDA DA SILVA– Matrícula nº 601814- 04 (quatro) meses de licença para 
tratamento de saúde, conforme Art. 200 e 202 da Lei Municipal nº 792/99 – ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS-ES, a partir de 01 de julho de 2019, conforme oficio do IPASMA nº 058/2019 e protocolo 
nº 008039/2019.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de julho de 2019.

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

Registra-se, publique-se e cumpra-se.

Mantenópolis-ES, 09 de dezembro de 2019.

HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL

- Prefeito Municipal –

Publicado em: 09/12/2019

Registrado às Fls.:

Livro nº:

PORTARIAS 592/2019
Publicação Nº 242807

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PORTARIA Nº 592/2019

O Prefeito Municipal de Mantenópolis, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais.
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RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder a Servidora ELISSA LAMEIRA DE CASTRO MARTINS– Matrícula nº 602007- AFASTAMENTO de suas 
atividades laborais até o final de sua gravidez, conforme Art. 200 e 202 da Lei Municipal nº 792/99 – ESTATUTO DOS SER-
VIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS-ES, a partir de 11 de julho de 2019, conforme oficio do IPASMA 
nº 058/2019 e protocolo nº 008039/2019, e protocolo de nº 006085/2019.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 11 de julho de 2019.

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

Registra-se, publique-se e cumpra-se.

Mantenópolis-ES, 09 de dezembro de 2019.

HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL

- Prefeito Municipal –

Publicado em: 09/12/2019

Registrado às Fls.:

Livro nº:

PORTARIAS 593/2019
Publicação Nº 242810

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PORTARIA Nº 593/2019

O Prefeito Municipal de Mantenópolis, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Artigo 1º -PRORROGAR por 60 (sessenta) dias, a Licença Maternidade da Servidora- ROSANY HENRIQUE DA SILVA– Ma-
trícula nº 602351, conforme Lei nº 1.171/2008, a partir de 12 de dezembro de 2019.

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

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário

Registra-se, publique-se e cumpra-se.

Mantenópolis-ES, 09 de dezembro de 2019.

HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL

- Prefeito Municipal –

- Publicado em: 09/12/2019

- Registrado às Fls.:

- Livro nº:
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Marechal Floriano

Prefeitura

HOMOLOGAÇÃO DO CONVITE Nº 014/2019
Publicação Nº 242869

HOMOLOGAÇÃO DO CONVITE Nº 014/2019

O Prefeito Municipal de Marechal Floriano, HOMOLOGA o Convite nº 014/2019, que tem por objeto a Contratação de em-
presa de engenharia para execução de obra de pavimentação e drenagem na Vila Brisck, na localidade de Costa Pereira, 
no município de Marechal Floriano-ES com recursos financeiros do FINISA, conforme segue:

EMPRESA VENCEDORA: MGP Construções e Serviços Ltda – CNPJ 09.417.814/0001-09

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 315.134,23 (trezentos e quinze mil, cento e trinta e quatro reais e vinte e três centavos).

Marechal Floriano/ES, 12 de dezembro de 2019.

JOÃO CARLOS LORENZONI

Prefeito

RESOLUÇÃO – CMAS. Nº. 046/2019
Publicação Nº 242929

RESOLUÇÃO – CMAS. Nº. 046/2019

Dispõe sobre a aprovação da Prestação de Contas e o aditamento de prazo para a utilização do saldo remanescente da 
Emenda Parlamentar nº 482 referente ao ano de 2018 à entidades “Sou Feliz” Organização de Amparo a Idosos .

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) do Município de Marechal Floriano/ES, em 13ª Reunião Extraordinária 
realizada no dia 11 de Dezembro de 2019, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal nº. 672/2007;

RESOLVE:

Art. 1º- Foi aprovado por unanimidade o 10º Parecer da Comissão de Prestação de Contas, referente Prestação de Contas 
e o aditamento de prazo para a utilização do saldo remanescente da Emenda Parlamentar do ano 2018, sob o processo 
nº 482 do Deputado Gilson Lopes Filho (Deputado Estadual) no valor total de R$19.999,91 (dezenove mil, novecentos 
e noventa e nove reais e noventa e um centavos), concedida à entidade “Sou Feliz” Organização de Amparo a Idosos. A 
Emenda Parlamentar, tem um saldo remanescente no valor de R$ 2.568,57 (dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais e 
cinquenta e sete centavos), para o término da execução.

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

Registra-se e cumpra-se

Marechal Floriano, 12 de Dezembro de 2019.

Ana Carolina Simões Padilha

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Publique-se no Diário Municipal e afixe-se a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos por um período 
de trinta dias.
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Marilândia

Prefeitura

CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0498.440-34
Publicação Nº 242943

1º Termo Aditivo 2019

Contrato de Financiamento 0498.440-34

Contratante: Município de Marilândia-ES

Contratada: Caixa Econômica Federal por meio do FINISA.

Objeto: o presente instrumento tem por objetivo alterar a item I – ANEXO I – Detalhamento PROJETOS/AÇÕES e item 
II – ANEXO II – Cronograma de Desembolso, constantes do subitem 38.1 da cláusula 38º do Contrato nº 0498.440-45, 
de 16 de agosto de 2018, que passa a vigorar conforme ANEXOS I e II deste ADITIVO. Marilândia-ES 12 de dezembro de 
2019. Geder Camata – Prefeito Municipal.
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Mucurici

Prefeitura

AVISO - 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO - PREGÃO PRESENCIAL 04/2018 - AM ASSESSORIA
Publicação Nº 242899

2º TERMO ADITIVO DE PRAZO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018

TERMO DE CONTRATO Nº 30/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Mucurici;

CONTRATADA: AM ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA-ME;

OBJETO: Contratação de uma empresa na área de contabilidade pública para prestação de serviços para esta municipali-
dade.

PERÍODO: De 31/12/2019 à 31/12/2020.

As demais cláusulas do contrato original assinado em 12/03/2018, permanecem inalteradas.

O presente Aditivo, foi celebrado de acordo com os Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Mucurici/ES, 12 de dezembro de 2019.

Osvaldo Fernandes de Oliveira Junior

PREFEITO MUNICIPAL

AVISO - 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO - PREGÃO PRESENCIAL 16/2018 - BREDOFF
Publicação Nº 242900

2º TERMO ADITIVO DE PRAZO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2018

TERMO DE CONTRATO Nº 66/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Mucurici/ES;

CONTRATADA: BREDOFF TRANSPORTE E TURISMO LTDA-ME;

OBJETO: Contratação de uma empresa para prestação de serviços para conduzir alunos universitários para as cidades de 
Nanuque/MG e Nova Venécia/ES, conforme Pregão Presencial nº 16/2018.

PERÍODO: De 31/12/2019 à 31/12/2020.

As demais cláusulas do contrato original assinado em 08/06/2018, permanecem inalteradas.

O presente Aditivo, foi celebrado de acordo com os Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Mucurici/ES, 12 de dezembro de 2019.

Osvaldo Fernandes de Oliveira Junior

PREFEITO MUNICIPAL
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Nova Venécia

Prefeitura

EXTRATO DA RESCISÃO DO CONTRATO Nº 015/2019 - P. PRESENCIAL Nº 065/2018 - FMS
Publicação Nº 242818

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO Nº 015/2019 – Adesão da Ata de Registro de Preços Nº 003/2019 – Barra de São 
Francisco/ES - Processo Originário nº 515493/2019.

Contratante: O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES, POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VENÉ-
CIA-ES.

Contratada: S/A A GAZETA.

DA RESCISÃO: Rescindir por ato unilateral e escrito da administração, com base no artigo 79, inciso I, da lei nº 8.666/93, 
a partir desta data.

Data Assinatura: 05/12/2019.

EXTRATO DA RESCISÃO DO CONTRATO Nº 024/2019 - P. PRESENCIAL Nº 065/2018 - FMAS
Publicação Nº 242822

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO Nº 024/2019 – Adesão da Ata de Registro de Preços Nº 003/2019 – Barra de São 
Francisco/ES - Processo Originário nº 515493/2019.

Contratante: O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES, POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL D 
E NOVA VENÉCIA-ES.

Contratada: S/A A GAZETA.

DA RESCISÃO: Rescindir por ato unilateral e escrito da administração, com base no artigo 79, inciso I, da lei nº 8.666/93, 
a partir desta data.

Data Assinatura: 05/12/2019.

EXTRATO DA RESCISÃO DO CONTRATO Nº 028/2019 - DISPENSA Nº 010/2019 - FMAS
Publicação Nº 242795

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO Nº 028/2019 – Dispensa nº 010/2019 - Processo Originário nº 518751/2019 - Pro-
cesso nº 527402/2019.

Contratante: O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES, POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL D 
E NOVA VENÉCIA-ES.

Contratada: FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO-ME.

DA RESCISÃO: Rescindir por ato unilateral e escrito da administração, com base no artigo 79, inciso I, da lei nº 8.666/93, 
a partir desta data.

Data Assinatura: 05/12/2019.

EXTRATO DA RESCISÃO DO CONTRATO Nº 102/2019 - P. PRESENCIAL Nº 065/2018 - PNV
Publicação Nº 242823

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO Nº 102/2019 – Adesão da Ata de Registro de Preços Nº 003/2019 – Barra de São 
Francisco/ES - Processo Originário nº 515493/2019.

Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES.

Contratada: S/A A GAZETA.

DA RESCISÃO: Rescindir por ato unilateral e escrito da administração, com base no artigo 79, inciso I, da lei nº 8.666/93, 
a partir desta data.

Data Assinatura: 05/12/2019.
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 051/2019 - P. PRESENCIAL Nº 015/2019 - FMAS
Publicação Nº 242787

CONTRATO Nº 051/2019 Pregão Presencial nº 015/2019 - Processo nº 518894/2019.

Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Contratada: FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO – ME.

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de urnas mortuárias, ornamentação, formalização do cor-
po e traslado, nos casos em que se fizer necessário, para sepultamento de pessoas das famílias de baixa renda, de acordo 
com a Lei Municipal nº 3.019/2010 regulamentada através do Decreto nº 7.790/2010, alterada pela Lei nº 3.136/2011, 
regulamentada pelo Decreto nº 8.936/2011, em atendimento à solicitação da Secretaria de Ação Social, deste Município.

Prazo de Vigência: 05/12/2019 a 04/12/2020.

Valor Total: R$ 160.280,00.

Data Assinatura: 05/12/2019.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 168/2019 - P. PRESENCIAL Nº 076/2019 - PNV
Publicação Nº 242826

CONTRATO Nº 168/2019 – Pregão Presencial nº 076/2019 - Processo Originário nº 523499/2019 -Protocolo nº 527611/2019 
- Ata de Registro de Preços nº 076/2019.

Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES.

Contratado: REGINALDO PEREIRA LORENCINI ME.

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço em decoração natalina em ruas, avenidas, praças, 
rotatórias e outros logradouros públicos, através de locação com fornecimento de todo o material necessário, instalação, 
montagem/desmontagem e manutenção corretiva, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura e 
Turismo de Nova Venécia/ES.

Prazo de Vigência: 04/12/2019 a 21/01/2020.

Valor Total: R$ 80.010,00.

Data Assinatura: 04/12/2019.

EXTRATO DO DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 109/2015 - P. PRESENCIAL Nº 
031/2015 - PNV

Publicação Nº 242832

Décimo Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 109/2015 – Pregão Presencial nº 031/2015 – Processo Originário nº 
487233/2017 – Processo nº 523547/2019.

Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES.

Contratada: COPEMAQ COMÉRCIO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS E TRATORES LTDA – EPP.

DO ADITIVO: Fica prorrogado o prazo de vigência do presente Contrato, de 01/01/2019 a 08/12/2019. Fica aditivado ao 
Contrato o valor de R$ 444.807,78 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e sete reais e setenta e oito centa-
vos). Permanecendo em vigor as demais cláusulas e condições não alteradas pelo presente termo aditivo.

Data Assinatura: 11/12/2019.

EXTRATO DO DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2015 - DISP Nº 004/2015 - FMAS
Publicação Nº 242827

Décimo Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2015 – Dispensa nº 004/2015 – Processo Originário nº 004253/2015 – Processo 
nº 526818/2019.

Locatário: O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Locadora: ELENILZA VARGAS

DO ADITIVO: Por força deste aditamento fica prorrogado o prazo de vigência do presente Contrato, de 20/12/2019 a 
19/06/2020. Fica aditivado ao contrato o valor mensal de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), perfazendo o valor 
total de R$ 3.300,00 (três mil, trezentos reais). Permanecendo em vigor as demais cláusulas e condições não alteradas 
pelo presente termo aditivo.

Data Assinatura: 03/12/2019.
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EXTRATO DO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 050/2015 - DISP Nº 012/2015 - FMAS
Publicação Nº 242828

Nono Termo Aditivo ao Contrato nº 050/2015 – Dispensa nº 012/2015 – Processo Originário nº 005954/2015 – Processo 
nº 526815/2019.

Locatário: O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Locadora: CÉLIA COUTINHO CAETANO.

DO ADITIVO: Prorrogação do prazo do contrato de 20/12/2019 a 19/06/2020 e fica aditivado ao contrato o valor mensal 
de R$ 500,00 (quinhentos reais), perfazendo o valor total do aditivo R$ 3.000,00 (três mil reais). Permanecendo em vigor 
as demais cláusulas e condições não alteradas pelo presente termo aditivo.

Data Assinatura: 03/12/2019.

EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2014 - DISP Nº 001/2014 - PNV
Publicação Nº 242778

Oitavo Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2014 - Dispensa nº 001/2014 - Processo Originário nº 419502/2013 – Processo 
nº 525412/2019.

Locatário: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES

Locadora: VALDINA DE SANTANA OLIVEIRA

DO ADITIVO: Prorrogação do prazo do contrato de 01/01/2020 a 31/12/2020 e acréscimo no valor de R$ 22.863,12 (vinte 
e dois mil, oitocentos e sessenta e três reais e doze centavos). Permanecendo em vigor as demais cláusulas e condições 
não alteradas pelo presente termo aditivo.

Data Assinatura: 06/12/2019.

EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2016 - DISP Nº 006/2016 - FMAS
Publicação Nº 242808

Oitavo Termo Aditivo ao Contrato nº 032/2016 – Dispensa nº 006/2016 – Processo Originário nº 006699/2016 – Processo 
nº 527399/2019.

Locatário: O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Locador: ANTÔNIO JOSÉ DE LIMA

DO ADITIVO: Prorrogação do prazo do contrato de 20/12/2019 a 19/06/2020 e acréscimo no valor de R$ 3.411,12 (três 
mil e quatrocentos e onze reais, doze centavos). Permanecendo em vigor as demais cláusulas e condições não alteradas 
pelo presente termo aditivo.

Data Assinatura: 05/12/2019.

EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 110/2015 - P. PRESENCIAL Nº 031/2015 
- PNV

Publicação Nº 242830

Oitavo Termo Aditivo ao Contrato nº 110/2015 – Pregão Presencial nº 031/2015 – Processo Originário nº 449728/2015 – 
Processo nº 523548/2019.

Contratante: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES.

Contratada: MECÂNICA E SERVIÇOS J L LTDA – ME.

DO ADITIVO: Prorrogação do prazo do contrato de 01/01/2020 a 08/12/2020 e acréscimo no valor de R$ 200.192,22 (du-
zentos mil, cento e noventa e dois reais e vinte e dois centavos). Permanecendo em vigor as demais cláusulas e condições 
não alteradas pelo presente termo aditivo.

Data Assinatura: 11/12/2019.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2019 - DISP Nº 024/2019 - FMAS
Publicação Nº 242774

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2019 – Dispensa nº 024/2019 – Processo Originário nº 509708/2019 – Pro-
cesso nº 525477/2019.

Locatário: O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA 
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VENÉCIA-ES.

Locador: ANA GAMA CAMATA.

DO ADITIVO: Fica prorrogado o prazo de vigência do presente Contrato, de 01/01/2020 a 31/12/2020 e aditivado ao 
contrato o valor mensal de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), perfazendo o total de R$ 15.600,00 (quinze mil e seis-
centos reais). Permanecendo em vigor as demais cláusulas e condições não alteradas pelo presente termo aditivo.

Data Assinatura: 09/12/2019.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2019 - P. PRESENCAIL Nº 
093/2018 - FMAS

Publicação Nº 242783

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2019 – Pregão Presencial nº 093/2018 – Processo Originário nº 505005/2019 
– Processo nº 527566/2019.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 
NOVA VENÉCIA-ES.

CONTRATADA: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.

DO ADITIVO: Fica aditivado ao contrato o valor global do contrato a quantia de R$ 48.250,00 (quarenta e oito mil, duzen-
tos e cinquenta reais). Conforme justificativa presente no MEM. Nº 0867/2019/FMAS Permanecendo em vigor as demais 
cláusulas e condições não alteradas pelo presente termo aditivo.

Data Assinatura: 06/12/2019.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2019 - DISP Nº 009/2019 - FMAS
Publicação Nº 242772

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 027/2019 – Dispensa nº 009/2019 – Processo Originário nº 519038/2019 – Pro-
cesso nº 527401/2019.

Locatário: O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA 
VENÉCIA-ES.

Locador: JOÃO DA ROCHA FILHO.

DO ADITIVO: Fica prorrogado o prazo de vigência do presente Contrato, de 20/12/2019 a 19/06/2020 e aditivado ao con-
trato o valor mensal de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais), perfazendo o valor total do presente contrato de R$ 3.120,00 
(três mil, cento e vinte reais). Permanecendo em vigor as demais cláusulas e condições não alteradas pelo presente termo 
aditivo.

Data Assinatura: 05/12/2019.

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2017 - DISP Nº 003/2017 - FMAS
Publicação Nº 242829

Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 016/2017 – Dispensa nº 003/2017 – Processo Originário nº 008574/2017 – Processo 
nº 527264/2019.

Contratante: O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Contratada: EUZENIR OLIVEIRA SOUZA

DO ADITIVO: Prorrogação do prazo de vigência do presente Contrato, de 09/12/2019 a 08/06/2019, e acréscimo no valor 
de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais). Permanecendo em vigor as demais cláusulas e condições não alteradas pelo 
presente termo aditivo.

Data Assinatura: 03/12/2019.

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2017 - DISP Nº 004/2017 - FMAS
Publicação Nº 242814

Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2017 – Dispensa nº 004/2017 - Processo Originário nº 008696/2017 – Processo 
nº 527269/2019.

Locatário: O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA 
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VENÉCIA-ES.

Locador: CLÁUDIA GABRIEL.

DO ADITIVO: Fica prorrogado o prazo de vigência do presente Contrato, de 23/12/2019 a 22/06/2020. Fica ainda, aditi-
vado ao contrato o valor mensal de R$ 529,47 (quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos), perfazendo o 
valor total de R$ 3.176,82 (três mil, cento e setenta e seis reais, oitenta e dois centavos), referente ao período de vigência 
de 6 (seis) meses. Permanecendo em vigor as demais cláusulas e condições não alteradas pelo presente termo aditivo.

Data Assinatura: 05/12/2019.

EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 050/2016 - DISP Nº 011/2019 - FMAS
Publicação Nº 242824

Setimo Termo Aditivo ao Contrato nº 050/2016 – Dispensa nº 011/2016 – Processo Originário nº 007594/2016 – Processo 
nº 526992/2019.

Locatário: O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA 
VENÉCIA-ES.

Locador: AMANCIO ROLIM.

DO ADITIVO: Fica prorrogado o prazo de vigência do presente Contrato, de 20/12/2019 a 19/06/2020 e aditivado ao 
contrato o valor mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais), perfazendo o valor total de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos 
reais). Permanecendo em vigor as demais cláusulas e condições não alteradas pelo presente termo aditivo.

Data Assinatura: 03/12/2019.

EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 103/2013 - DISP Nº 013/2013 - PNV
Publicação Nº 242776

Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 103/2013 – Dispensa nº 013/2013 – Processo Originário nº 415209/2013 – Processo 
nº 525411/2019.

Locatário: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES

Locador: MARCOS ALVES SEBIM

DO ADITIVO: Prorrogação do prazo do contrato de 01/01/2020 a 31/12/2020 e acréscimo no valor de R$ 141.284,88 (cen-
to e quarenta e um mil, duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos). Permanecendo em vigor as demais 
cláusulas e condições não alteradas pelo presente termo aditivo.

Data Assinatura: 06/12/2019.
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Pedro Canário

Prefeitura

EDITAL SEMOB 001-2019
Publicação Nº 242988

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO – ES 

Comissão Organizadora do Processo Seletivo 2019 
 

 

 

PROCESSO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO PÚBLICA PARA 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E CADASTRO DE RESERVA nº 001/2019 

Edital nº 001/2019 – Abertura  

O Município de Pedro Canário/ES, com fundamento no inciso IX, do art. 37 da 

Constituição Federal de 1988 e na Lei Municipal nº 712/2004, torna pública a 

realização de Processo Seletivo Simplificado – PSS, destinado à contratação 

para cadastro de reserva, por prazo determinado, de profissionais de nível 

médio e fundamental (completo e incompleto), para atuação na Secretaria 

Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Urbanos, mediante as condições estabelecidas neste Edital.  

 

1. DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS:  

1.1 O PSS será realizado por uma Comissão designada pelo Chefe do 

Executivo Municipal, com nomeação na Portaria nº 333, de 13 de Novembro de 

2019. 

1.2 As contratações serão feitas por tempo determinado pelo prazo de 01 (um) 

ano, com possibilidade de prorrogação, nos termos da Lei Municipal nº 

712/2004, ou até a realização de concurso público.  

1.3 O PSS será composto de: 

1.3.1 Experiência por tempo de trabalho – classificatório; 

1.3.2 Cursos Complementares – classificatórios; 

1.3.3 Teste de Aptidão Física - eliminatório e classificatório SOMENTE PARA 

OS CARGOS DE GARI E AUXILIAR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 

1.4 A inscrição do candidato implica no conhecimento e na aceitação tácita das 

normas e condições estabelecidas neste Edital e em avisos, comunicados, 

erratas e editais complementares que vierem a ser publicados no site da 

Prefeitura Municipal de Pedro Canário, em relação aos qual o candidato não 

poderá alegar desconhecimento.  
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1.5 O acompanhamento da divulgação das informações referentes a este PSS 

é de inteira responsabilidade do candidato inscrito.  

1.6 Não haverá, sob qualquer hipótese, segunda chamada para nenhuma das 

fases do processo seletivo, nem será permitida a realização de qualquer fase 

fora do local e horários previamente estabelecidos na convocação, ficando o 

candidato ausente, por qualquer motivo, eliminado do PSS. 

1.7 Os cargos, a jornada de trabalho semanal, os pré-requisitos, o vencimento 

mensal e as vagas são os estabelecidos no ANEXO II. 

1.8 As atribuições dos cargos estão previstas no ANEXO III deste Edital.  

 

2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA CONTRATAÇÃO:  

2.1. O candidato aprovado e classificado no PSS de que trata este Edital será 

contratado, desde que atenda as seguintes exigências:  

a) ter sido aprovado e classificado no Processo Seletivo Simplificado - PSS na 

forma estabelecida neste Edital;  

b) ter nacionalidade brasileira na forma da lei;  

c) ter, na data da convocação, idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos;  

d) no caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar;  

e) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;  

f) possuir, no ato da convocação, os pré-requisitos previstos no item 1.7 deste 

Edital;  

g) ter aptidão física e mental para o exercício das atividades, devidamente 

comprovada por meio de exames a serem definidos pela Prefeitura Municipal 

de Pedro Canário;  

h) cumprir as determinações deste Edital.  

2.2. Não será chamado a firmar contrato o candidato que deixar de comprovar 
qualquer um dos requisitos exigidos para a contratação, estabelecidos neste 
Edital.  
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3. DA INSCRIÇÃO 

3.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet no site 

http://www.pedrocanario.es.gov.br/selecao a partir das 8 horas do dia 

13.12.2019 até às 23 horas e 59 minutos do dia 17.12.2019, observado o fuso 

horário de Brasília. Após o preenchimento, o candidato deverá imprimir a 
ficha de inscrição como comprovante. 
 
3.2. Não serão aceitas inscrições fora do prazo estabelecido no item anterior. 
 
3.3. É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato o correto 

preenchimento dos dados de inscrição.  
 
3.4. A Prefeitura de Pedro Canário não se responsabilizará por eventuais 

prejuízos causados pelo preenchimento incorreto dos dados de inscrição.  
 
3.5. O candidato poderá realizar apenas 01 (uma) inscrição.  
 
3.6. São requisitos para a inscrição: 

a) ser brasileiro nato ou naturalizado nos termos da constituição da república; 

b) ter, na data da chamada/convocação para escolhas de vagas, a idade 

mínima de 18 anos completos e máxima de 75 anos, conforme LC nº 152 de 03 

de dezembro de 2015;  

c) Conhecer as exigências estabelecidas neste EDITAL e estar de acordo com 

elas; 

d) possuir a escolaridade e requisitos mínimos exigidos para o cargo pleiteado 

conforme exigido neste Edital. 
 

3.7. No ato da inscrição, o candidato deverá informar nome completo, data de 

nascimento (dia, mês e ano), CPF, carteira de identidade, endereço residencial 

completo, telefone, e-mail. 

 

4. DA INSCRIÇÃO PARA PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL  

4.1 Do total de vagas ofertadas por cargo/função neste Edital, o mínimo de 5% 

(cinco por cento) será reservado para pessoas com deficiência, observando-se 
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a compatibilidade da condição especial do candidato com as atividades 

inerentes às atribuições da função para a qual concorre.  

4.2 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrem 

nos critérios estabelecidos pelo Decreto nº 3.298, de 20/12/1999 e suas 

alterações, que regulamenta a Lei Federal nº 7.853 de 24/10/1989.  

4.3 Os candidatos que desejarem concorrer às vagas reservadas para pessoas 

com deficiência deverão, no ato da inscrição, declarar essa condição e 

especificar sua deficiência.  

4.4 Os candidatos que se declararem pessoas com deficiência, participarão do 

certame em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se 

refere ao conteúdo, local e horário das avaliações e critérios de aprovação.  

4.5 O candidato que não declarar no ato da inscrição ser pessoa com 

deficiência, ficará impedido de concorrer às vagas reservadas, porém, 

disputará as de classificação geral.  

4.6 O candidato com deficiência classificado e aprovado deverá, quando 

convocado, submeter-se à Perícia Médica da Prefeitura Municipal de Pedro 

Canário, ou entidade por ela credenciada.  

4.7 No dia e hora marcados para a realização da perícia médica, o candidato 

deve apresentar laudo médico, atestando o tipo, o grau ou o nível da 

deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 

Classificação Internacional de Doença - CID e indicando a causa provável da 

deficiência.  

4.8 A Perícia Médica decidirá, motivadamente, sobre:  

4.8.1 A qualificação do candidato enquanto pessoa com deficiência, 

observando obrigatoriamente os critérios estabelecidos pelo Decreto nº 3.298 

de 20.12.1999; e,  

4.8.2 A compatibilidade da deficiência constatada com o exercício das 

atividades inerentes à função a qual concorre, tendo por referência a descrição 

das atribuições da função constante deste Edital.  



13/12/2019 (Sexta-feira)  - Edição N° 1412

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 218

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO – ES 

Comissão Organizadora do Processo Seletivo 2019 
 

 

4.9 O candidato que, após a perícia médica, não for considerado pessoa com 

deficiência terá seu nome excluído da lista de classificados para as vagas 

reservadas. No entanto, permanecerá na lista de classificação para as vagas 

de concorrência geral.  

4.10 O candidato cuja deficiência for julgada incompatível com o exercício das 

atividades da função será desclassificado e excluído do certame.  

4.11 Da decisão da Perícia Médica caberá ao Administrativo, no prazo de 02 

(dois) dias úteis do seu recebimento, endereçado à Comissão Coordenadora 

do Processo Seletivo.  

4.12 As vagas reservadas às pessoas com deficiência que não forem 

preenchidas por falta de candidatos, por reprovação no certame ou por decisão 

da Perícia Médica, depois de transcorridos os prazos recursais, serão 

preenchidas pelos demais candidatos da concorrência geral observada à 

ordem de classificação.  

4.13 Após a contratação, o candidato não poderá utilizar-se da deficiência que 

lhe garantiu a reserva de vaga no certame para justificar a concessão de 

licença ou aposentadoria por invalidez.  

 

5. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:  

5.1 O PSS será composto das etapas, a saber: 

1ª etapa: Experiência por tempo de trabalho e Cursos Complementares – 

classificatório. 

2ª etapa: Teste de Aptidão Física - eliminatório e classificatório SOMENTE 

PARA OS CARGOS DE GARI E AUXILIAR DE OBRAS E SERVIÇOS 

URBANOS: 

a) Limpeza de terreno; 

b) Corrida. 

5.2 Os documentos referentes aos cursos complementares e a experiência 

profissional para, os candidatos convocados, deverão ser enviados, 
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exclusivamente, no site http://www.pedrocanario.es.gov.br/selecao, 

conforme data prevista no ato convocatório.  

5.3 A análise dos títulos será efetuada pela Comissão referida no item 1.1 

deste Edital.  

5.4 Não será aceitos documentos enviados após a data  prevista no ato 

convocatório, sob qualquer hipótese.  

5.5 A análise da documentação comprobatória dos cursos complementares e 

da experiência profissional observará a pontuação definida nas tabelas 

referenciadas abaixo: 

5.5.1 CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL E MÉDIO, COMPLETO E 
INCOMPLETO, EXCETO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Cursos 
Complementares 

Valor de 
cada curso 

Número de 
Cursos Aceitos 

Soma dos 
cursos 

a) Curso especifico para o 
cargo pleiteado com 
carga horária até 59h, nos 
últimos 05 anos concluído 
a partir de janeiro de 
2014. 

1,00 04 4,00 

b) Curso especifico para o 
cargo pleiteado com 
carga horária acima de 
59h, nos últimos 05 anos 
concluído a partir de 
janeiro de 2014. 

2,00 04 8,00 

 

TOTAL MAXIMO 12,00 
[ 

 

Experiência  
Profissional Período Pontos 

A) Experiência 
profissional, no 
desempenho de 
atividades correlatas com 
as desenvolvidas na área 
conhecimento, em 
instituição pública ou 
privada, até o limite de 30 
meses. 

De 1 a 6 meses 3,00 

De 7 a 12 meses 6,00 

De 13 a 18 meses 9,00 

De 19 a 24 meses 12,00 

De 25 a 30 meses 15,00 
  

 TOTAL MAXIMO 
 

15,00 
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5.5.2 CARGO DE NÍVEL MÉDIO COMPLETO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

Cursos 
Complementares 

Valor de 
cada curso 

Número de 
Cursos Aceitos 

Soma dos 
cursos 

a) Curso especifico para o 
cargo pleiteado com 
carga horária até 59h, nos 
últimos 05 anos concluído 
a partir de janeiro de 
2014. 

1,00 04 4,00 

b) Curso especifico para o 
cargo pleiteado com 
carga horária acima de 
59h, nos últimos 05 anos 
concluído a partir de 
janeiro de 2014. 

2,00 02 4,00 

c) Graduação em 
administração ou áreas 
afins para o cargo de 
auxiliar administrativo   

7,00 01 7,00 

 

TOTAL MAXIMO 15,00 
 

 

 

Experiência  
Profissional Período Pontos 

A) Experiência 
profissional, no 
desempenho de 
atividades correlatas com 
as desenvolvidas na área 
conhecimento, em 
instituição pública ou 
privada, até o limite de 30 
meses. 

De 1 a 6 meses 3,00 

De 7 a 12 meses 6,00 

De 13 a 18 meses 9,00 

De 19 a 24 meses 12,00 

De 25 a 30 meses 15,00 
  

 TOTAL MAXIMO 
 

15,00 

 

5.6 A comprovação dos Títulos e da Experiência Profissional deverá observar 

obrigatoriamente:  

a) Será anexada ao sistema conforme item 5.2 cópia do documento original ou 

cópias autenticadas de forma legível, sendo que somente serão computados 

como válidos os cursos e experiência profissional pertinentes à área de 

conhecimento para a qual concorre;  
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b) Os títulos de graduação que forem utilizados como cursos complementares, 

que forem representados por diplomas ou certificados/certidões de conclusão 

de curso deverão ser expedidos por Instituição reconhecida pelo Ministério da 

Educação (MEC), em papel timbrado, contendo carimbo e identificação da 

instituição e do responsável pela expedição do documento;  

c) quaisquer documentos relacionados à cursos complementares e/ou 

Experiência Profissional, provenientes do exterior somente serão considerados 

quando traduzidos para o português, por tradutor juramentado, e no caso dos 

cursos, se o respectivo comprovante de conclusão do curso houver sido 

revalidado por instituição nacional competente para tanto.  

5.7 Para a comprovação da Experiência Profissional serão aceitos os seguintes 

documentos:  

a) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (folha de 

identificação onde constam número e série, e folha de contrato de trabalho).  

b) cópia de certidão ou declaração, no caso de órgão público, informando 

claramente o cargo ou emprego público exercido anteriormente ao qual o 

candidato está pleiteando, o período inicial e final das atividades executadas, 

fornecida pelo setor de Recursos Humanos.  

c) 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).  

5.7.1 Os documentos relacionados no item 5 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.  

5.7.2 Serão desconsiderados os documentos relacionados no item 5 que não 

contenham todas as informações relacionadas e/ou não permitam uma análise 

precisa e clara da experiência profissional do candidato.  
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5.7.3 Não será computado como experiência profissional o tempo de estágio, 

de monitoria ou de bolsa de estudos e voluntariado.  

5.7.4 É de responsabilidade exclusiva do candidato a apresentação e 

comprovação dos documentos de Cursos.  

5.7.5 O Diploma(s) ou Certificado(s) exigido para o exercício da função não 

será computado como título/curso. 

5.7.6 Cada Curso e/ou ano de experiência profissional será computado uma 

única vez.  

5.7.7 No somatório da pontuação de cada candidato, os pontos excedentes 

serão desprezados.  

5.7.8 O resultado da classificação provisória (primeira fase) será divulgado, 

uma única vez, na sede da Prefeitura Municipal de Pedro Canário e no 

endereço eletrônico: http://www.pedrocanario.es.gov.br/selecao, na data 

prevista no cronograma. 

5.8 Para a realização do Teste de Aptidão Física deverá observar 

obrigatoriamente:  

5.8.1 Os convocados para Teste de Aptidão Física serão todos os candidatos 

para os Cargos de GARI e AUXILIAR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 

5.8.2 O Teste de Aptidão Física será na data prevista no cronograma anexo a 

este edital, podendo ser antecipado ou prorrogado, circunstância que será 

comunicada em aviso a ser publicado no endereço eletrônico: 

http://www.pedrocanario.es.gov.br/selecao.  

5.8.3 O local e horário do Teste de Aptidão Física será disponibilizado no 

endereço eletrônico  

 

Experiência  
Profissional Período Pontos 

A) Experiência 
profissional, no 
desempenho de 
atividades correlatas com 

De 1 a 6 meses 3,00 

De 7 a 12 meses 6,00 
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as desenvolvidas na área 
conhecimento, em 
instituição pública ou 
privada, até o limite de 30 
meses. 

De 13 a 18 meses 9,00 

De 19 a 24 meses 12,00 

De 25 a 30 meses 15,00 
  

 TOTAL MAXIMO 15,00 

 

5.8.4 Caberá recurso, em única e última instância, à Comissão Municipal do 

Processo Seletivo contra a avaliação de Cursos e experiência profissional, e 

contra os resultados da classificação provisória, conforme cronograma anexo a 

este edital. 

5.8.5 Serão rejeitados liminarmente os recursos que não estiverem redigidos 

em termos próprios ou não fundamentados, os que não contiverem dados 

necessários à identificação do candidato.  

5.8.6 Os recursos deverão ser elaborados em formulário próprio, conforme 

ANEXO IV, deste Edital, e inseridos no site 

http://www.pedrocanario.es.gov.br/selecao na data prevista no cronograma 

anexo a este edital. 

5.9 Para a realização do Teste de Aptidão Física, o candidato deverá:  

a) Comparecer no dia, hora e local previamente designado no site 

http://www.pedrocanario.es.gov.br/selecao;  

b) Estar trajado adequadamente (traje de prática esportiva condizente com os 

testes a serem aplicados, por exemplo, tênis, short, bermuda ou calça, 

camiseta), caso não esteja trajado adequadamente (por exemplo de sandália 

aberta) o mesmo não poderá executar a prova;  

c) Comparecer ao local previsto com 30 (trinta) minutos de antecedência, 

portando documento oficial de identificação: carteira e/ou cédula de identidade 

expedida por Secretaria de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela 

Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, Cédula de Identidade 

para Estrangeiros, Cédula de Identidade fornecida por Órgãos ou Conselhos de 

Classe que, por força de Lei Federal valem como documento de identidade, 
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como, por exemplo, OAB, CRM, CREA, CRC etc., Passaporte, Carteira de 

Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação 

(com fotografia na forma da Lei Federal nº. 9.503/1997). 

5.9.1 Será de responsabilidade do candidato o acompanhamento e consulta 

para verificar o seu local do Teste de Aptidão Física.  

5.9.2 O Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório e classificatório, visa 

aferir a aptidão e a capacidade do candidato para suportar, física e 

ergonomicamente, as exigências das atribuições do cargo.  

5.9.3 O candidato que não atender à chamada para a execução dos testes 

estará automaticamente eliminado do Processo Seletivo.  

5.9.4 O Teste de Aptidão Física será realizado independente das condições 

meteorológicas, a critério da Prefeitura.  

5.9.5 O Teste de Aptidão Física será realizado perante os membros integrantes 

da Comissão avaliadora do Processo Simplificado com o apoio das Secretarias 

Municipais de Obras e Serviços Urbanos e Secretaria Municipal de Saúde. 

5.9.6 Antes do Início do Teste de Aptidão Física será realizada a aferição da 

pressão arterial de todos os candidatos. Aqueles que estiverem com a pressão 

arterial alterada não poderão ser submetidos ao teste, sendo automaticamente, 

eliminado do processo. 

5.9.7 Quando for necessário estarão à disposição dos candidatos, junto com as 

ferramentas e materiais que serão utilizados para a realização da tarefa, os 

equipamentos de proteção individual determinado pela legislação em vigor. 

5.9.8 Caso o candidato venha cometer qualquer ato ou realizar qualquer 

operação que coloque em risco a segurança do avaliador, o teste será 

interrompida, sendo o candidato desclassificado. 

5.9.9 Concluído o teste, o candidato assinará termo de realização do Teste de 

Aptidão Física que atestará terem sido cumpridas todas as normas constantes 

do edital, do que não poderá alegar posteriormente. 
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5.9.10 O Teste de Aptidão Física constituir-se-á na execução de tarefas a 

serem realizadas individualmente pelo candidato, previamente elaborada pela 

Comissão organizadora, com a avaliação através de planilha, tomando-se por 

base as atribuições do cargo. 

5.9.11 Os candidatos serão submetidos ao Teste de Aptidão Física na ordem 

do número de sua classificação conforme item 6. 

5.9.12 Durante a realização do teste é proibido fumar, usar equipamento de 

som, celular, ingerir medicamento ou qualquer tipo de alimento, exceto água.  

5.9.13 Será permitida apenas 1 (uma) única tentativa para a realização do 

teste. 

5.10 A prova prática de limpeza de terreno consiste na execução: 

a) Capinar e coletar o lixo, após fazer a limpeza de uma área de cinco metros 

quadrados; 

b) Realizar a carga, transporte e descarga dos materiais e lixos coletados, com 

carrinho de mão; 

c) Utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual (EPI’S). 

5.10.1 Fatores a serem avaliados: 

a) Observação das regras de segurança (uso do EPI’S); 

b) Habilidade no uso de materiais; 

c) Organização; 

d) Acabamento; 

e) Utilização do tempo. 

5.10.2 A análise da pontuação da prova prática – Limpeza do Terreno 

observará a pontuação definida no ANEXO V. 
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5.10.3 O prazo fixado para execução da Limpeza do terreno é o tempo máximo 

de 10 (dez) minutos. Terminado o prazo fixado o candidato interromperá a 

execução do trabalho determinado, mesmo que não o tenha concluído, sendo 

avaliado as etapas que cumpriu. 

5.10.4 Será atribuído nota de 0 (zero) a 10 (dez), dos quais valerão 2 (dois) 

pontos por quesito a ser avaliado e será avaliada de acordo com as normas 

contidas neste edital. 

5.10.5 Será considerado classificado o candidato que tirar nota igual ou 

superior a 5,0 (cinco) na prova prática. 

5.11 Dos Procedimentos para a realização da Corrida: 

5.11.1 No teste de Corrida (Masculino e Feminino), o(a) candidato(a) deverá 

realizar o teste da seguinte maneira:  

Exercício  
Corrida 

Distância A Ser 
Percorrida 

Tempo Tentativa 

Masculina 2.100m 8 minutos Uma 

Feminina 1.700m 9 minutos Uma 

a) Posição inicial: Os (as) candidatos(as) deverão estar posicionados(as) 

atrás da linha de partida, em uma pista ou em um local plano e sem obstáculos 

previamente demarcados.  

b) Execução: O (a) candidato(a) deverá percorrer a distância mínima exigida, 

no tempo de 08 (oito) minutos os homens, e 09 (nove) minutos as mulheres, 

admitindo-se eventuais paradas ou execução de trechos em marcha, sem 

auxílio de terceiros. O início dos testes se farão com um silvo longo de apito ou 

sinalização visual, quando o cronômetro será acionado. Ao exceder o tempo 

máximo, o(a) candidato(a) perderá 0,5 pontos por minuto excedido, conforme 

exemplificado no ANEXO VI. 

 

6. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL  

6.1 A nota final de cada candidato será igual ao total de pontos obtidos 

atribuídos na 1ª Etapa (Experiência por tempo de trabalho e Cursos 
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Complementares), EXCETO os candidatos para os cargos de GARI e 

AUXILIAR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS que terão seus pontos 

contabilizados após a realização da 2° etapa e terão seus pontos 

contabilizados conforme a formula abaixo: PF 

PF = P1+(PLT + PC) 

PF = Pontuação final  

P1= Pontuação da 1° etapa  

PLT = Pontuação limpeza terreno 

PC = Pontuação Corrida 

6.2 Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da nota final, em 

lista de classificação por cargo.  

6.3 O resultado definitivo do Processo Seletivo Simplificado – PSS será 

divulgado na sede da Prefeitura Municipal de Pedro Canário e no endereço 

eletrônico http://www.pedrocanario.es.gov.br/selecao, conforme cronograma 

anexo a este edital. 

6.4 No caso de igualdade na classificação final dar-se-á preferência 

sucessivamente ao candidato que:  

a) Idade, dando-se preferência ao mais idoso em conformidade com o Art. 27 

da Lei Federal nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso);  

b) Obtiver maior nota na prova prática – Limpeza do Terreno; 

c) Tiver maior idade, para os candidatos não alcançados pelo Estatuto do 

Idoso.  

6.5 A classificação no presente Processo Seletivo Simplificado- PSS não gera 

aos candidatos direito à contratação, cabendo à Prefeitura Municipal de Pedro 

Canário o direito de aproveitar os candidatos aprovados em número 

estritamente necessário. 
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7. DOS RECURSOS  

7.1 Divulgado o resultado provisório dos pontos e classificação, o candidato 

que se sentir prejudicado terá 03 (três) dias para apresentar recurso, a ser 

realizado EXCLUSIVAMENTE por meio eletrônico, devendo o candidato 

acessar o site http://www.pedrocanario.es.gov.br/selecao, no período 

compreendido entre 8h do dia 21.12.2019 até às 17h do dia 23.12.2019, 

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 à 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 Os recursos deverão ser elaborados em formulário próprio, conforme 

ANEXO IV, deste Edital, e inseridos no site 

http://www.pedrocanario.es.gov.br/selecao na data prevista no cronograma 

anexo a este edital. 
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7.8 Após análise dos recursos será publicado no site 
http://www.pedrocanario.es.gov.br/selecao 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 Prefeitura Municipal de Pedro Canário/ES, para 

o preenchimento das vagas existentes.  

8.2 Os candidatos classificados serão convocados para contratação através da 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Secretaria Municipal de 

Administração da Prefeitura Municipal de Pedro Canário. O não 

pronunciamento do candidato convocado para contratação, no prazo de 02 

(dois) dias úteis, dará o direito à Administração de excluí-lo do PSS, 

convocando, se for o caso, candidato com classificação subsequente.  

8.3 Os exames médicos solicitados para a realização da inspeção médica 

oficial serão realizados pelo candidato às suas expensas.  

8.4 A inspeção médica oficial e os exames médicos a serem apresentados 

serão informados quando da convocação do candidato.  

8.5 NO CASO DO CANDIDATO NECESSITAR DE DESLOCAMENTO DE SUA 

MORADIA, PARA CONTRATAÇÃO, O ÔNUS CORRESPONDENTE ÀS 

DESPESAS DE DESLOCAMENTO E MANUTENÇÃO, SERÁ 

EXCLUSIVAMENTE DO CANDIDATO.  

8.6 O candidato convocado para contratação apresentar-se-á para tanto às 

suas expensas.  

8.7 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.  
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8.8 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;  

l) Comprovante de frequência escolar dos filhos menores de 14 anos (original e 

cópia), bem como relação de dependentes para fins legais;  

m) Comprovante de anuidade ou do parcelamento junto ao respectivo 

Conselho de Classe;  

n) Carteira de vacinação dos filhos menores de 05 (cinco) anos;  

o) Comprovante de residência;  

p) Atestado de saúde exarado por médico de trabalho;  

q) Número da conta corrente bancária;  

r) 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;  
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s) Atestado ou certidão de antecedentes criminais, referente ao domicílio do 

candidato;  

t) Títulos e Experiência Profissional apresentados na segunda fase do PSS, 

sob pena de desclassificação do candidato.  

8.9 Caso haja necessidade, a Prefeitura Municipal de Pedro Canário poderá 

solicitar outros documentos complementares.  

8.10 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.  

8.11 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.  

8.12 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.  

8.13 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 Todas as convocações, avisos e resultados referentes as etapas do 

presente PSS serão divulgados na sede da Prefeitura Municipal de Pedro 

Canário/ES e no endereço eletrônico 

http://www.pedrocanario.es.gov.br/selecao. 

 9.2 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 
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do candidato, com todas as suas decorrências, sem prejuízo de medidas de 

ordem administrativa, civil e criminal.  

9.3 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 prova 

correspondente, 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.  

9.4 O candidato se obriga a manter atualizado o endereço e contato telefônico 

perante a Prefeitura Municipal de Pedro Canário/ES, até a data de publicação 

dos resultados do PSS.  

9.5 A classificação final gera para o candidato, apenas a expectativa de direito 

à contratação. A Prefeitura Municipal de Pedro Canário reserva-se no direito de 

proceder às contratações em número de vagas que atenda ao interesse e 

necessidade, de acordo com a disponibilidade orçamentária.  

9.6 Os candidatos estarão sujeitos ao cumprimento da carga horária 

determinada pelas Secretarias requisitantes, no ato de sua convocação, não se 

admitindo a troca de vaga. Na impossibilidade de cumprir a carga horária 

determinada, o mesmo será automaticamente eliminado.  

9.7 A critério da Administração e quando possível a carga horária dos 

contratados poderá sofrer extensão, nos termos da Lei.  

9.8 Os convocados no presente processo seletivo serão admitidos sob o 

regime celetista, admitidos em caráter temporário, por prazo determinado, 

conforme estabelecido em Lei, e regido pelo Regime Geral de Previdência 

Social – RGPS.  

9.9 O candidato contratado em regime de contrato de trabalho por tempo 

determinado ficará sujeito ao cumprimento da descrição dos cargos, constante 

nas Leis Municipais nº 1.083/13 e 712/2004.  
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9.10 Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela Comissão do 

Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Pedro Canário/ES.  

9.11 A Comarca de Pedro Canário/ES é o foro competente para julgar as 

demandas judiciais decorrentes do presente Processo Seletivo Simplificado. 

Pedro Canário/ES, 13 de Dezembro de 2019. 

 

 

 

PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO 
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ANEXO I - CRONOGRAMA 

 

DATAS EVENTOS  
12/12/2019  Publicação Edital 

13/12/2019 a 17/12/2019 Inscrição  

18/12/2019 Convocação para Teste de 
Aptidão Física (Gari e Aux. Obras) 

19/12/2019 Realização do Teste de Aptidão 
Física 

20/12/2019 Classificação Provisória Geral  
21/12/2019 a 23/12/2019  Recurso 

24/12/2019 Resultado final 

26/12/2019 a 29/12/2019 
Envio dos documentos no sistema 
para os candidatos aprovados no 

limite das vagas 
30/12/2019 Convocação 
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ANEXO II - OS CARGOS, A JORNADA DE TRABALHO SEMANAL, OS PRÉ-

REQUISITOS, O VENCIMENTO MENSAL E AS VAGAS 

CARGO 
JORNADA DE 

TRABALHO 
SEMANAL 

PRÉ-REQUISITO VENCIMENTO 
MENSAL VAGAS 

Secretaria Municipal de Administração 

Auxiliar Administrativo 40 h 

Ensino Médio 
Completo + 

Curso básico de 
Informática 

R$ 998,00 02 + CR 

Auxiliar de Serviços 
Gerais 

40 h 

Ensino 
Fundamental 

séries iniciais (4ª 
série ou 5º ano) 

R$ 998,00 02 + CR 

Vigia 40 h 

Ensino 
Fundamental 

séries iniciais (4ª 
série ou 5º ano) 

R$ 998,00 03 + CR 

Técnico de Informática 
(Videomonitoramento) 

40h 

Ensino Médio 
Completo + 

Curso Técnico 
em Informática 

R$ 998,00 01 + CR 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 

Gari 
Sede 

40 h 

Ensino 
Fundamental 

séries iniciais (4ª 
série ou 5º ano) 

R$ 998,00 37 + CR 

Auxiliar de Obras e 
Serviços Urbanos 

40 h  

Ensino 
Fundamental 

séries iniciais (4ª 
série ou 5º ano) 

R$ 998,00 13 + CR 

Artífice de Obras e 
Serviços Urbanos – 

Pintor 
40 h 

Ensino 
Fundamental 

séries iniciais (4ª 
série ou 5º ano) 

R$ 998,00 01 + CR 

Vigia 40 h 

Ensino 
Fundamental 

séries iniciais (4ª 
série ou 5º ano) 

R$ 998,00 05 + CR 
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Vigia  
Lotação: Usina de 

Reciclagem, situada 
na Rodovia ES 209 no 
Bairro Saturnino Mauro 

40 h 

Ensino 
Fundamental 

séries iniciais (4ª 
série ou 5º ano) 
 

R$ 998,00 02 + CR 

CARGO 
JORNADA DE 

TRABALHO 
SEMANAL 

PRÉ-REQUISITO VENCIMENTO 
MENSAL VAGAS 

Coveiro 
Lotação: Sede 

40 h 

Ensino 
Fundamental 

séries iniciais (4ª 
série ou 5º ano) 

R$ 998,00 01 + CR 

Operador de 
Maquinas Pesadas - 
Retro-Escavadeira 

40 h 

Ensino 
Fundamental 

séries iniciais (4ª 
série ou 5º ano) 

+ CNH 
Categoria D + 

Curso básico de 
Retro 

escavadeira + 
Nada consta 

simples da CNH 

R$ 1.244,48 02 + CR 

Motorista 40 h 

Ensino Médio 
Completo + 

CNH Categoria 
D + Nada 

consta simples 
da CNH 

R$ 1.073,36 07 + CR 

Eletricista 40h 

Curso Básico de 
Eletricista Min. 

60h + NR10 e NR 
35 

R$ 1.073,36 CR 
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ANEXO III - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: recepcionar pessoas, procurando 

identificar-las, averiguando suas pretensões, para prestar-lhes 

informações, marcar entrevistas, receber recados ou encaminhá-las a 

pessoas ou setores procurados bem como registrar os atendimentos 

realizados anotando dados pessoais e comerciais, para possibilitar o 

controle dos mesmos; auxiliar no controle de documentos, 

organizando-os em arquivos; verificara exatidão de endereços para 

correspondências; manter atualizada lista de ramais e locais onde se 

desenvolvem as atividades da Prefeitura, correlacionado-as com os 

servidores, para prestar informações e encaminhamentos; atender ás 

chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados, para obter 

ou fornecer informações; estabelecer contatos com outros órgãos; 

operar microcomputador, utilizando programas básicos e aplicativos, 

para incluir, alterar e obter informações; consultar registros e 

processos referentes a assuntos de caráter geral ou especifico, para 

coleta de informações; registrar as informações á vida funcional dos 

servidores, para manter o cadastro pessoal atualizado e o sistema de 

folha de pagamento alimentado; colaborar na elaboração de 

relatórios parciais e anuais, atendendo ás exigências ou normas da 

unidade administrativa; auxiliar no controle dos estoques de materiais, 

inspecionando o recebimento, a entrega e o armazenamento, bem 

como verificando os prazos de validade dos materiais perecíveis e a 

necessidade de ressuprimento dos estoques; zelar pela conservação 

do material estocado, providenciando as condições necessárias para 

tal; efetuar levantamentos periódicos para obter informações exatas 

sobre a situação real do almoxarifado; prestar informações de caráter 

geral, pessoalmente ou por telefone, anotando e transmitindo 

recados; executar sob supervisão, a manutenção da classificação 

dos livros e obras das bibliotecas municipais; informar os horários de 
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atendimento e agendar consultas, pessoalmente ou por telefone; e 

executar outras atribuições afins. 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: preparar e servi café e chá á 

visitantes, dirigentes e servidores do setor; lavar copos, xícaras, 

cafeteiras, coador e demais utensílios de cozinha; arrumar e, 

posteriormente, recolher bandejas com copos, xícaras, pratos, bules, 

açucareiros e garrafas térmicas; lavar, secar e guardar todos os 

materiais utilizados nas copas e nas cozinhas; manter limpo os 

utensílios de copa e cozinha; auxiliar em barracas, stands ou em 

festividades e eventos promovidos pela Prefeitura a servir produtos e a 

efetuar a limpeza dos materiais utilizados; auxiliar no preparo da 

refeição, lavando, selecionando e cortando alimentos; preparar 

lanches, mamadeiras e outras refeições simples, segundo orientação 

superior, para atender aos programas alimentares desenvolvidos pela 

Prefeitura; percorrer as dependências da Prefeitura, abrindo e 

fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando 

pontos de iluminação, maquinas e aparelhos elétricos; limpar e 

arrumar as dependências e instalações de edifícios públicos 

municipais, a fim de mantê-los nas condições de asseio requeridos; 

realizar a limpeza, desinfecção e higienização de todas as 

dependências dos prédios municipais como a sede da Prefeitura, 

entre outras instalações que a vierem a ser instaladas, inclusive os 

locais temporariamente destinados a eventos, seguindo, sempre, as 

normas de limpeza e desinfecção próprias de cada unidade da 

Prefeitura ou conforme norma e determinação superior; esfregar 

chão, paredes, aparelhos sanitários, bancadas, portas, janelas e 

mobiliário, no que couber, utilizando materiais e equipamentos 

próprios de modo a manter e conservar os prédios municipais; 

conservar banheiros e cozinha, efetuando a reposição de materiais 

como sabão, sabonete, toalha, panos de mão, de copa e de chão, 

papel toalha e papel higiênico; recolher o lixo da unidade em que 
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serve, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com 

determinações; verificar a existência de material de limpeza e 

alimentação e outros itens relacionados com seu trabalho, 

comunicando ao superior imediato a necessidade de reposição, 

quando for o caso; manter limpo e arrumado o local de trabalho e 

zelar pelo material sob sua guarda; comunicar ao superior imediato 

qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de 

conserto e reparo nas dependências, moveis e utensílios que lhe 

cabe manter limpos e com boa aparência; e executar outras tarefas 

afins. 

VIGIA: manter vigilância sobre depósitos de materiais, 

estacionamentos, pátios, áreas abertas, centros de esporte, escolar, 

obras em execução e edifícios onde funcionam repartições 

municipais; percorrer sistematicamente as dependências de edifícios 

onde se desenvolvem as atividades da Prefeitura e áreas adjacentes, 

verificando se portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão 

fechadas corretamente e observando pessoas que lhe pareçam 

suspeitas, para possibilitar a tomada de medidas preventivas; fiscalizar 

a entrada e saída de pessoas nas dependências de edifícios 

municipais, prestando informações e efetuando encaminhamentos, 

examinando autorizações, para garantir a segurança do local; zelar 

pela segurança de materiais e veículos postos sob sua guarda; 

verificar o funcionamento de registros de água e gás e painéis 

elétricos; controlar e orientar a circulação de veículos e pedestres nas 

áreas de estacionamento público municipal, para manter a ordem e 

evitar acidentes; vigiar materiais e equipamentos destinados a obras; 

praticar os atos necessários para impedir a invasão de edifícios 

públicos municipais, inclusive solicitar ajuda policial, quando 

necessária; comunicar imediatamente á autoridade superior 

quaisquer irregularidades encontradas; ligar e desligar alarmes; 

realizar comunicados internos através de rádios; contatar, quando 
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necessário, órgãos públicos, comunicando emergências e solicitando 

socorro; zelar pela limpeza das áreas sob sua vigilância, 

comunicando a equipe responsável pelos serviços a necessidade da 

realização dos mesmos; impedir a saída de idosos incapazes, crianças 

e adolescentes, sem autorização prévia; controlar o horários de 

visitas; e executar outras atribuições afins. 

TÉCNICO DE INFORMÁTICA (Videomonitoramento): Verificação de 

problemas e erros de hardware e software; atualização de peças e 

periféricos (upgrade); instalação, atualização, configuração e 

desinstalação de software: utilitários, aplicativos e programas; 

formatação e instalação de sistema operacional (Windows, Linux, etc); 

backup e recuperação de arquivos e dados; limpeza e manutenção de 

componentes; instalação e configuração de redes; verificação e 

solução de vulnerabilidades de segurança; atuar na operação de 

softwares/hardwares utilizados em Centrais de Monitoramento; observar 

com diligência as imagens que forem apresentadas para notificação 

das autoridades competentes, quando for o caso; informar, através de 

relatórios ou outros meios, sobre o mau funcionamento de 

equipamentos que comprometem as atividades de 

videomonitoramento; zelar pelos equipamentos que estejam sob seu 

uso; seguir normas e procedimentos e manter sigilo absoluto de todas as 

imagens capturadas e das operações de autoridades competentes 

que utilizarem o serviço; realizar avaliação permanente da utilização e 

qualidade dos recursos e serviços de monitoramento, com a finalidade 

de garantir o bom nível de serviço, solicitando readequação e 

manutenção quando necessário; analisar e sugerir instalação de novas 

aplicações no ambiente operacional, objetivando manter o padrão de 

desempenho dos serviços implantados; apresentar relatórios conforme 

determinação da administração; manter espírito de colaboração 

coletiva em prol da segurança; participar de treinamentos e cursos de 
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aperfeiçoamento sempre que solicitado; executar outras tarefas afins 

ao cargo. 

GARI: Percorrer os logradouros, seguindo roteiros pré estabelecidos, 

para recolher o lixo; despejar o lixo, amontoado ou acondicionado em 

latões ou sacos plásticos, em caminhões especiais da Prefeitura, 

valendo-as de esforça físico e ferramentas manuais, para possibilitar seu 

transporte; realizar tarefas de separação de lixo, por tipo de material, 

para seu beneficiamento futuro; realizar a varrição de logradouros 

públicos; utilizar botas, luvas e demais vestimentas de proteção 

apropriada, durante a execução dos trabalhos; zelar pela conservação 

dos instrumentos de trabalho; percorrer os logradouros, seguindo roteiros 

pré estabelecidos, para recolher galhadas; percorrer os logradouros, 

seguindo roteiros pré estabelecidos, para recolher entulhos; e executar 

outras atribuições afins. Coletar os resíduos sólidos urbanos domiciliares 

em residências, hospitais, farmácias, estabelecimentos comerciais, 

industriais ou de qualquer natureza; Efetuar serviços de capina, roçada 

manual ou mecânica, remoção de resíduos, utilizando ferramental e 

equipamentos específicos de acordo com a natureza do serviço e/ou 

operação; Proceder à limpeza de ralos, valetas e demais elementos 

que compõem o sistema de drenagem de superfície de logradouros e 

áreas públicas do Município; Auxiliar a descarga de resíduos sólidos 

urbanos nas estações de transferências, aterros, fornos de incineração e 

outros locais de transferência, intermediários ou de destino final; Auxiliar 

a varrição mecânica dos logradouros, coletando resíduos de maior 

porte que dificultem a operação dos equipamentos; Executar serviços 

de limpeza geral e remoção de resíduos sólidos urbanos em todos os 

locais da área de atuação da Secretaria; Realizar transporte, remoção, 

arrumação e acondicionamento de materiais, máquinas e cargas em 

geral, dentro das áreas de atuação da Secretaria; Conservar e zelar 

pelos equipamentos, ferramentas, acessórios e demais bens sob sua 

responsabilidade direta ou indireta; Responder pela guarda do 
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cabideiro (limpeza, recepção e entrega de uniformes dos 

empregados); Responder pela guarda, controle e distribuição de 

materiais e equipamentos do depósito de sua Gerência; Executar e 

manter a limpeza dos elementos que compõem o mobiliário urbano, 

tais como: papeleiras, contenedores, placas de sinalização, cabines 

telefônicas, bancos, caixas de correio, abrigos de ônibus, monumentos 

e demais bens públicos que sejam de responsabilidade da Companhia, 

utilizando equipamentos, ferramentas e produtos adequados à 

finalidade; Proceder à lavagem de logradouros públicos, locais de feiras 

livres e de eventos públicos, através de veículos ou equipamentos e 

ferramentas próprias, por ocasião dos serviços de limpeza e remoção; 

Proceder à remoção de entulhos e bens inservíveis em logradouros e 

áreas públicas do Município e outros locais de acordo com as 

atribuições da Companhia; Auxiliar e transportar mobiliário, 

equipamentos e acessórios e qualquer objeto que venha a ser solicitado 

respeitando a legislação e as normas vigentes, inclusive a de segurança 

do trabalho; Capinar e ceifar taludes e encostas, conforme orientações 

da Defesa Civil Municipal, removendo os resíduos gerados na 

operação, quando exercer a função/atividade de gari-alpinista; Auxiliar 

na coleta de resíduos sólidos especiais, como pneus, pilhas e baterias, 

lâmpadas, e outros; Atender à população e participar de eventos, 

orientando e informando os cidadãos, no que se refere às questões 

relativas à educação ambiental e social; Orientar a população sobre as 

formas adequadas de acondicionamento e descarte de resíduos e 

materiais inservíveis; Cuidar e zelar por seu uniforme, mantendo sempre 

uma boa aparência pessoal; Obedecer e cumprir as Normas de 

Conduta e do Regimento Disciplinar da Secretaria; Orientar o gari 

novato, quando este estiver sob sua responsabilidade; Operar 

equipamentos digitais de uso específico para a atividade; Utilizar os 

Equipamentos de Proteção Individual, de acordo com a sua finalidade 

para a proteção do corpo e identificação profissional; Executar outras 
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tarefas que se incluam, por similaridade, no mesmo campo de atuação 

e que sejam de atribuição da Secretaria; Desenvolver com autonomia 

as atividades programadas pelo órgão gerencial. 

AUXILIAR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: varrer ruas, praças, parques e 

jardins do Município, utilizando vassouras, ancinhos e outros instrumentos 

similares, para manter os referidos locais em condições de higiene e 

transito; percorrer os logradouros, seguindo roteiros pré estabelecidos, 

para aparar o gramado de ruas, vias expressas, praças e demais 

logradouros públicos Municipais, recolhendo e acondicionando a 

grama em latões, sacos plásticos, cestos, carrinhos de tração manual e 

outros depósitos adequados; limpar ralos, caixa de passagem e bocas 

de-lobo e raspar meios-fios; fazer abertura e limpeza de valas, limpeza 

de galerias, fossas sépticas, esgotos, caixas de areia, poços e tanques 

bem como capinar e roçar terrenos, quebrar pedras e pavimentos; 

auxiliar no nivelamento de superfícies a serem pavimentadas e na 

execução se serviços de calcetaria; auxiliar no preparo de argamassa; 

concreto, redes de esgoto, redes pluviais, caixas de inspeções, bocas 

de lobo e executar outras tarefas auxiliares de obras; colocar e retirar 

correntes e lonas nas caixas estacionarias bem como descarregá-las em 

aterro sanitário; auxiliar na construção de palanques e outras obras; 

transportar materiais de construção, moveis, equipamentos e 

ferramentas, de acordo com instruções recebidas e carregar e 

descarregar veículos, empilhando os materiais nos locais indicados; 

limpar, lubrificar e guardar ferramentas, equipamentos e materiais de 

trabalho que não exijam conhecimentos especiais; observar as medidas 

de segurança das tarefas, usando equipamentos de proteção e 

tomando precauções para não causar danos a terceiros; e executar 

outras tarefas afins. 

PINTOR: Pintam as superfícies externas e internas de edifícios e outras 

obras civis, raspando-a amassando-as e cobrindo-as com uma ou várias 
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camadas de tinta; revestem tetos, paredes e outras partes de 

edificações com papel e materiais plásticos e para tanto , entre outras 

atividades, preparam as superfícies a revestir, combinam materiais etc, 

Manter limpo o ambiente de trabalho, Seguir normas de segurança, Agir 

com ética profissional, Demonstrar criatividade e iniciativa, Manter-se 

atualizado sobre novos materiais e técnicas, Demonstrar habilidade 

para trabalhar em grandes alturas, Zelar pelos equipamentos, máquinas 

e acessórios, Planejar trabalhos, Demonstrar eficiência e 

comprometimento com o trabalho. 

COVEIRO: fazer cumprir, segundo normas estabelecidas, as exigências 

para sepultamento, exumação e localização de sepultamento; 

preparar sepulturas, abrindo covas e moldando lajes para tampá-las, 

bem como auxiliar na confecção de carneiros e gavetas, entre outros; 

abrir sepultaras, com instrumentos e técnicas adequadas, a fim de 

evitar danos aos mesmos; sepultar e exumar cadáveres, auxiliar no 

transporte de caixões; desenterrar restos humanos e guardar ossada, 

sob supervisão da autoridade competente; transladar corpos e 

despojos; abrir e fechar os portões do cemitério, bem como controlar o 

horário de visitas; limpar, capinar e pintar o cemitério; participar dos 

trabalhos de caiação de muros, paredes e similares; comunicar-se com 

o superior imediato e solicitar sua presença no caso de situações 

problemáticas; manter-se em dia quanto as medidas de segurança 

para a execução dos trabalhos, utilizar adequadamente o 

equipamento protetor e usar as roupas que lhe forem determinadas 

pelos servidores e chefes imediatos, a fim de garantir a própria proteção 

e a daqueles com quem trabalha; propor medidas que visem melhorar 

a qualidade de seus trabalhos e agilizar as operações que executa; 

controlar o material do cemitério, verificando o nível de estoque para, 

oportunamente, solicitar reposição; orientar e treinar os servidores que 

auxiliam na execução dos trabalhos típicos da classe, inclusive quanto a 

preocupação e medidas de segurança; cumprir normas de segurança, 
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meio ambiente e saúde; utilizar equipamentos de proteção definidos 

pela Prefeitura, de acordo com as normas de segurança e trabalho; 

zelar pela conservação e guarda dos materiais, ferramentas e 

equipamentos utilizados nos serviços típicos da classe, comunicando ao 

chefe imediato qualquer irregularidade ou avaria que não possa ser 

reparada na própria oficina, a fim de que seja providenciado o 

conserto em tempo hábil para não prejudicar os trabalhos; manter 

limpo e arrumado o local de trabalho; requisitar o material necessário a 

execução das atribuições típicas da classe; zelar pela boa qualidade 

do serviço, controlando o andamento das operações e efetuando os 

ajustes necessários, a fim de garantir sua correta execução; e executar 

outras atribuições correlatas. 

OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS - RETRO-ESCAVADEIRA: operar a 

retro-escavadeira para execução de serviços de escavação, 

terraplanagem, nivelamento de solo, pavimentação, conservação de 

vias, carregamento e descarregamento de material, entre outros; 

conduzir e manobrar a máquina, acionando o motor e manipulando os 

comandos de marcha e direção, para posicioná-la conforme as 

necessidades do serviço; operar mecanismos de tração e 

movimentação dos implementos da máquina, acionando pedais e 

alavancas de comando, para escavar, carregar, mover e levantar ou 

descarregar terra, areia, cascalho, pedras e materiais análogos; zelar 

pela qualidade boa do serviço, controlando o andamento das 

operações e efetuando os ajustes necessários, a fim de garantir sua 

correta execução; pôr em pratica as medidas de segurança 

recomendações para a operação e estacionamento da máquina, a 

fim de evitar possíveis acidentes; efetuar pequenos reparos de urgência, 

utilizando as ferramentas apropriadas, para assegurar o bom 

funcionamento do equipamento; acompanhar os serviços de 

manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus implementos e , 

após executados, efetuar os testes necessários; anotar, segundo normas 
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estabelecidas, dados e informações sobre os trabalhos realizados, 

consumo de combustível, conservação e outras ocorrências, para 

controle da chefia; e executar outras tarefas afins. 

MOTORISTA: verificar se a documentação do veículo a ser utilizado está 

completa. bem como devolvê-la, a chefia imediata, quando do 

termino da tarefa; verificar diariamente as condições de funcionamento 

do veículo, antes de sua utilização: pneus, água do radiador, bateria, 

nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagens, faróis, abastecimento de 

combustível, entre outros; dirigir automóveis, caminhonete e demais 

veículos de transporte de passageiro e cargas; conduzir os servidores da 

Prefeitura, em lugar e hora determinados, conforme itinerário 

estabelecidos ou instruções especificas; dirigir ônibus para transporte de 

alunos da rede municipal de ensino, verificando diariamente as 

condições de funcionamento do veículo, antes de sua utilização: pneus, 

água do radiador, bateria, nível de óleo, sinaleiros, freios, embreagens, 

faróis, abastecimento de combustível, entre outros; conduzir caminhões, 

verificando diariamente as condições de funcionamento do veículo, 

antes de sua utilização: pneus, água do radiador, bateria, nível de óleo, 

sinaleiros, freios, embreagens, faróis, abastecimento de combustível, 

entre outros, para o transporte de carga; zelar pelo bom andamento da 

viagem, adotando as medidas cabíveis na prevenção ou solução de 

qualquer anormalidade, para garantir a segurança dos passageiros, 

transeuntes e outros veículos; orientar o carregamento de cargas e o 

embarque de passageiros, a fim de manter o equilíbrio do veículo e 

evitar danos as pessoas e aos materiais transportados; observar os limites 

de carga pré estabelecidos, quando ao peso, altura, comprimento e 

largura; zelar pelo bom andamento da viagem, adotando as medidas 

cabíveis na prevenção ou solução de qualquer anormalidade, para 

garantir a segurança dos passageiros, transeuntes e outros veículos; 

fazer pequenos reparos de urgência; manter o veículo limpo, interna e 

externamente, e em condições de uso, levando-o a manutenção 
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sempre que necessário; observar os períodos de revisão e manutenção 

preventiva do veículo; anotar, segundo normas estabelecidas, a 

quilometragem rodada, viagens realizadas, objetos e pessoas 

transportadas, itinerários e outras ocorrências; recolher o veículo após o 

serviço, deixando-o corretamente estacionado e fechado; e executar 

outras tarefas afins. 

ELETRICISTA: Executar serviços referentes a instalação e manutenção da 

iluminação pública Municipal; Solicitar a compra de material necessário 

para a realização dos serviços de iluminação pública; executar outras 

tarefas correlatas determinadas pelo superior hierárquico; Utilizar os 

Equipamentos de Proteção Individual, de acordo com a sua finalidade 

para a proteção do corpo e identificação profissional; Executar outras 

tarefas que se incluam, por similaridade, no mesmo campo de atuação 

e que sejam de atribuição da Secretaria; Desenvolver com autonomia 

as atividades programadas pelo órgão gerencial. 
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ANEXO IV - FORMULÁRIO PARA RECURSO 

 

Eu, _______________________________________________________________ 
Protocolo de Inscrição nº _________________________, venho por 
meio deste solicitar junto à Comissão do Processo Seletivo 
Simplificado para Nomeação Temporária conforme Edital 001/2019,  
a: 

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 

 

Nestes termos pede deferimento. 

 

Pedro Canário/ES, ______de______________de 2019. 
 

___________________________________________  
Assinatura do Candidato 
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ANEXO V - FICHA DE PONTUAÇÃO – PROVA PRÁTICA DE LIMPEZA DE 
TERRENO 

 

Nome do candidato (a):______________________________________________ 

Cargo pretendido   (   ) Gari (    )Auxiliar de obras e serviços Urbanos 

 
Avaliação dos fatores a serem analisados: 
 

 
1 – Observação das regras de segurança 
(    ) Ótimo – 2,00 pontos 
(    ) Bom – 1,50 pontos 
(    ) Regular – 1,00 pontos 
(    ) Ruim – 0,50 pontos 
(    ) Péssimo – 0,00 pontos 
OBS:____________________________________ 
 

 
4 – Acabamento 
(    ) Ótimo – 2,00 pontos 
(    ) Bom – 1,50 pontos 
(    ) Regular – 1,00 pontos 
(    ) Ruim – 0,50 pontos 
(    ) Péssimo – 0,00 pontos 
OBS:____________________________________ 
 

 
2 – Habilidade no uso de materiais 
(    ) Ótimo – 2,00 pontos 
(    ) Bom – 1,50 pontos 
(    ) Regular – 1,00 pontos 
(    ) Ruim – 0,50 pontos 
(    ) Péssimo – 0,00 pontos 
OBS:____________________________________ 
 

 
5 – Utilização do tempo 
(    ) Ótimo – 2,00 pontos 
(    ) Bom – 1,50 pontos 
(    ) Regular – 1,00 pontos 
(    ) Ruim – 0,50 pontos 
(    ) Péssimo – 0,00 pontos 
OBS:____________________________________ 
 

 
3 – Organização 
(    ) Ótimo – 2,00 pontos 
(    ) Bom – 1,50 pontos 
(    ) Regular – 1,00 pontos 
(    ) Ruim – 0,50 pontos 
(    ) Péssimo – 0,00 pontos 
OBS:____________________________________ 
 

 
6 – Faltas cometidas (0,25 pontos por 
cada item) 
(    ) Não utilização dos EPI’S 
(    ) Não utilizou os produtos e materiais 
corretamente 
(    ) Apresentação pessoal 
OBS:____________________________________ 
 

 
 

RESUMO DA PONTUAÇÃO DA PROVA PRÁTICA: 
TEMPO DA PROVA 
 
 

NOTA PONTUADA FALTAS COMETIDAS  TOTAL DE PONTOS 

 
Pedro Canário, _______de______ de 2019 

 

________________________________________ 
Assinatura da Comissão Avaliadora 
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VI - FICHA DE PONTUAÇÃO – PROVA PRÁTICA CORRIDA 
 

Nome do candidato (a):______________________________________________ 

Cargo pretendido   (   ) Gari (    )Auxiliar de obras e serviços Urbanos 
 
 

Resumo do tempo executa para pontuação. 
 
HOMEM – Distância 2.100m  MULHER – Distância 1.700m 

Tempo 
executado 
(minutos) 

Pontos 
 Tempo 

executado 
(minutos) 

Pontos 

08:00 a 08:30 10,00 pontos  09:00 a 09:30 10,00 pontos 
08:31 a 09:00 9,50 pontos  09:31 a 10:00 9,50 pontos 
09:01 a 09:30 9,00 pontos   10:01 a 10:30 9,00 pontos  
09:31 a 10:00 8,50 pontos  10:31 a 11:00 8,50 pontos 
10:01 a 10:30 8,00 pontos  11:01 a 11:30 8,00 pontos 
10:31 a 11:00 7,50 pontos  11:31 a 12:00 7,50 pontos 
11:01 a 11:30 7,00 pontos  12:01 a 12:30 7,00 pontos 
11:31 a 12:00 6,50 pontos  12:31 a 13:00 6,50 pontos 
12:01 a 12:30 6,00 pontos  13:01 a 13:30 6,00 pontos 
12:31 a 13:00 5,50 pontos  13:31 a 14:00 5,50 pontos 
13:01 a 13:30 5,00 pontos  14:01 a 14:30 5,00 pontos 
13:31 a 14:00 4,50 pontos  14:31 a 15:00 4,50 pontos 
14:01 a 14:30 4,00 pontos  15:01 a 15:30 4,00 pontos 
14:31 a 15:00 3,50 pontos  15:31 a 16:00 3,50 pontos 
15:01 a 15:30 3,00 pontos  16:01 a 16:30 3,00 pontos 
15:31 a 16:00 2,50 pontos  16:31 a 17:00 2,50 pontos 
16:01 a 16:30 2,00 pontos  17:01 a 17:30 2,00 pontos 
16:31 a 17:00 1,50 pontos  17:31 a 18:00 1,50 pontos 
17:01 a 17:30 1,00 pontos  18:01 a 18:30 1,00 pontos 
17:31 a 18:00 0,50 pontos  18:31 a 19:00 0,50 pontos 
18:01 a 18:30 0,00 pontos  19:01 a 19:30 0,00 pontos 
 
 

 

RESUMO DA PONTUAÇÃO DA PROVA PRÁTICA: 
TEMPO DA PROVA 
 
 

TOTAL DE PONTOS 

 
Pedro Canário, _______de______ de 2019 

 

________________________________________ 
Assinatura da Comissão Avaliadora 
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RESUMO DE RESCISÃO E ADITIVO DO CONTRATO Nº 003-2019
Publicação Nº 242934

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Processo nº 005745/2019

Contrato nº 114/2019

Contratante: Prefeitura Municipal de Pedro Canário.

Contratada: Base Forte Construções e Serviços Eireli.

Objeto: A prorrogação do prazo de vigência da ordem de execução dos serviços por mais 60 (sessenta) dias, sendo que 
inicio da vigências se da após o vencimento da ultima ordem de execução serviço.

Pedro Canário, 26 de Novembro de 2019.

BRUNO TEOFILO ARAUJO

Prefeito Municipal

RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO

Processo nº 004120/2019

Contrato nº 073/2018

Locatária: Prefeitura Municipal de Pedro Canário.

Locadora: Gabriela de Melo Costa.

Objeto: A rescisão em comum acordo entre as partes

do 1º Termo Aditivo do contrato nº073/2018

Prazo: Fica rescindido a partir 31 de dezembro de 2019

Pedro Canário, 11 de Dezembro de 2019.

BRUNO TEOFILO ARAUJO

Prefeito Municipal

RESUMO DO 3º TERMO ADITIVO DE VALOR

Processo nº 1858/1859/2017

Contrato nº 003/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Pedro Canário.

Contratado: Transigor Transportes e Turismo Ltda.

Objeto: O acréscimos de 19,25% dezenove vírgula vinte e cinco por cento no valor do contrato.

Valor: R$257.936,29 duzentos e cinquenta e sete mil novecentos e trinta e seis reais e vinte e nove centavos)

As demais cláusulas e condições do contrato supracitado permanecerão inalteradas.

Pedro Canário, 10 de Dezembro de 2019.

BRUNO TEOFILO ARAÚJO

Prefeito Municipal
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Prefeitura

ARP Nº 028/2019
Publicação Nº 242975

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2019

Processo nº 16.004/2019

GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA/ES – CNPJ Nº 27.165.695/0001-18 FORNECEDOR/PRESTADOR DE 
SERVIÇOS: COLECT VITORIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 02.872.908/0001-10.

OBJETO: Aquisição de coletores ECOPEV, visando atender a implantação da coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos do 
Município de Piúma, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/20019.

VIGÊNCIA: 12 (doze) Meses.

Piúma/ES, 12 de dezembro de 2019

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2019
Publicação Nº 242971

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS

Nº 037/2019

(RETIFICADO2)

Processo nº 14.303/2019

O MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES, por meio do seu Pregoeiro Oficial, torna Público a realização de Licitação, na Modalidade “Pre-
gão Presencial para Registro de Preços”, objetivando a “Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços 
de locação de estruturas e aparelhagem para eventos, incluindo montagem e desmontagem para atender as necessidades 
das Secretarias Municipais de Piúma”, 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/transparen-
cia/licitacao .

Credenciamento e recebimento dos envelopes: Das 09h30min às 09h45min do dia 30/12/2019.

Abertura das Propostas e Sessão de disputas: Às 09h45min do dia 30/12/2019.

Piúma, 12 de dezembro de 2019.

Leôndias V. B. Figueiredo 

Pregoeiro – PMP

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 SUSPENSÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2019
Publicação Nº 242892

AVISO DE SUSPENSÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Nº 007/2019

O Município de Presidente Kennedy/ES, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados a 
SUSPENSÃO “sine die” da Concorrência Pública em epígrafe, referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DE MAROBÁ, NESTE MUNICIPIO DE PRESIDENTE 
KENNEDY/ES, em virtude da necessidade de adequações do Edital.

Presidente Kennedy/ES, 12/12/2019.

Leonardo dos Santos

Presidente da CPL

INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Publicação Nº 242842

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 033479/2019

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, 
e a Empresa: THIALQ SOUZA CRUZ 03453856759. A Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, à vista do 
parecer da Procuradoria Geral, com fulcro no Artigo 25, Inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, ratifica e torna público, a 
Contratação de Empresa para Apresentação de SHOW ACÚSTICO com a Banda GINGA FORROZEAR, no dia 13 de dezem-
bro de 2019, às 20:00 horas, para apresentação na Festa da Comunidade de Santa Lúcia, no interior do município, no valor 
de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Presidente Kennedy - ES, 11 de dezembro de 2019.

Zenildo da Rosa Porto

Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 033481/2019

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, 
e a Empresa: ELIZANGELA CONCEIÇÃO DA SILVA 09715903703. A Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e 
Lazer, à vista do parecer da Procuradoria Geral, com fulcro no Artigo 25, Inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, ratifica e 
torna público, a Contratação de Empresa para Apresentação de SHOW ARTÍSTICO com BARROZINHO, no dia 13 de de-
zembro de 2019, às 00:00 horas, para apresentação na Festa da Comunidade de Santa Lúcia, no interior do município, no 
valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Presidente Kennedy - ES, 12 de dezembro de 2019.

Zenildo da Rosa Porto

Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 033480/2019

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, 
e a Empresa: WYLYAN LEAL DE BRITO 17961426701. A Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, à vista 
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do parecer da Procuradoria Geral, com fulcro no Artigo 25, Inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, ratifica e torna públi-
co, a Contratação de Empresa para Apresentação de SHOW ARTÍSTICO com WILLIAN MAIA, no dia 14 de dezembro de 
2019, às 22:00 horas, para apresentação na Festa da Comunidade de Santa Lúcia, no interior do município, no valor de 
R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Presidente Kennedy - ES, 12 de dezembro de 2019.

Zenildo da Rosa Porto

Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 033483/2019

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, 
e a Empresa: RITA DAS NEVES SILVA ROMÃO 03605543760. A Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, 
à vista do parecer da Procuradoria Geral, com fulcro no Artigo 25, Inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, ratifica e torna 
público, a Contratação de Empresa para Apresentação de SHOW ACÚSTIICO com SAMUEL RAMOS, no dia 14 de dezembro 
de 2019, às 20:00 horas, para apresentação na Festa da Comunidade de Santa Lúcia, no interior do município, no valor 
de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Presidente Kennedy - ES, 12 de dezembro de 2019.

Zenildo da Rosa Porto

Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 033484/2019

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, 
e a Empresa: M. FERREIRA PEÇANHA - ME. A Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, à vista do parecer 
da Procuradoria Geral, com fulcro no Artigo 25, Inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, ratifica e torna público, a Contrata-
ção de Empresa para Apresentação de SHOW ARTÍSTICO com a Banda AGITAÊ, no dia 14 de dezembro de 2019, às 00:00 
horas, para apresentação na Festa da Comunidade de Santa Lúcia, no interior do município, no valor de R$ 15.000,00 
(quinze mil reais).

Presidente Kennedy - ES, 12 de dezembro de 2019.

Zenildo da Rosa Porto

Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 033795/2019

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, 
e a Empresa: BALADA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME. A Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, 
à vista do parecer da Procuradoria Geral, com fulcro no Artigo 25, Inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, ratifica e torna 
público, a Contratação de Empresa para Apresentação de SHOW ARTÍSTICO com LÉO LIMA, no dia 13 de dezembro de 
2019, às 22:00 horas, para apresentação na Festa da Comunidade de Santa Lúcia, no interior do município, no valor de 
R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Presidente Kennedy - ES, 12 de dezembro de 2019.

Zenildo da Rosa Porto

Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

TORNAR SEM EFEITO
Publicação Nº 242861

TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO DO ARTIGO 24, INCISO IV, PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO Nº 0034743/2019.

O Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy/ES, torna público, que por um equivoco referente ao valor, decidi 
tornar sem efeito a Publicação da Dispensa de Licitação, publicada no DOM/ES, Edição nº 1410, Página 308, Plubicação 
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nº 242260, data 11/12/2019, referente a contratação de empresa especializada em locação de veículos tipo ambulâncias 
de transporte tipo b (sbv-suporte básico de vida) e tipo d (sav-suporte avançado de vida) sem motorista, para atender às 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no que se refere urgência/emergência do Pronto Atendimento Municipal 
(PAM), deste Município.

Presidente Kennedy – ES, 12 de dezembro de 2019.

JAIRO FRICKS TEIXEIRA

Secretário Municipal de Saúde do Município de Presidente Kennedy/ES

Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Publicação Nº 242989

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Tendo em vista o que consta nos autos do processo n. 35720/2019 comprovantes de viagens realizadas pelo requerente, 
assegurando o direito ao mesmo de receber diárias, RECONHEÇO A DÍVIDA CONTRAÍDA, no valor Total de R$1.850,00 
(um mil oitocentos e cinquenta reais), em favor do Sr. Paulo Jovane de Almeida.

Autorizo, em consequência, a emissão da correspondente NOTA DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO a conta de 
dotação própria do orçamento vigente e a observância do disposto nos § 1º e 2º do art. 63, da Lei Federal nº 4.320/64.

Registro, ainda, que tal instrumento deve ser publicado na forma da lei vigente neste Município.

Presidente Kennedy/ES, 11 de Dezembro de 2019.

Jairo Fricks Teixeira

Secretário Municipal de Saúde
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Rio Bananal

Prefeitura

ERRATA REFERENTE AO EXTRATO DO CONTRATO 160-2019
Publicação Nº 242848

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL

ERRATA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO N° 160/2019

A Prefeitura Municipal de Rio Bananal retifica a publicação em referência, feita no DOM/ES, pag. 165 Edição n° 1407, do 
dia 06/12/2019.

Contratado: PME Máquinas e Equipamentos Ltda.

Onde se lê: 7704/2019 - Adesão a Ata de Registro de Preços 015/2019 do Pregão Presencial 006/2019 da Secretaria de 
Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG/ES).

Leia-se: 7704/2019 - Adesão a Ata de Registro de Preços 015/2019 do Pregão Eletrônico 006/2019 da Secretaria de Es-
tado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG/ES).

Rio Bananal-ES, 12 de Dezembro de 2019.

FELISMINO ARDIZZON

Prefeito Municipal



13/12/2019 (Sexta-feira)  - Edição N° 1412

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 257

Santa Leopoldina

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA PREGÃO PRESENCIAL 040/2019
Publicação Nº 242759

PREFEITURA MUNICIPAL

SANTA LEOPOLDINA

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

O Município de Santa Leopoldina torna público, para conhecimento, que a licitação na modalidade Pregão Presencial 
040/2019 objetivando a AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO PARA A CAMPANHA PROMOCIONAL DE COMBATE A EVASÃO FIS-
CAL, CONFORME ITENS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL, realizada em 12 de dezembro de 2019, às 
08h30min foi considerada DESERTA, por não comparecerem interessados ao certame.

Santa Leopoldina/ES, 12 de dezembro 2019.

Leomar Laurett

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 042/2019
Publicação Nº 242950

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 042/2019

O Município de SANTA LEOPOLDINA torna público que fará realizar PREGÃO PRESENCIAL Nº. 042/2019 nos termos da Lei 
nº. 10.520/02 - Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ENTREGA DOS ENVELOPES: Até 
às 08h, do dia 27/12/2019 no Protocolo Geral da Prefeitura. Edital completo disponível em www.santaleopoldina.es.gov.br. 
Contato através do tel: (27)3266-1016 ou pelo e-mail licitacao@santaleopoldina.es.gov.br. Processo adm. 002438/2019 
oriundo da Secretaria Municipal de Educação.

Santa Leopoldina/ES 12/12/2019.

LEOMAR LAURETT

Pregoeiro

CONTRATO N.º 169/2019
Publicação Nº 242723

CONTRATO N.º 169/2019

CONTRATADO: IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA EPP. OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a AQUISIÇÃO 
DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE 15 (QUINZE) PASSAGEIROS, COM ACESSIBILIDADE PARA CADEIRANTE, 
PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL VISANDO ATENDER A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LEOPOLDINA, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente instru-
mento será de 12 (doze) meses, com inicio em 11 de dezembro de 2019 e término previsto em 10 de dezembro de 2020. 
VALOR: O valor global para a aquisição do veículo é de R$ 179.900,00 (cento e setenta e nove mil novecentos reais). Em 
conformidade com o Procedimento Licitatório – Modalidade PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2019, oriundo da Secretaria 
Municipal de Saúde e de acordo com o Processo Administrativo nº 002213/2019, de 30/09/2019.

Santa Leopoldina/ES, 10 de dezembro de 2019.

http://www.santaleopoldina.es.gov.br
mailto:licitacao@santaleopoldina.es.gov.br
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VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

MARCELA NAGEL STOV

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATANTE

IGOR SANTIAGO

IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA EPP

CONTRATADA

ERRATA DA PUBLICAÇÃO Nº 241775
Publicação Nº 242907

ERRATA DA PUBLICAÇÃO Nº 241775

Considerando a publicação do extrato do resumo da Ata de Registro de Preços nº. 042/2019, realizada no dia 10 de de-
zembro de 2019, Edição N° 1409, pág. 323,

Onde se lê:

Santa Leopoldina/ES, 03 de novembro de 2019.

Leia-se:

Santa Leopoldina/ES, 03 de dezembro de 2019.

Santa Leopoldina/ES, 12 de dezembro de 2019.

Valdemar Luiz Horbelt Coutinho

Prefeito Municipal

LEI Nº 1690/2019
Publicação Nº 242902

Lei no 1690/2019

O Prefeito Municipal de Santa Leopoldina, Estado do Espírito Santo.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1º. O Conselho Municipal de Saúde é um órgão colegiado, deliberativo e de caráter permanente, do Sistema Único 
de Saúde - SUS, criado pelos artigos 168 e 169 da Lei Orgânica do Município de Santa Leopoldina/ES, com composição, 
organização e competências fixadas na Lei Federal nº 8.142/1990, e que tem como objetivo atuar na formulação, pro-
posição de estratégias, controle da execução, avaliação e fiscalização das Políticas de Saúde, inclusive em seus aspectos 
econômicos e financeiros.

CAPÍTULO II

DA COMPETÊNCIA

Art. 2º. Ao Conselho Municipal de Saúde compete cumprir e fazer cumprir as diretrizes e atribuições estabelecidas pelas 
leis federais e pelas resoluções do Conselho Nacional de Saúde.
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§ 1º. Além de outras competências, em razão de normas legais, compete ao Conselho Municipal de Saúde:

I - atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde, incluindo os seus aspectos econômicos e financei-
ros, e propor estratégias para a sua aplicação aos setores público e privado;

II - deliberar sobre os programas de saúde e aprovar projetos a serem encaminhados ao Poder Legislativo, propor a ado-
ção de critérios definidores de qualidade e resolutividade, atualizando-os face ao processo de incorporação dos avanços 
científicos e tecnológicos na área da saúde;

III - avaliar e deliberar sobre contratos, consórcios e convênios, conforme as diretrizes dos Planos de Saúde Nacional, 
Estadual e Municipal;

IV - acompanhar e controlar a atuação do setor privado credenciado mediante contrato ou convênio na área de saúde;

V - propor critérios para programação e execução financeira e orçamentária dos Fundos de Saúde e acompanhar a movi-
mentação e destino dos recursos;

VI - fiscalizar e controlar gastos e deliberar sobre critérios de movimentação de recursos da saúde, incluindo o Fundo de 
Saúde e os recursos transferidos e próprios do Município, Estado e da União, com base no que a lei disciplina;

VII - fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e dos serviços de saúde e encaminhar denúncias aos respecti-
vos órgãos de controle interno e externo, conforme legislação vigente;

§ 2º Compete, ainda, ao Conselho Municipal de Saúde:

I - propor a revisão da Lei Geral dos Conselhos Gestores;

II - coordenar as ações dos Conselhos Gestores, nas aplicações de políticas e diretrizes de saúde;

III - apreciar os relatórios trimestrais aprovados pelos Conselhos Gestores;

IV - homologar os Regimentos Internos aprovados pelos Conselhos Gestores;

V - homologar as indicações, substituições e perdas de mandatos de Conselheiros, deliberadas pelos Conselhos Gestores;

VI - efetuar a inscrição de entidade ou organização executora de atividades, projetos, programas e eventos, que sejam 
voltados ao interesse público municipal, na área de saúde, fixar normas e dar outras providências;

VII - estabelecer o Regimento Eleitoral que regulará as eleições das entidades representativas, visando as indicações dos 
membros que irão compor o Conselho Municipal de Saúde.

Art. 3º. Ao Presidente do Conselho Municipal de Saúde, dentre outras atribuições, compete:

I - convocar e presidir os trabalhos e as reuniões da Mesa Diretora e do Conselho Municipal de Saúde;

II - decidir, ad referendum, acerca de matérias emergenciais, quando houver impossibilidade de consulta à Plenária, sub-
metendo seu ato à deliberação da Plenária em reunião subsequente;

III - representar o Conselho Municipal de Saúde;

IV - delegar atribuições ou representações a outros membros do Conselho Municipal de Saúde;

V - assinar as resoluções e os atos decorrentes de deliberações da Plenária;
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VI - cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno e as Resoluções do Conselho Municipal de Saúde.

Art. 4º. Ao Secretário Executivo do Conselho Municipal de Saúde compete:

I - preparar e enviar aos Conselheiros as convocações de reuniões;

II - organizar a pauta e elaborar as atas das reuniões;

III - preparar e expedir os atos e as deliberações da Plenária;

IV - manter atualizados os arquivos de normas, correspondências, projetos, gravações e outros;

V - executar as atividades administrativas e outras inerentes à sua função.

CAPÍTULO III

DA CONSTITUIÇÃO

Art. 5º. O Conselho Municipal de Saúde terá a seguinte constituição:

§ 1º. Prestadores de serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;

§ 2º. Representantes do governo municipal;

§ 3º. Segmentos organizados de usuários do Sistema Único de Saúde;

§ 4º. Trabalhadores da saúde;

§ 5º. A representação dos usuários será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

Art. 6º. O Conselho Municipal de Saúde terá uma Mesa Diretora como órgão operacional de execução e implementação de 
suas decisões sobre o Sistema Único de Saúde do Município.

CAPITULO IV

DA COMPOSIÇÃO

Art. 7º. O Conselho Municipal de Saúde será composto paritariamente por 50% (cinquenta por cento) de representantes 
da sociedade civil, 25% (vinte e cinco por cento) de representantes de entidades dos trabalhadores da área de saúde e 
25% (vinte e cinco por cento) de representantes do Executivo Municipal e de prestadores de serviços conveniados ou sem 
fins lucrativos.

Art. 8º. O Conselho Municipal de Saúde será constituído por 16 (dezesseis) membros titulares e igual número de suplen-
tes, indicados para um mandato de 2 (dois) anos, podendo haver recondução uma única vez.

§ 1º. Os 08 (oito) representantes da sociedade civil serão indicados pelos movimentos organizados do município, devendo 
todos, obrigatoriamente, residirem no município.

§ 2º. Os 04 (quatro) representantes dos trabalhadores da área de saúde serão indicados pelas entidades que representam 
as diversas categorias.

§ 3º. Os 02 (dois) representantes do Executivo Municipal serão indicados pelo Chefe do Poder Executivo, sendo o Secre-
tário Municipal de Saúde membro nato do Conselho.

§ 4º. Os 02 (dois) representantes dos prestadores de serviços conveniados ou sem fins lucrativos serão indicados pelas 
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entidades prestadoras de serviços privados e conveniados, ou sem fins lucrativos, sob gestão municipal.

Art. 9º. Perderá o mandato o Conselheiro que cometer qualquer ato ou ação não condizente com o exercício de sua repre-
sentação, por deliberação da Plenária do Conselho Municipal de Saúde.

Art. 10. A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, 
como Conselheiros, não é permitida no Conselho Municipal de Saúde.

CAPÍTULO V

DA ORGANIZAÇÃO

Art. 11. O Município de Santa Leopoldina, através do Presidente do Conselho Municipal de Saúde, publicará Edital convo-
cando eleições, com ampla divulgação, até 90 (noventa) dias antes do término do mandato dos Conselheiros, para que os 
entes interessados, possam indicar seus representantes.

§ 1º. Caso o Presidente do Conselho Municipal de Saúde não faça a publicação do Edital convocando eleições, 1/3 (um 
terço) dos Conselheiros poderá fazê-lo, observado o disposto no caput deste artigo.

§ 2º. O processo eleitoral será conduzido por um coordenador eleito dentre os membros da Comissão Eleitoral.

§ 3º. Concluído o processo eleitoral das entidades representativas, nos termos do Regimento Eleitoral, os nomes dos 
representantes indicados serão encaminhados, imediatamente, pelo Presidente do Conselho Municipal de Saúde ao Exe-
cutivo Municipal para as designações, mediante decreto, no prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 12. O Secretário Municipal de Saúde convocará e presidirá a reunião, em que tomarão posse os novos Conselheiros 
e em que se realizará a eleição do Presidente do Conselho Municipal de Saúde, até 15 (quinze) dias após as designações.

Art. 13. O Presidente do Conselho Municipal de Saúde será eleito por intermédio de voto simples, em escrutínio aberto, 
entre os Conselheiros titulares presentes, podendo ser representante de qualquer um dos entes referidos no Art. 5º.

Art. 14. Constituído o Conselho Municipal de Saúde, os pedidos de indicação e substituição de Conselheiros serão dirigidos 
diretamente ao seu Presidente, que dará ciência à Plenária e ao Executivo Municipal para a necessária designação.

CAPÍTULO VI

DO FUNCIONAMENTO

Art. 15. O Município de Santa Leopoldina garantirá autonomia administrativa e financeira ao Conselho Municipal de Saúde 
e, a necessária infraestrutura e apoio técnico/administrativo, para organização e funcionamento da Secretaria Executiva.

Art. 16. A Secretaria Executiva e o quadro de pessoal, capaz de oferecer suporte administrativo e técnico ao Conselho 
Municipal de Saúde, com dedicação exclusiva, serão designados pelo Chefe do Poder Executivo, devem possuir conheci-
mentos e habilidades bastantes para conferir bom desempenho às competências atribuídas ao Conselho.

Parágrafo único. A estrutura administrativa e o quadro de pessoal, de que trata o caput deste artigo, serão motivo de 
apreciação e deliberação da Plenária do Conselho Municipal de Saúde.

Art. 17. A função de Conselheiro é de relevância pública, sem remuneração, portanto garante sua dispensa do trabalho 
sem prejuízo para o Conselheiro, durante o período das reuniões, capacitações e ações específicas do Conselho.

SEÇÃO I

Da Plenária

Art. 18. A Plenária do Conselho deverá manifestar-se por meio de resoluções, recomendações, moções e outros atos de-
liberativos.
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Art. 19. Fica delegada competência ao Secretário Municipal de Saúde para homologação obrigatória das resoluções, no 
prazo de 30 (trinta) dias, dando-lhes publicidade oficial.

Art. 20. Decorrido o prazo referido no artigo anterior e, não sendo homologada a resolução e nem enviada justificativa 
pelo gestor ao Conselho Municipal de Saúde, com proposta de alteração ou rejeição, a ser apreciada na reunião Plenária 
seguinte, a Mesa Diretora deverá buscar uma solução junto ao Secretário Municipal de Saúde.

Parágrafo único. Permanecendo o impasse, o Conselho Municipal de Saúde, com aprovação de 2/3 (dois terços) da Plená-
ria, poderá representar ao Ministério Público se a matéria constituir de alguma forma, desrespeito aos direitos do cidadão.

SEÇÃO II

Das Reuniões

Art. 21. O Conselho Municipal de Saúde se reunirá, ordinariamente, uma vez por mês ou, em caráter extraordinário, 
quando for convocado, expressamente, pelo Presidente do Conselho ou, a requerimento motivado de 1/3 (um terço) dos 
Conselheiros titulares, ou ainda, por maioria simples da Plenária.

§ 1º. As reuniões ordinárias serão confirmadas a cada membro do Conselho com antecedência mínima de 10 (dez) dias, 
contemplando o envio da pauta e o material de apoio, na forma estabelecida pelo Regimento Interno do Conselho.

§ 2º. As reuniões extraordinárias serão convocadas para deliberar sobre matéria urgente e inadiável e, serão confirmadas 
a cada membro do Conselho com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.

§ 3º O quórum mínimo para realização de reuniões e tomada de decisões do Conselho será de metade mais um dos Con-
selheiros, ressalvados os casos regimentais nos quais se exija quórum especial ou maioria qualificada de votos.

Art. 22. O Secretário Executivo fará parte das reuniões do Conselho, sem direito a voto e, será responsável pelas atas das 
mesmas.

Art. 23. As reuniões do Conselho serão abertas à participação da comunidade em geral, que terá direito a voz, mas não a 
voto, na forma estabelecida pelo Regimento Interno do Conselho.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 24. Para um melhor desempenho de suas funções, o Conselho Municipal de Saúde poderá requisitar informações e/
ou participações em sessões de órgãos e/ou entidades públicas e privadas, bem como a colaboração de pessoas físicas e/
ou jurídicas de notório saber; e ainda, requerer a presença de agentes públicos municipais, de qualquer instância, para 
prestarem esclarecimentos e/ou assessoramento sobre obscuridades em protocolos e procedimentos funcionais.

Parágrafo único. O Conselho Municipal de Saúde, com a devida justificativa, poderá buscar auditorias externas e indepen-
dentes sobre as contas e atividades do Gestor do SUS.

Art. 25. As despesas decorrentes desta Lei para estruturação, organização e manutenção do Conselho Municipal de Saú-
de, ocorrerão pelas dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, com 
recurso federal destinado a esse fim.

Parágrafo único. O Conselho Municipal de Saúde decide sobre o seu orçamento.

Art. 26. O Conselho Municipal de Saúde terá suas normas organizacionais e funcionais definidas em seu Regimento Inter-
no, preservando o que está garantido em lei, aprovado pela Plenária, homologado pelo Secretário Municipal de Saúde e 
publicado no Site da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina.

Art. 27. A revisão desta Lei deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) anos, contados da data de sua publicação, 
podendo ser proposta através de projeto de lei pelo Executivo Municipal, pelo Conselho Municipal de Saúde, ou ainda, por 
iniciativa da população, conforme estabelecido no art. 13 da Lei Orgânica do Município de Santa Leopoldina.
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Art. 28. Para concretizar adaptações a esta Lei, fica o Prefeito autorizado a através de decreto, prorrogar o mandato dos 
atuais Conselheiros do CMS/Santa Leopoldina/ES pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias.

Art. 29. Fica revogada em todo o seu teor a Lei Municipal nº 732 de 08 de novembro de 1991 e suas alterações.

Art. 30. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

Santa Leopoldina/ES, 10 de dezembro de 2019.

VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO

Prefeito Municipal

TERMO ADITIVOS
Publicação Nº 242724

TERMO ADITIVO Nº 001/2019 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 170/2018. CONTRATADO: SR. GABRIEL FARDIN PEREI-
RA. OBJETO: Constitui objeto do presente TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO N.º 170/2018, pelo período de 12 (doze) meses, com início a partir de 19 de dezembro de 2019 e tér-
mino em 18 de dezembro de 2020. As demais cláusulas e condições do Contrato Administrativo n.º 170/2018 permanecem 
inalterados.

Santa Leopoldina/ES,

11 de dezembro de 2019.

VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO

PREFEITO MUNICIPAL

GABRIEL FARDIN PEREIRA

CONTRATADO

TERMO ADITIVO Nº 001/2019 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 081/2019. CONTRATADA: VASCONCELLOS CONSULTO-
RIA & NEGOCIOS LTDA. OBJETO: Constitui objeto do presente TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 081/2019, pelo período de 06 (seis) meses, com início a partir de 24 de dezembro 
de 2019 e término em 30 de junho de 2020. As demais cláusulas e condições do Contrato Administrativo n.º 081/2019 
permanecem inalterados.

Santa Leopoldina/ES,

11 de dezembro de 2019.

VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO

PREFEITO MUNICIPAL

JULIA FIORIN DE VASCONCELLOS SARCINELLI

VASCONCELLOS CONSULTORIA & NEGOCIOS LTDA

CONTRATADA
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Santa Maria de Jetibá

Prefeitura

EXTRATO 2º ADITIVO AO CONT. 141/2017
Publicação Nº 242967

O município de Santa Maria de Jetibá-ES, em cumprimento ao Art. 61 § Único da lei 8.666/93, com respaldo no Art. Art. 
57, da Lei 8.666/93 Firmou o que segue:

2º Termo aditivo ao Contrato nº 141/2017: Contratada: CLAUDIA APARECIDA MONTEIRO OLMO 07915332716. Objeto: 
Prorrogação do Contrato 000141/2017 pelo período de 12 meses, correspondendo a 07 de Dezembro de 2019 a 06 de 
Dezembro de 2020. O valor mensal com reajuste sofrido com base no IPCA-E, mensal será de R$ 2.340,73, que tem por 
objeto a Concessão onerosa de uso para exploração comercial de espaço situado no Terminal Rodoviário Gottfried Mierts-
chink. Processo: 014550/2017.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146 A 151/2019
Publicação Nº 242958

RESUMO DE ATAS DE

REGISTRO DE PREÇOS

Processo n.º 9943/2019

MODALIDADE: Concorrência Nº 015/2019 - SRP.

VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) Meses a partir da data da publicação.

N.º DA ATA:146/2019.

GERENCIADOR: Município de Santa Maria de Jetibá/ES – CNPJ: nº. 36.388.445/0001-38.

FORNECEDOR: COMERCIAL LIDER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 09.377.405/0001-18

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para de gêneros alimentícios diversos conforme Anexo da Ata e demais condições do 
Edital.

Valor: R$ 5.220,00.

N.º DA ATA:147/2019.

GERENCIADOR: Município de Santa Maria de Jetibá/ES – CNPJ: nº. 36.388.445/0001-38.

FORNECEDOR: COMERCIAL RABICO LTDA-ME– CNPJ: 01.479.789/0001-78

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para de gêneros alimentícios diversos conforme Anexo da Ata e demais condições do 
Edital.

Valor: R$ 259.091,40.

N.º DA ATA:148/2019.

GERENCIADOR: Município de Santa Maria de Jetibá/ES – CNPJ: nº. 36.388.445/0001-38.

FORNECEDOR: DALF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 34.895.199/0001-85

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para de gêneros alimentícios diversos conforme Anexo da Ata e demais condições do 
Edital.

Valor: R$ 1.159.595,60.

N.º DA ATA:149/2019.

GERENCIADOR: Município de Santa Maria de Jetibá/ES – CNPJ: nº. 36.388.445/0001-38.

FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - CNPJ: 17.364.470/0001-37

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para de gêneros alimentícios diversos conforme Anexo da Ata e demais condições do 
Edital.
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Valor: R$ 59.874,00.

N.º DA ATA:150/2019.

GERENCIADOR: Município de Santa Maria de Jetibá/ES – CNPJ: nº. 36.388.445/0001-38.

FORNECEDOR: S & P COMERCIO ATACADISTA LTDA – CNPJ: 23.120.130/0001-63

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para de gêneros alimentícios diversos conforme Anexo da Ata e demais condições do 
Edital.

Valor: R$ 128.739,60.

N.º DA ATA:151/2019.

GERENCIADOR: Município de Santa Maria de Jetibá/ES – CNPJ: nº. 36.388.445/0001-38.

FORNECEDOR: WALDEMIRO BERGER DULEITE PRODUCAO IND. E COMERCIO - CNPJ: 39.380.472/0001-52

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para de gêneros alimentícios diversos conforme Anexo da Ata e demais condições do 
Edital.

Valor: R$ 339.780,00.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

ENOC JOAQUIM DA SILVA

Secretário de Educação Interino

EXTRATO TERMO DE ESTAGIO 2019
Publicação Nº 242964

O Município de Santa Maria de Jetibá – Estado do Espírito Santo, torna público que firmou Termo de Compromisso de 
Estágio, como segue:

Estabelecimento de Ensino: Empresa Brasileira de Ensino, Pesquisa e Extensão S/A - MULTIVIX. Objeto: estágio objetivan-
do o aprimoramento técnico-profissional a aluna Samara Herzog, 2º Período do curso de Direito (bacharelado). Período: 
05/11/2019 a 05/11/2020. Valor: 75% do salário mínimo (06 horas/dia). Processo: 012695/2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2019
Publicação Nº 242884

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES, HOMOLOGA o TOMADA DE PREÇOS nº 000020/2019. Objeto: Execução 
de obra de drenagem e pavimentação das Ruas Hermann Berger, Lourival Berger e Nilo Gaiba, na localidade de Belém, 
totalizando aproximadamente 2.640 m², conforme descrições contidas nos anexos e demais condições do Edital de TOMA-
DA DE PREÇOS nº 000020/2019 e seus anexos. Processo nº 011467/2019. Vencedora(s): OBSERV OBRAS E SERVIÇOS 
EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 11.953.955/0001-80

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

PAULO EMILIO ARNSHOLZ

Secretário de Obras e Infraestrutura

LEI N° 2285/2019
Publicação Nº 242711

LEI N° 2285/2019
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FIXA OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES PARA A LEGISLATURA DE 2021 A 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo.

Faço saber a todos os habitantes do Município de Santa Maria de Jetibá-ES, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º. O subsídio mensal dos Vereadores de Santa Maria de Jetibá, para vigorar na legislatura que se iniciará em 1º de 
janeiro de 2021 é fixado em R$ 7.224,84 (sete mil duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos) devido a 
partir da posse e será pago mensalmente.

§1º. No mês de dezembro de cada ano, será pago ao Vereador, o 13º (décimo terceiro) subsídio, em valor igual ao subsídio 
mensal.

§2º. É vedado o acréscimo de qualquer gratificação, abono, adicional, prêmio, verba de representação, ajuda de custo, 
auxílio moradia ou qualquer outra remuneração, além, do subsídio mensal e do 13º (décimo terceiro) subsídio, exceto 
diárias ou indenizações de eventuais despesas reembolsáveis.

§3º. Anualmente, após o primeiro ano do mandato, no mês de recesso legislativo, o Vereador receberá as férias anuais, 
com o subsídio correspondente, acrescido de um terço.

§4º. No último ano do mandato, as férias não gozadas, serão indenizadas com o acréscimo de um terço.

Art. 2º. O Vereador que faltar injustificadamente às sessões ordinárias, ou comparecendo e não participar dos trabalhos 
da ordem do dia, será punido com o corte de 25,00% (vinte e cinco por cento) do subsídio mensal, mediante desconto 
imediato na folha de pagamento mensal.

§1º. Verificada a ocorrência prevista neste artigo, o Presidente da Câmara determinará ao órgão contábil e financeiro, para 
providenciar o desconto.

§2º. O desconto previsto no “caput” deste artigo, não incidirá, caso a sessão não se realize, por falta de quórum ou au-
sência de matéria a ser votada.

§3º. No caso de licenciamento por motivo de doença, devidamente comprovado, por atestado médico, o Vereador rece-
berá seus subsídios integrais, até o 15º dia do afastamento e, à partir de 16º dia, receberá o benefício previdenciário do 
regime geral de previdência social.

§4º. Caso o benefício previdenciário seja inferior ao valor do subsídio, observados os descontos previdenciários e aqueles 
tributários, a Câmara Municipal complementará o valor até o limite do subsídio líquido do Vereador, deduzidos os descon-
tos previdenciários e tributários.

Art. 3º. O subsídio dos Vereadores poderá ser reajustado quando o Prefeito Municipal promover a revisão geral dos ven-
cimentos dos servidores públicos municipais, obedecendo aos mesmos índices e os limites estabelecidos pela Constituição 
Federal e Leis pertinentes, com a reposição dos índices inflacionários, à partir de maio/2019, inclusive, nos termos da Lei 
Municipal nº 2196/2019.

Art. 4º. Não haverá qualquer pagamento de verba compensatória ou indenizatória, por qualquer sessão extraordinária a 
ser realizada pela Câmara Municipal.

Art. 5º. As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão por conta das dotações consignadas nos orçamen-
tos previstos para os exercícios de 2021 a 2024.

Art. 6º. Fica o Presidente da Câmara Municipal autorizado a proceder limitações ou redução no valor dos subsídios dos 
Vereadores, sempre que o total das despesas com folha de pagamento, atingir os limites estabelecidos na Lei de Respon-
sabilidade Fiscal e na Constituição Federal.
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Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e os seus efeitos à partir de 1º de janeiro de 2021.

Art. 8º. Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá-ES, 04 de Dezembro de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

LEI N° 2286/2019
Publicação Nº 242712

LEI N° 2286/2019

FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO, DO CONTROLADOR GERAL INTERNO E DOS SECRETÁRIOS MUNICI-
PAIS, PARA OS EXERCÍCIOS DE 2021 A 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo.

Faço saber a todos os habitantes do Município de Santa Maria de Jetibá-ES, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º. Os subsídios mensais dos agentes políticos do Poder Executivo Municipal, para o período de 1º de janeiro de 2021 
a 31 de dezembro de 2024, são fixados nos seguintes valores:

I – Prefeito Municipal ..........................................................R$ 20.007,24

II – Vice-Prefeito .................................................................R$ 10.003,62

III – Controlador Geral Interno ............................................R$ 9.303,36

IV – Secretários .................................................................R$ 6.719,10

Art. 2º. Aos agentes políticos relacionados nos Incisos I, II, III e IV, serão devidos um décimo terceiro subsídio, a ser pago 
no mês do aniversário do agente político, correspondendo ao valor integral do subsídio, vigente no mês do pagamento.

§1º. As férias anuais dos agentes políticos, serão gozadas de acordo com escala estabelecida pela administração do Poder 
Executivo e os respectivos subsídios serão acrescidos de um terço constitucional.

§2º. No último ano do mandato as férias não gozadas serão indenizadas.

Art. 3º. Os subsídios dos agentes políticos de que tratam esta Lei, estão atualizados monetariamente, pelos índices infla-
cionários incorridos até o mês de abril/2019, nos termos da Lei Municipal nº 2196/2019.

Parágrafo Único. Os subsídios serão reajustados pelos mesmos percentuais aplicados para a atualização dos salários, 
vencimentos, proventos dos servidores ativos e inativos do município, com reposições inflacionárias à partir do mês de 
maio/2019, exceto eventuais aumentos reais, acima dos índices inflacionários.

Art. 4º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias a serem obrigatoriamente in-
cluídas nas Leis Orçamentárias dos exercícios fiscais de 2021 a 2024.

Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e os seus efeitos à partir de 1º de janeiro de 2021.

Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
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Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá-ES, 04 de Dezembro de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

LEI N° 2287/2019
Publicação Nº 242713

LEI Nº 2287/2019

ALTERA A LEI Nº 1.146, DE 14 DE JULHO DE 2009 (QUE CONSOLIDA A GESTÃO DEMOCRÁTICA NO SISTEMA MUNICIPAL 
DE ENSINO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS), PARA DAR MAIOR EFETIVIDADE À APLICAÇÃO DE SEU TEXTO LEGAL.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. A Lei nº 1.146, de 14 de Julho de 2009 (que consolida a Gestão Democrática no Sistema Municipal de Ensino e dá 
outras providências), passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 2º. O Art. 50. da Lei nº 1.146/2009, passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 50. ................................................................

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

V - divulgar, semestralmente, informações referentes à aplicação dos recursos financeiros, tais como extratos bancários e 
demonstrativo de execução financeira parcial, resultados obtidos e qualidade dos serviços prestados;

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

............................................................................”

Art. 3º. O Art. 55. da Lei nº 1.146/2009, passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 55. ................................................................

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

III - a aquisição de material permanente até o limite máximo de 30% (trinta por cento) do valor creditado no exercício, 
havendo necessidade.”

Art. 4º. O Art. 58. da Lei nº 1.146/2009, passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 58. No prazo máximo de 10 (dez) dias após o encerramento do ano/exercício vigente, deverá ser encaminhada à 
Secretaria de Educação, prestação de contas demonstrando a aplicação dos recursos, acompanhada de parecer do Con-
selho Fiscal do Conselho de Escola, para homologação e efetivação dos procedimentos complementares decorrentes do 
seu exame.

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

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

§2º. As prestações de contas ficarão arquivadas na Secretaria de Educação.
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 ............................................................................ 

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

§4º. O saldo de valores não aplicados - superior a 30% (trinta por cento) do valor total recebido no exercício - será tam-
bém restituído, no mesmo prazo indicado no parágrafo anterior.”

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

Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá-ES, 11 de Dezembro de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

LEI N° 2288/2019
Publicação Nº 242714

LEI Nº 2288/2019

ALTERA A LEI Nº 358, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1997 (QUE ALTEROU A LEI Nº 064/1990, QUE DISPÕE SOBRE A ORGANI-
ZAÇÃO, A ESTRUTURA E O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA 
DE JETIBÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS), PARA DIMINUIR A QUANTIDADE DE REUNIÕES ORDINÁRIAS ANUAIS PARA 06 
(SEIS).

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. A Lei nº 358, de 22 de Dezembro de 1997 (que alterou a Lei nº 064/1990, que dispõe sobre a organização, a 
estrutura e o funcionamento do Conselho Municipal de Educação do Município de Santa Maria de Jetibá e dá outras provi-
dências), passa a vigorar com a seguinte alteração:

Art. 2º. O caput do art. 9º. da Lei nº 358/1997, passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 9º. O C.M.E. reunir-se-á, ordinariamente, 06 (seis) vezes por ano, preferencialmente 03 (três) vezes em cada se-
mestre e, extraordinariamente, sempre que se fizer necessário através de solicitação de 50% (cinquenta por cento) mais 
um de seus membros ou da Comissão Municipal de Educação.”

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

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá-ES, 11 de Dezembro de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal
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LEI N° 2289/2019
Publicação Nº 242715

LEI Nº 2289/2019

DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE ABONO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Aos servidores ativos, estatutários, comissionados, contratados por regime de designação temporária, aposen-
tados e pensionistas dependentes, membros do Conselho Tutelar será concedido um abono no valor de R$ 1.000,00 (Um 
Mil reais), em parcela única.

Parágrafo Único. O abono concedido não integrará aos vencimentos para efeito de concessão de vantagens pessoais e de 
fixação de proventos.

Art. 2°. O abono estabelecido no Artigo 1°. será pago no período de 20 a 30 de Dezembro de 2019.

Parágrafo Único. Sobre o valor do abono não incidirão descontos e vantagens pessoais, exceto se a legislação em vigor 
determinar.

Art. 3º. O servidor que acumule cargo ou emprego, na forma do Artigo 37, Inciso XVI da Constituição Federal, fará jus à 
percepção de um único abono no valor de R$ 1.000,00 (Um Mil reais).

Art. 4°. As despesas decorrentes da execução do presente Projeto de Lei correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias e serão suplementadas quando necessário.

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

Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá-ES, 11 de Dezembro de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

LEI N° 2290/2019
Publicação Nº 242716

LEI Nº 2290/2019

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PARA ATENDER AS DESPESAS DE DIVERSAS SECRE-
TÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica autorizado o poder executivo a suplementar por anulação o valor de R$ 23.730,00 (vinte três mil, setecen-
tos e trinta reais) no orçamento vigente do Fundo Municipal de Santa Maria de Jetibá, em alteração a Lei Municipal nº 
2127/2018, com a seguinte classificação:
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DESTINO DO RECURSO

Unidade Orçamentária: 008001– Fundo Municipal de Saúde

Órgão: 008 - Secretaria de Saúde

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 0014 - Atenção Primária à Saúde Qualificada e Humanizada

Projeto/Atividade: 2.044 - Manutenção e Ampliação das Atividades da Estratégia Saúde da Família - ESF

Elemento de Despesa: 33901800000- Auxílio Financeiro a Estudantes

Fonte: 12110000 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde

Ficha: 112

Valor: 23.730,00

Art. 2º. Para dar cobertura as suplementações dos elementos de despesas de que trata o artigo 1º (o destino do recurso), 
serão utilizados recursos de anulação parcial do orçamento vigente do Fundo Municipal de Santa Maria de Jetibá, conforme 
segue:

ORIGEM DO RECURSO

Unidade Orçamentária: 008001– Fundo Municipal de Saúde

Órgão: 008 - Secretaria de Saúde

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 0001 - Apoio Administrativo

Projeto/Atividade: 1.013 - Construção da Sede da Secretaria de Saúde

Elemento de Despesa: 33903000000 - Material de Consumo

Fonte: 12110000 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde

Ficha: 01

Valor:100,00

Unidade Orçamentária: 008001– Fundo Municipal de Saúde

Órgão: 008 - Secretaria de Saúde

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 0001 - Apoio Administrativo

Projeto/Atividade: 1.013 - Construção da Sede da Secretaria de Saúde

Elemento de Despesa: 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 12110000 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde

Ficha: 02

Valor:100,00

Unidade Orçamentária: 008001– Fundo Municipal de Saúde

Órgão: 008 - Secretaria de Saúde

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 0001 - Apoio Administrativo
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Projeto/Atividade: 1.013 - Construção da Sede da Secretaria de Saúde

Elemento de Despesa: 44905100000- Obras e Instalações

Fonte: 12110000 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde

Ficha: 03

Valor:100,00

Unidade Orçamentária: 008001– Fundo Municipal de Saúde

Órgão: 008 - Secretaria de Saúde

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 0014 - Atenção Primária à Saúde Qualificada e Humanizada

Projeto/Atividade: 1.014 - Construção, Implantação, reforma, adequação, ampliação e modernização da rede de serviços 
de saúde

Elemento de Despesa: 44903000000- Material de Consumo

Fonte: 12110000 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde

Ficha: 23

Valor:100,00

Unidade Orçamentária: 008001– Fundo Municipal de Saúde

Órgão: 008 - Secretaria de Saúde

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 0014 - Atenção Primária à Saúde Qualificada e Humanizada

Projeto/Atividade: 1.014 - Construção, Implantação, reforma, adequação, ampliação e modernização da rede de serviços 
de saúde

Elemento de Despesa: 449051000000- Obras e Instalações

Fonte: 12110000 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde

Ficha: 24

Valor: 500,00

Unidade Orçamentária: 008001– Fundo Municipal de Saúde

Órgão: 008 - Secretaria de Saúde

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 0014 - Atenção Primária à Saúde Qualificada e Humanizada

Projeto/Atividade: 1.014 - Construção, Implantação, reforma, adequação, ampliação e modernização da rede de serviços 
de saúde

Elemento de Despesa: 449052000000- Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 12110000 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde

Ficha: 25

Valor: 500,00

Unidade Orçamentária: 008001– Fundo Municipal de Saúde

Órgão: 008 - Secretaria de Saúde

Função: 10 - Saúde
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Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 0014 - Atenção Primária à Saúde Qualificada e Humanizada

Projeto/Atividade: 1.014 - Construção, Implantação, reforma, adequação, ampliação e modernização da rede de serviços 
de saúde

Elemento de Despesa: 449093000000- Indenizações e Restituições

Fonte: 12110000 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde

Ficha: 26

Valor:100,00

Unidade Orçamentária: 008001– Fundo Municipal de Saúde

Órgão: 008 - Secretaria de Saúde

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 0014 - Atenção Primária à Saúde Qualificada e Humanizada

Projeto/Atividade: 2.044 - Manutenção e Ampliação das Atividades da Estratégia Saúde da Família - ESF

Elemento de Despesa: 33904800000- Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física

Fonte: 12110000 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde

Ficha: 41

Valor: 6.000,00

Unidade Orçamentária: 008001– Fundo Municipal de Saúde

Órgão: 008 - Secretaria de Saúde

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0015 - Rede de Atenção Média e Alta Complexidade (MAC)

Projeto/Atividade: 2.047 - Manutenção dos Serviços de Saúde da Média e Alta Complexidade

Elemento de Despesa: 31717000000- Rateio pela Participação em Consórcios Públicos

Fonte: 12110000 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde

Ficha: 62

Valor: 3.187,64

Unidade Orçamentária: 008001– Fundo Municipal de Saúde

Órgão: 008 - Secretaria de Saúde

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica

Programa: 0017 - Vigilância em Saúde para o Cidadão

Projeto/Atividade: 2.052 - Implantação e Manutenção da rede de Proteção Animal

Elemento de Despesa: 44905200000- Equipamento e Material Permanente

Fonte: 12110000 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde

Ficha: 109

Valor: 6.491,68

Unidade Orçamentária: 008001– Fundo Municipal de Saúde

Órgão: 008 - Secretaria de Saúde

Função: 10 - Saúde
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Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 0001 - Apoio Administrativo

Projeto/Atividade: 2041 - Manutenção das Atividades Administrativas

Elemento de Despesa: 33903900000- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 12110000 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde

Ficha: 13

Valor: 6.550,68

Art. 3º. Fica autorizado o poder executivo a suplementar por excesso de arrecadação o valor de R$ 1.076.330,25 (um mi-
lhão, setenta e seis mil reais e vinte e cinco centavos) no orçamento vigente, em alteração a Lei Municipal nº 2127/2018, 
com a seguinte classificação:

DESTINO DO RECURSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 007001– Secretaria de Educação

ÓRGÃO: 007 - Secretaria de Educação

FUNÇÃO: 12 - Educação

SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental

PROGRAMA: 0021 - Transporte escolar

PROJETO/ATIVIDADE: 2.091 - Manutenção do Transporte escolar do ensino Fundamental

ELEMENTO DE DESPESA: 33903900000 – Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

FONTE: 11110000 - Receita de impostos e de transfêrencia de impostos - educação

FICHA: 149

VALOR: R$ 488.771,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 007001– Secretaria de Educação

ÓRGÃO: 007 - Secretaria de Educação

FUNÇÃO: 12 - Educação

SUBFUNÇÃO: 365 - Educação Infantil

PROGRAMA: 0021 - Transporte escolar

PROJETO/ATIVIDADE: 2.092 - Manutenção do Transporte escolar da educação infantil

ELEMENTO DE DESPESA: 33903900000 – Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

FONTE: 11110000 - Receita de impostos e de transfêrencia de impostos - educação

FICHA: 161

VALOR: R$ 124.427,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 007001– Secretaria de Educação

ÓRGÃO: 007 - Secretaria de Educação

FUNÇÃO: 12 - Educação

SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental

PROGRAMA: 0022 - Infraestrutura escolar

PROJETO/ATIVIDADE: 1.017 - Construção, reforma e ampliação das unidades de ensino fundamental

ELEMENTO DE DESPESA: 33903000000 – Material de consumo

FONTE: 11110000 - Receita de impostos e de transfêrencia de impostos - educação

FICHA: 150
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VALOR: R$ 103.059,49

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 004001 – Secretaria de Fazenda

ÓRGÃO: 004 - Secretaria de Fazenda

FUNÇÃO: 04 – Administração

SUBFUNÇÃO: 122 – Administração Geral

PROGRAMA: 0001 – Apoio Administrativo

PROJETO/ATIVIDADE: 2.019 - Manutenção das atividades administrativas

ELEMENTO DE DESPESA: 33904700000 – Obrigações tributárias e contributivas FONTE: 10010000 - Recursos Ordinários

FICHA: 74

VALOR: R$ 250.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 011001 – Secretaria do Serviços Urbanos

ÓRGÃO: 011 - Secretaria do Serviços Urbanos

FUNÇÃO: 15 – Urbanismo

SUBFUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos

PROGRAMA: 0004 - Cidade limpa, urbanizada e iluminada

PROJETO/ATIVIDADE: 2.007 - Manutenção,melhoria e ampliação da iluminação pública

ELEMENTO DE DESPESA: 33903900000 – Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

FONTE: 16200000 - Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - COSIP

FICHA: 293

VALOR: R$ 33.110,42

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 011001 – Secretaria do Serviços Urbanos

ÓRGÃO: 011 - Secretaria do Serviços Urbanos

FUNÇÃO: 15 – Urbanismo

SUBFUNÇÃO: 452 - Serviços Urbanos

PROGRAMA: 0004 - Cidade limpa, urbanizada e iluminada

PROJETO/ATIVIDADE: 2.008 - Manutenção, coleta, transporte e destinação final de resíduos

ELEMENTO DE DESPESA: 33903900000 – Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

FONTE: 15300000 - Transferência da união referente royalties do petróleo

FICHA: 300

VALOR: R$ 49.962,34

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 003001 – Secretaria de Administração

ÓRGÃO: 003 - Secretaria de Administração

FUNÇÃO: 04 – Administração

SUBFUNÇÃO: 122 – Administração Geral

PROGRAMA: 0001 – Apoio Administrativo

PROJETO/ATIVIDADE: 2.011 - Manutenção das atividades administrativas

ELEMENTO DE DESPESA: 33919700000 – Aporte para cobertura de deficit atuarial do RPPS

FONTE: 10010000 - Recursos Ordinários

FICHA: 61

VALOR: R$ 27.000,00
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Art. 4º. Fica autorizado o poder executivo a suplementar o orçamento da secretaria de Saúde de Santa Maria de Jetibá, no 
valor de R$ 503.308,00 (quinhentos e três mil, trezentos e oito reais) no orçamento vigente, em alteração a Lei Municipal 
nº 2127/2018, com a transferência de saldo orçamentário entre Unidades Gestoras realizada por meio de anulação parcial 
do Orçamento da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá , com a seguinte classificação:

DESTINO DO RECURSO

Unidade Orçamentária: 008001– Fundo Municipal de Saúde

Órgão: 008 - Secretaria de Saúde

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 0001 - Apoio Administrativo

Projeto/Atividade: 2.041 - Manutenção das Atividades Administrativas

Elemento de Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 12110000 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde

Ficha: 04

Valor: R$ 434.000,00

Unidade Orçamentária: 008001– Fundo Municipal de Saúde

Órgão: 008 - Secretaria de Saúde

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 0001 - Apoio Administrativo

Projeto/Atividade: 2.041 - Manutenção das Atividades Administrativas

Elemento de Despesa: 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte: 12110000 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde

Ficha: 05

Valor: R$ 48.500,00

Unidade Orçamentária: 008001– Fundo Municipal de Saúde

Órgão: 008 - Secretaria de Saúde

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 0001 - Apoio Administrativo

Projeto/Atividade: 2.041 - Manutenção das Atividades Administrativas

Elemento de Despesa: 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Fonte: 12110000 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde

Ficha: 07

Valor: R$ 20.808,00

Art. 5º. Para dar cobertura as suplementações dos elementos de despesas de que trata o artigo 4º (o destino do recur-
so), serão utilizados recursos de anulação parcial do orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, 
conforme segue:

ORIGEM DO RECURSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010001 – Secretaria de Obras e Infraestrutura

ÓRGÃO: 010 - Secretaria de Obras e Infraestrutura
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FUNÇÃO: 04 – Administração

SUBFUNÇÃO: 122 - Administração Geral

PROGRAMA: 0001 - Apoio administrativo

PROJETO/ATIVIDADE: 2.037 - Manutenção das atividades administrativas

ELEMENTO DE DESPESA: 33903000000 – Material de consumo

FONTE: 10010000 - Recursos próprios

FICHA: 231

VALOR: R$ 33.250,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010001 – Secretaria de Obras e Infraestrutura

ÓRGÃO: 010 - Secretaria de Obras e Infraestrutura

FUNÇÃO: 04 – Administração

SUBFUNÇÃO: 122 - Administração geral

PROGRAMA: 0012 - Infraestrutura

PROJETO/ATIVIDADE: 1.008 - Construção, recuperação, adequação e aquisição de prédios públicos

ELEMENTO DE DESPESA: 44905100000 – Obras e instalações

FONTE: 10010000 - Recursos próprios

FICHA: 244

VALOR: R$ 8.200,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010001 – Secretaria de Obras e Infraestrutura

ÓRGÃO: 010 - Secretaria de Obras e Infraestrutura

FUNÇÃO: 15 – Urbanismo

SUBFUNÇÃO: 451 - Infraestrutura urbana

PROGRAMA: 0012 - Infraestrutura

PROJETO/ATIVIDADE: 1.009 - Pavimentação e drenagem

ELEMENTO DE DESPESA: 33903000000 – Material de consumo

FONTE: 10010000 - Recursos próprios

FICHA: 256

VALOR: R$ 21.383,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010001 – Secretaria de Obras e Infraestrutura

ÓRGÃO: 010 - Secretaria de Obras e Infraestrutura

FUNÇÃO: 15 – Urbanismo

SUBFUNÇÃO: 451 - Infraestrutura Urbana

PROGRAMA: 0012 - Infraestrutura

PROJETO/ATIVIDADE: 1.009 - Pavimentação e drenagem

ELEMENTO DE DESPESA: 33903900000 – Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

FONTE: 10010000 - Recursos próprios

FICHA: 257

VALOR: R$ 73.900,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010001 – Secretaria de Obras e Infraestrutura

ÓRGÃO: 010 - Secretaria de Obras e Infraestrutura
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FUNÇÃO: 15 – Urbanismo

SUBFUNÇÃO: 451 - Infraestrutura Urbana

PROGRAMA: 0012 - Infraestrutura

PROJETO/ATIVIDADE:1.009 - Pavimentação e drenagem

ELEMENTO DE DESPESA: 44905100000 – Obras e instalações

FONTE: 10010000 - Recursos próprios

FICHA: 258

VALOR: R$ 19.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010001 – Secretaria de Obras e Infraestrutura

ÓRGÃO: 010 - Secretaria de Obras e Infraestrutura

FUNÇÃO: 15 – Urbanismo

SUBFUNÇÃO: 451 - Infraestrutura Urbana

PROGRAMA: 0012 - Infraestrutura

PROJETO/ATIVIDADE:1.009 - Pavimentação e drenagem

ELEMENTO DE DESPESA: 44905100000 – Obras e instalações

FONTE: 15400000 - Transferência dos estados referente royalties do petróleo

FICHA: 258

VALOR: R$ 34.160,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010001 – Secretaria de Obras e Infraestrutura

ÓRGÃO: 010 - Secretaria de Obras e Infraestrutura

FUNÇÃO: 15 – Urbanismo

SUBFUNÇÃO: 451 - Infraestrutura Urbana

PROGRAMA: 0012 - Infraestrutura

PROJETO/ATIVIDADE: 1.010 - Mobilidade Urbana

ELEMENTO DE DESPESA: 44905100000 – Obras e instalações

FONTE: 1601 - Contribuição de intervenção no domínio econômico - CIDE

FICHA: 263

VALOR: R$ 11.400,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 011001 – Secretaria do Serviços Urbanos

ÓRGÃO: 011 - Secretaria do Serviços Urbanos

FUNÇÃO: 15 – Urbanismo

SUBFUNÇÃO: 122 - Administração geral

PROGRAMA: 0001 - Apoio administração

PROJETO/ATIVIDADE: 2.006 - Manutenção das Atividades administrativas

ELEMENTO DE DESPESA: 33903000000 – Material de consumo

FONTE: 10010000 - Recursos próprios

FICHA: 275

VALOR: R$ 14.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 013001 – Secretaria de Transportes

ÓRGÃO: 013 - Secretaria de transportes
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FUNÇÃO: 26 – Transporte

SUBFUNÇÃO: 122 - Administração geral

PROGRAMA: 0019 - Administração da frota municipal

PROJETO/ATIVIDADE: 2.055 - Renovação e manutenção de veículos

ELEMENTO DE DESPESA: 33903900000 – Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

FONTE: 15300000 - Transferência da união referente royalties do petróleo

FICHA: 343

VALOR: R$ 45.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 013001 – Secretaria de transportes

ÓRGÃO: 013 - Secretaria de transportes

FUNÇÃO: 26 – Transporte

SUBFUNÇÃO: 122 - Administração geral

PROGRAMA: 0001 - Apoio administrativo

PROJETO/ATIVIDADE: 2.054 - Manutenção das atividades administrativas

ELEMENTO DE DESPESA: 33903000000 – Material de consumo

FONTE: 10010000 - Recursos próprios

FICHA: 334

VALOR: R$ 10.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 011001 – Secretaria de Serviços Urbanos

ÓRGÃO: 011 - Secretaria de Serviços Urbanos

FUNÇÃO: 15 – Urbanismo

SUBFUNÇÃO: 122 - Administração geral

PROGRAMA: 0001 - Apoio administrativo

PROJETO/ATIVIDADE: 2.006 - Manutenção das atividades administrativas

ELEMENTO DE DESPESA: 33903900000 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica

FONTE: 10010000 - Recursos próprios

FICHA: 277

VALOR: R$ 12.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 015001 – Secretaria de Meio Ambiente

ÓRGÃO: 015 - Secretaria de Meio Ambiente

FUNÇÃO: 18 - Gestão Ambiental

SUBFUNÇÃO: 122 - Administração geral

PROGRAMA: 0001 - Apoio administrativo

PROJETO/ATIVIDADE: 2.015 - Manutenção das atividades administrativas

ELEMENTO DE DESPESA: 33903000000 – Material de Consumo

FONTE: 10010000 - Recursos próprios

FICHA: 402

VALOR: R$ 17.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 009001 – Fundo Municipal da Assistência Social

ÓRGÃO: 009 - Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social
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FUNÇÃO: 08 - Assistência Social

SUBFUNÇÃO: 122 - Administração geral

PROGRAMA: 0001 - Apoio administrativo

PROJETO/ATIVIDADE: 2.069 - Manutenção das atividades administrativas

ELEMENTO DE DESPESA: 33903000000 – Material de Consumo

FONTE: 10010000 - Recursos próprios

FICHA: 190

VALOR: R$ 5.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 009001 – Fundo Municipal da Assistência Social

ÓRGÃO: 009 - Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social

FUNÇÃO: 08 - Assistência Social

SUBFUNÇÃO: 122 - Administração geral

PROGRAMA: 0001 - Apoio administrativo

PROJETO/ATIVIDADE: 2.069 - Manutenção das atividades administrativas

ELEMENTO DE DESPESA: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

FONTE: 10010000 - Recursos próprios

FICHA: 192

VALOR: R$ 10.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 009001 – Fundo Municipal da Assistência Social

ÓRGÃO: 009 - Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social

FUNÇÃO: 08 - Assistência Social

SUBFUNÇÃO: 244 - Assistência Comunitária

PROGRAMA: 0025 - Manutenção e ampliação dos programas socioassistenciais

PROJETO/ATIVIDADE: 2.070 - Proteção Social Básica

ELEMENTO DE DESPESA: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

FONTE: 10010000 - Recursos próprios

FICHA: 203

VALOR: R$ 8.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 009001 – Fundo Municipal de Assistência Social

ÓRGÃO: 009 - Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social

FUNÇÃO: 08 – Assistência Social

SUBFUNÇÃO: 244 - Assistencia Comunitária

PROGRAMA: 0025 - Manutenção e ampliaçãodos programas socioasssitenciais

PROJETO/ATIVIDADE: 2.071- Proteção Social de Média Complexidade

ELEMENTO DE DESPESA: 44905200000 – Equipamento e material permanente

FONTE: 10010000 - Recursos Ordinários

FICHA: 209

VALOR: R$ 50.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 012001 – Secretaria do Interior

ÓRGÃO: 012 - Secretaria do Interior
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FUNÇÃO: 26 – Transporte

SUBFUNÇÃO: 782 – Transporte rodoviário

PROGRAMA: 0001 - Apoio Administrativo

PROJETO/ATIVIDADE: 2.033 - Manutenção da frota de máquinas, equipamentos e veículos pesados

ELEMENTO DE DESPESA: 33903000000 – Material de Consumo

FONTE: 10010000 - Recursos Ordinários

FICHA:321

VALOR: R$ 28.515,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 012001 – Secretaria do Interior

ÓRGÃO: 012 - Secretaria do Interior

FUNÇÃO: 26 – Transporte

SUBFUNÇÃO: 782 – Transporte rodoviário

PROGRAMA: 0011 - Conservação das estradas pomeranas

PROJETO/ATIVIDADE: 2.035 - Pavimentação asfáltica de estrada

ELEMENTO DE DESPESA: 33903000000 – Material de Consumo

FONTE: 10010000 - Recursos Ordinários

FICHA:327

VALOR: R$ 50.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 007001– Secretaria de Educação

ÓRGÃO: 007 - Secretaria de Educação

FUNÇÃO: 12 - Educação

SUBFUNÇÃO: 361 - Ensino Fundamental

PROGRAMA: 0001 - Apoio administrativo

PROJETO/ATIVIDADE: 2.060 - Manutenção das atividades administrativas do ensino fundamental

ELEMENTO DE DESPESA: 33903000000 – Material de consumo

FONTE: 11110000 - Receita de impostos e de transfêrencia de impostos - educação

FICHA: 143

VALOR: R$ 46.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 018001– Controladoria Geral Interna

ÓRGÃO: 018 - Controladoria Geral Interna

FUNÇÃO: 04 - Administração

SUBFUNÇÃO: 124 - Controle Interno

PROGRAMA: 0001 - Apoio administrativo

PROJETO/ATIVIDADE: 2.010 - Manutenção das atividades administrativas

ELEMENTO DE DESPESA: 44905000000 – Equipamento e material permanente

FONTE: 10010000 - Recursos Ordinários

FICHA: 494

VALOR: R$ 5.000,00

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário.
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Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá-ES, 11 de Dezembro de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

LEI N° 2291/2019
Publicação Nº 242717

LEI N° 2291/2019

CONCEDE ABONO AOS SERVIDORES ATIVOS, ESTATUTÁRIOS, COMISSIONADOS E APOSENTADOS DA CÂMARA MUNICI-
PAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo.

Faço saber a todos os habitantes do Município de Santa Maria de Jetibá-ES, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Legislativo Municipal a conceder Abono aos Servidores ativos, estatutários, comissionados 
e aposentados da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES, exceto os que tenham sofrido punições administrativas.

Art. 2º. O Abono corresponderá ao valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a ser pago em única parcela no mês de dezembro 
de 2019.

Art. 3º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta do saldo orçamentário: Atividade 001001.0103100322.079 
– Manutenção das Atividades Legislativas; Elemento de Despesa 31901100000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal 
Civil; Ficha 0000004.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá-ES, 11 de Dezembro de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

LEI N° 2292/2019
Publicação Nº 242718

LEI N° 2292/2019

CONCEDE AUMENTO REAL AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo.

Faço saber a todos os habitantes do Município de Santa Maria de Jetibá-ES, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Legislativo Municipal autorizado a conceder aumento real de 5,00% (cinco por cento) so-
bre os vencimentos e vantagens fixas dos servidores efetivos, comissionados e inativos da Câmara Municipal, à partir de 
01.01.2020.
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Parágrafo Único. O aumento real de 5,00% (cinco por cento) incidirá sobre os vencimentos e vantagens fixas, em vigor 
no mês de maio/2019.

Art. 2º. Na revisão anual dos salários, vencimentos e subsídios, a inflação incorrida desde o mês de maio/2019 até o mês 
de abril/2020, será reposta integralmente, na data base da categoria econômica dos servidores públicos municipais de 
Santa Maria de Jetibá, respeitados os limites constitucionais para os gastos com pessoal e as disponibilidades orçamen-
tárias e financeiras.

Art. 3º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias específicas, previstas na Lei 
Orçamentária do exercício fiscal de 2020.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e os seus efeitos à partir de 01 de janeiro de 2020.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá-ES, 11 de Dezembro de 2019.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal
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Santa Teresa

Prefeitura

AVISO PP 001/2020
Publicação Nº 242768

AVISO DE LICITAÇÃO

EXCLUSIVO PARA ME/EPP E EQUIPARADAS

PREGÃO PRESENCIAL N°001/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA COMPETIÇÕES E EVENTOS ESPORTIVOS EM DIVERSAS 
MODALIDADES A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER NO EXERCÍCIO DE 2020.

ABERTURA DA SESSÃO: 9h do dia 07/01/2020.

LOCAL: Prefeitura Municipal de Santa Teresa – Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Centro, Santa Teresa – ES.

Contato para informações adicionais:

Tel: (27) 3259 – 3853.

O EDITAL PODERÁ SER RETIRADO PELO SITE DO MUNICIPIO DE SANTA TERESA.

Site: www.santateresa.es.gov.br

E-mail:licitacao@santateresa.es.gov.br

Santa Teresa, 12 de dezembro de 2019

Iliani Totola knupp

Pregoeira Oficial – PMST

LEI 2746/2019
Publicação Nº 242764

LEI Nº 2.746/2019

CONCEDE ABONO NATALINO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA – ES.

O Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º Fica concedido abono natalino aos Servidores do Legislativo Municipal, em atividade, quer sejam efetivos e co-
missionados, no valor de R$800,00 (Oitocentos reais), a ser pago em parcela única no mês de dezembro do corrente ano.

Art. 2.º O abono a que se refere o art. 1º desta Lei, não incorpora, nem integra os vencimentos, salários e proventos, em 
nenhuma hipótese e para quaisquer efeitos e sobre ele não incidirão quaisquer vantagens.

Art. 3.º As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias da Câmara Municipal.

Art. 4.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, em 12 de dezembro de 2019.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

http://www.santateresa.es.gov.br/
mailto:licitacao@santateresa.es.gov.br
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PORTARIA/CGAB/Nº 280/2019 - DESIGNA FISCAIS DE CONTRATOS
Publicação Nº 242882

PORTARIA/CGAB Nº 280/2019

DESIGNA SERVIDORES PARA ATUAREM COMO FISCAIS DE CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando a solicitação contida no processo nº 13.376/2019 e apensos, protocolado pela Chefia de Gabinete;

RESOLVE:

Art. 1.º Ficam designados os Servidores abaixo relacionados para atuarem como fiscais de Contratos firmados pela Muni-
cipalidade para a contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas:

a) CGAB: Simone Marina Lepaus – Auxiliar Administrativo;

b) SMTC: Ronald Rodrigues Vieira – Gerente Municipal;

c) PJUR: Marco Antônio Passamani Costa – Coordenador Municipal;

d) SMMA: Lorena Knupp Correia – Coordenadora Municipal;

e) SMAR: Jeferson Vieira Calmon – Assessor Municipal;

f) SMED: Douglas Nunes Dalcolmo – Auxiliar Administrativo;

g) SMSA: Katia Neumann Tomasi – Auxiliar Administrativo;

h) SMTR: Vamberto Fernandes de Souza Junior – Agente Operacional;

i) SMPE: Samira Valadares Sperandio – Secretária Municipal;

j) SMOI: José Roberto Netto – Subsecretário Municipal;

k) SMAD: Rubia Carla Buzzato – Técnico em Turismo;

l) SMAS: Vitor Rossatti – Assessor Municipal;

m) SMFA: Maria Aparecida Buzzato Silva – Auxiliar Administrativo.

Art. 2.º Os Servidores responsáveis pela fiscalização deverão informar à Administração sobre eventuais vícios, irregulari-
dades 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 12 de dezembro de 2019.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA/SMAR Nº038/2019
Publicação Nº 242911

PORTARIA/SMAR Nº 038/2019

ALTERA PORTARIA Nº 036/2019 QUE NOMEIA COMISSÕES ENCARREGADAS DA ANÁLISE DA PONTUAÇÃO DA PROVA 
PRÁTICA DE TRÂNSITO E ANÁLISE DE CURRICULUM VITAE DOS CANDIDATOS INSCRITOS NO PROCESSO SELETIVO SIM-
PLIFICADO E COMISSÃO ENCARREGADA DE ANÁLISE DE RECURSOS.
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O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear a Comissão encarregada de realizar análise da pontuação da prova prática de trânsito, de acordo com 
o Artigo 18 da Resolução 168/2004 - CONTRAN, análise do curriculum vitae e documentos dos candidatos inscritos do 
Processo Seletivo Simplificado, para o cargo de Motorista, de que trata o Edital/SMAR/ nº 009/2019, composta pelos Ser-
vidores:

I – Rafaela Ramos Moreira Neto;

II – Samira Sperandio Merlo;

III – Adriana Marques Souza Fontes;

Art. 2.º Nomear Comissão encarregada de realizar avaliação de recursos interpostos no Processo Seletivo Simplificado, de 
que trata o Edital/SMAR/Nº 009/2019, composta pelos Servidores:

I – Jeferson Vieira Calmon;

II – Daniel Pereira;

III – Rafaela Antonia Rizzi.

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, em 12 de dezembro 
de 2019.

JEFFERSON KINUPP DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

PUBLICAÇÃO CONTRATOS - 12-12-2019
Publicação Nº 242707

RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

Nº 376/2018

CONTRATANTE: O Município de Santa Teresa/ES através do Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa/ES.

CONTRATADA: Adriely de Pianti.

OBJETO: Acordam que o Contrato ficará rescindindo com data retroativa ao dia 11 de Novembro de 2019, o Contrato Ad-
ministrativo nº 376/2018, firmando em 27 de Agosto de 2018.

PROCESSO: 15324/2019.

Santa Teresa, 25 de Novembro de 2019.

ANDRÉIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

Nº 393/2019

CONTRATANTE: O Município de Santa Teresa/ES através do Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa/ES.

CONTRATADO: Mario Rodrigues Marques Neto.

OBJETO: Acordam que o Contrato ficará rescindindo com data retroativa ao dia 30 de Novembro de 2019, o Contrato 
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Administrativo nº 393/2019, firmando em 07 de Junho de 2019.

PROCESSO: 15796/2019.

Santa Teresa, 04 de Dezembro de 2019.

ANDRÉIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

Nº 394/2019

CONTRATANTE: O Município de Santa Teresa/ES através do Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa/ES.

CONTRATADA: Magda Fornaciari Favarato.

OBJETO: Acordam que o Contrato ficará rescindindo com data retroativa ao dia 30 de Novembro de 2019, o Contrato Ad-
ministrativo nº 394/2019, firmando em 07 de Junho de 2019.

PROCESSO: 16056/2019.

Santa Teresa, 04 de Dezembro de 2019.

ANDRÉIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DO APOSTILAMENTO Nº 118/2019

CONTRATO Nº: 154/2019

CONTRATANTE: O Município de Santa Teresa/ES.

CONTRATADA: Leticia de Araujo Loss Coffler.

OBJETO: Alterar a carga horária semanal, bem como autorizado pelo Sr. Prefeito em 02 de Dezembro de 2019, a partir do 
dia 02 de Dezembro de 2019, alterando o valor do Contrato original, para 25 (vinte e cinco) horas semanais.

REMUNERAÇÃO: Passará a receber a importância mensal de R$ 1.663,00 (hum mil, seiscentos e sessenta e três reais).

PROCESSO: 16414/2019.

Santa Teresa, 02 de Dezembro de 2019.

GILSON ANTÔNIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO APOSTILAMENTO Nº 119/2019

CONTRATO Nº: 063/2019

CONTRATANTE: O Município de Santa Teresa/ES.

CONTRATADA: Camila Fernandes Pereira Monteiro.

OBJETO: Alterar a carga horária semanal, bem como autorizado pelo Sr. Prefeito em 02 de Dezembro de 2019, a partir do 
dia 02 de Dezembro de 2019, alterando o valor do Contrato original, para 27 (vinte e sete) horas semanais.

REMUNERAÇÃO: Passará a receber a importância mensal de R$ 1.796,04 (hum mil, setecentos e noventa e seis reais e 
quatro centavos).

PROCESSO: 16414/2019.

Santa Teresa, 02 de Dezembro de 2019.

GILSON ANTÔNIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL
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RESUMO DO APOSTILAMENTO Nº 120/2019

CONTRATO Nº: 434/2019

CONTRATANTE: O Município de Santa Teresa/ES.

CONTRATADA: Michele Claudino de Paula.

OBJETO: Alterar a carga horária semanal, bem como autorizado pelo Sr. Prefeito em 02 de Dezembro de 2019, a partir do 
dia 02 de Dezembro de 2019, alterando o valor do Contrato original, para 25 (vinte e cinco) horas semanais.

REMUNERAÇÃO: Passará a receber a importância mensal de R$ 1.663,00 (hum mil, seiscentos e sessenta e três reais).

PROCESSO: 16414/2019.

Santa Teresa, 02 de Dezembro de 2019.

GILSON ANTÔNIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO APOSTILAMENTO Nº 121/2019

CONTRATO Nº: 404/2019

CONTRATANTE: O Município de Santa Teresa/ES.

CONTRATADA: Nilcéia Bromerschenkel.

OBJETO: Alterar a carga horária semanal, bem como autorizado pelo Sr. Prefeito em 02 de Dezembro de 2019, a partir do 
dia 02 de Dezembro de 2019, alterando o valor do Contrato original, para 15 (quinze) horas semanais.

REMUNERAÇÃO: Passará a receber a importância mensal de R$ 997,80 (novecentos e noventa e sete reais e oitenta cen-
tavos).

PROCESSO: 16414/2019.

Santa Teresa, 02 de Dezembro de 2019.

GILSON ANTÔNIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO APOSTILAMENTO Nº 122/2019

CONTRATO Nº: 198/2019

CONTRATANTE: O Município de Santa Teresa/ES.

CONTRATADA: Juliana Menegatti Martins Pasolini.

OBJETO: Alterar a carga horária semanal, bem como autorizado pelo Sr. Prefeito em 29 de Novembro de 2019, a partir do 
dia 02 de Dezembro de 2019, alterando o valor do Contrato original, para 30 (trinta) horas semanais.

REMUNERAÇÃO: Passará a receber a importância mensal de R$ 1.995,60 (hum mil, novecentos e noventa e cinco reais e 
sessenta centavos).

PROCESSO: 16188/2019.

Santa Teresa, 05 de Dezembro de 2019.

GILSON ANTÔNIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL
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São Domingos do Norte

Prefeitura

ADITIVO AO CONTRATO Nº 111/2018
Publicação Nº 242962

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 111/2018. CONTRATANTE: Município de São Domingos do Norte. 
CONTRATADA: A & M Publicações LTDA - ME. OBJETO: O presente termo de aditivo tem como objeto a prorrogação do con-
trato nº 111/2018, até o fim do presente exercicio, nos termos do art .57, II, da Lei 8.666/93. VIGENCIA: Fica prorrogado 
o presente termo aditivo a partir de 29/11/2019 até 31/12/2019. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Ficha: 579. AUTORIZA-
ÇÃO: Processo protocolado sob o n° 5086/2019, São Dom. do Norte/ES, 28 de Novembro de 2019.

Pedro Amarildo Dalmonte

Prefeito Municipal
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TERMO DE DISPENSA 54/2019
Publicação Nº 242850

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

RODOVIA GETHER LOPES DE FARIA – BAIRRO EMÍLIO CALLEGARI- S/Nº 
SÃO DOMINGOS DO NORTE -ES CEP 29745-000 

Telefax: (027) 3742 0200 - CNPJ 36.350.312/0001-72 
 

 

 
- TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 54/2019 –  

PROCESSO Nº 5239/2019 SEMAG/PMSDN/ES 
 

Do Objeto: contratação de empresa especializada para o fornecimento de referente à aquisição 
de madeira de eucalipto tratada para confecção e recuperação de pontes no 
interior do município conforme especificações contidas no memorando e no Termo de 
Referência visando atender as necessidades da SEMAG.  
 
Do Contratado: NORTE  ESTACA LTDA - ME 
Endereço: Rod. ES 137 – km 16 – Zona Rural São Domingos do Norte/ES. 
CNPJ nº 12.903.106/0001-84 
 
Do Valor e do Pagamento: A presente contratação importa em R$ 1.511,00 (mil  quinhentos e 
onze reais) que serão pagos em parcelas, sem reajuste e de acordo com os pedidos  de 
fornecimento. 
 
Da Justificativa: A dispensa de licitação para contratação dos serviços, objeto do presente 
termo, justifica-se pela notória experiência e trabalho da empresa além de ter a empresa 
apresentada o menor preço estando, portanto em conformidade com o valor de mercado. 
 
Do Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 de 21 de Junho de 1993 e alterações 
posteriores. 
 
São Domingos do Norte/ES, 12 de dezembro de 2019.  
  

______________________________ 
ROQUE SIQUEIRA GOMES 

Presidente da CPL 
 

RATIFICAÇÃO 
Em vista das justificativas e fundamentações retro relatadas e levando-se em consideração os 
termos do parecer jurídico, expedido pela Procuradoria Geral, aprovo a realização da despesa, 
independente de licitação. 
 
São Domingos do Norte/ES, 12 de dezembro de 2019.  
 

________________________________________ 
           PEDRO AMARILDO DALMONTE 

Prefeito Municipal 
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São Gabriel da Palha

Prefeitura

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 092/2019 - REEDIÇÃO
Publicação Nº 242915

ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo nº 56512019 de 06/08/2019.

Pregão Presencial nº 092/2019 de 26/11/2019 – Reedição.

Objeto: Aquisição de livros didáticos, para atender as Escolas de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino.

Considerando as decisões tomadas no Pregão supracitado, decidimos pela ADJUDICAÇÃO do objeto ora licitado em favor 
da empresa, WAGNER SACHETTO GOMES JUNIOR, na forma abaixo, tornando público este resultado com a sua publica-
ção 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, e portal da transparência.

Empresa vencedora: WAGNER SACHETTO GOMES JÚNIOR

Valor total vencido, conforme relação constante do processo:

R$65.685,00 (Sessenta e cinco mil seiscentos e oitenta e cinco reais).

Os autos se encontram com vistas franqueadas aos interessados.

São Gabriel da Palha, em 12 de dezembro de 2019.

ERLITON DE MELLO BRAZ

Pregoeiro Oficial

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO DE ADMINISTRA-
ÇÃO E CONSELHO FISCAL DA APAE DE SÃO GABRIEL DA PALHA

Publicação Nº 242980

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL 
DA APAE DE SÃO GABRIEL DA PALHA:

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO GABRIEL DA PALHA – APAE, com sede na Rua João Ga-
briel, N.º 139, Bairro Santa Cecília, São Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo, através de sua Diretoria Executiva, 
representada por seu Presidente, a Senhora SANDRA MARA SIMONASSI SILVA, CONVOCA, através do presente Edital, 
os associados especiais e os associados contribuintes, para a Assembléia de Posse da Diretoria Executiva, Conselho de 
Administração e Conselho Fiscal da APAE de São Gabriel da Palha, para o exercício do mandato do período de primeiro de 
janeiro de dois mil e vinte a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e dois, Triênio 2020/2022, que será realizada no 
dia 2 de janeiro de 2020, às 09 horas, na sede da APAE.

São Gabriel da Palha, 12 de dezembro de 2019.

SANDRA MARA SIMONASSI SILVA

Presidente

ORDEM DE SERVIÇO Nº 30/2019/SEMED - HORAS EXTRAS
Publicação Nº 242987

Ordem de Serviço Nº 30/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - ES
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A Secretária Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha-ES, usando de atribuições legais e em 
especial o Art. 80 da Lei Complementar nº 44, de 19 de novembro de 2015,

CONSIDERANDO a demanda de serviços existentes no CMEI “Vovó Zefa”, na EMEIEF “João Gabriel” e nos diversos setores 
da Secretaria de Educação;

CONSIDERANDO a necessidade dos motoristas desta Secretaria atender ao Transporte Escolar;

CONSIDERANDO as viagens realizadas em outros municípios, a serviço desta Secretaria, ultrapassando a carga horária 
dos funcionários;

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar, aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação: Ana Paula dos Santos Dummer, Danielle 
Cuquetto Arpini, Nilceia de Souza, Layres Marrane Linhares e Motoristas do Transporte Escolar, desta Municipalidade a 
realizarem serviços extraordinários durante o período de 10/12/2019 a 15/01/2020, para suprirem a demanda de serviços 
existentes.

PARÁGRAFO ÚNICO - Aos servidores atingidos pela presente ordem de serviço, serão pagas as horas extras necessárias 
ao cumprimento do presente objeto, conforme Relatório de Horas Extras.

Art. 2º - Publique-se no Diário Oficial dos Municípios.

Art. 3º - Dê ciência aos servidores da Secretaria Municipal de Educação.

São Gabriel da Palha, em 10 de dezembro de 2019.

ROSA MARIA CASER VENTURIM

Secretária Municipal de Educação

Decreto nº 07/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2019 - REEDIÇÃO
Publicação Nº 242954

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 095/2019 - Reedição

DATA DE ABERTURA: 27/12/2019 às 08 h.

OBJETO: Aquisição de materiais de construção para atender a EMEIC Francisco José Mattedi, neste município. Demais 
informações pelo telefone 00 XX 27 3727-1366, ramal 362.

São Gabriel da Palha, em 13/12/2019.

ERLITON DE MELLO BRAZ

Pregoeiro Oficial

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PÚBLICA - PROCESSO 
Nº 8993/2019

Publicação Nº 242982

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PÚBLICA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA.

CONTRATADO: ALDA PERTEL BROSEGUINI

CONTRATO DE LOCAÇÃO VALOR MENSAL: R$ 600,00 (Seiscentos reais).
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Em decorrência dos fatos apurados no Processo Administrativo de nº 8993/2019 RECONHEÇO E RATIFICO com base nos 
artigos 24, inciso X c/c o Art. 26, ambos da Lei Federal nº 8.666/93 e orientações de Parecer Jurídico nº 1.534/2019 
emitido pela Procuradoria Geral do Município, as razões da justificativa de dispensa de licitação pública apresentada em 
fls.18, tendo em vista que o imóvel escolhido para aluguel social, dentre as cotações realizados junto ao mercado obteve 
o menor valor e acomodação para toda a família e localização adequada ao usuário, atendendo as necessidades de insta-
lação e localização requisitadas, pois a mesma que se encontra em vulnerabilidade social, conforme se verifica nas provas 
anexadas no processo administrativo.

PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.

Gabinete da Prefeita do Município de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo, em 12 de Dezembro de 2019.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

TOMADA DE PREÇO 20 2019 REEDIÇÃO
Publicação Nº 242942

TOMADA DE PREÇOS Nº. 20/2019

REEDIÇÃO

DATA DE ABERTURA: 30/12/2019 às 09:00 h.

OBJETO: Contratação de empresa para Execução da Obra para Construção Pavimentação e Drenagem de Diversas Ruas, 
Distrito de Fartura, Município de São Gabriel da Palha.

O edital poderá ser retirado através do site www.saogabriel.es.gov.br, e as demais informações pelo telefone 00 XX 27 
3727-1366, ramal 362.

São Gabriel da Palha, em 12/12/2019.

WANDERSON RUBIM DA SILVA

Presidente da CPL

Câmara Municipal

PORTARIA Nº 0214/2019
Publicação Nº 242976

PORTARIA Nº. 214, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019.

DESIGNA SERVIDORES PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 02/2019.

O PRESIDENTE INTERINO da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo, por força da Decisão 
Judicial nos autos do Processo nº 000482-47.2019.8.08.0045, usando de atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR, os Servidores FERNANDO OLIVEIRA, Diretor da Diretoria de Protocolo, Recepção, Informação e Do-
cumentação, e, FASLEY TEIXEIRA DA SILVA, Analista Legislativo, sendo o primeiro na condição de titular e o segundo 
suplente, para acompanhar e fiscalizar objeto do Contrato Administrativo nº 02/2019, firmado entre a Câmara Municipal 
de São Gabriel da Palha - ES e a empresa, TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA, conforme determina a legislação em vigor.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e publicada no Diário Oficial dos Municípios.

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

http://www.saogabriel.es.gov.br/
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PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Presidente Interino da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, 12 de dezembro de 2019.

BRAZ MONFERDINI

Presidente Interino

DELLAMAR ANTONIO ALMEIDA

1º Secretário

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Gabriel da Palha

PORTARIA Nº 46/2019 - DESIGNA SERVIDOR
Publicação Nº 242974

PORTARIA N.º 046/2019 DESIGNA SERVIDORES

ALDIVINO ANTUNES PINTO, Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São 
Gabriel da Palha-ES, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 81 da Lei Municipal n.º1.638/2006 de 18 de 
maio de 2006,

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR a servidora Zu-Landa De Santos Da Rós Malacarne, assistente administrativa, localizada no SGP-PREV, 
para comigo participar de reunião com os representantes da empresa ABCPREV para tratar de assuntos relacionados à le-
gislação do SGP-PREV no dia 16 de dezembro de 2019, bem como, participar do curso Impactos e efeitos da EC 103/2019 
nos RPPS, que ocorrerá no dia 17 de dezembro de 2019, no horário das 09h00 às 17h00min, ambos, no Auditório da 
UNILETRA Investimentos Av. Nossa Senhora da Penha nº 2035, 3º andar – Vitória/ES.

Art. 2° - O servidor está autorizado a utilizar automóvel próprio e o SGP-PREV realizará o reembolso do combustível.

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

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Diretor-Presidente, em 12 de Dezembro de 2019.

ALDIVINO ANTUNES PINTO

Diretor-Presidente

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo.

RESUMO CONTRATO 003/2019
Publicação Nº 242947

RESUMO DO CONTRATO Nº 003/2019

CONTRATANTE: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha.

CONTRATADA: E & L Produções de Software Ltda.

CONTRATO Nº: 03/2019.
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OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de licença 
de uso, configuração, manutenção, treinamento, suporte técnico preventivo e corretivo dos sistemas abaixo relacionados, 
para atendimento as necessidades administrativas do SGP-PREV.

FUNDAMENTO: Lei 8.666/93 de 21/06/1993 e suas alterações.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: nº 146/2019 de 29/11/2019.

VALOR TOTAL: R$ 16.216,50 (dezesseis mil duzentos e dezesseis reais e cinquenta centavos).

VIGÊNCIA: Será de 12 (doze meses) contados da assinatura do presente contrato.

DATA: 02/12/2019.

São Gabriel da Palha, em 12 de Dezembro de 2019.

Aldivino Antunes Pinto

Diretor-Presidente
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São Roque do Canaã

Prefeitura

AVISO LICITAÇÃO PP 056/2019
Publicação Nº 242983

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL. N°56/2019

O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ-ES, através de seu Pregoeiro, torna público que realizará licitação na modalidade 
Pregão Presencial, de acordo com as Leis nº 8.666/93 e 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 4.018/2018, cujo objeto é a 
contratação de empresa para fornecimento de combustível para a frota municipal, de veículos eventualmente locados a 
serviço do município e dos equipamentos, com obejtivo de atender as necessidades das Secretarias Municipais perten-
centes à Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã/ES. O edital encontra-se disponível no site www.saoroquedocanaa.
es.gov.br Abertura: 13h00min do dia 26/12/2019.

São Roque do Canaã, 12/12/2019.

Pedro de Alcântara Soares

Pregoeiro Oficial

DECRETO Nº. 4.406/2019
Publicação Nº 242966

DECRETO Nº. 4.406/2019

APROVA DESMEMBRAMENTO DE ÁREA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo art. 57, incisos VIII da Lei Orgânica Municipal, e considerando:

a) o requerimento protocolizado sob nº 1.845/2018, onde o Sr. Pedro Roque Volpi, brasileiro, casado, aposentado, inscrito 
no CPF sob o nº. 177.272.437-87, com endereço na Avenida Catarina Guidoni Volpi, nº. 799, bairro Vila Verde, São Roque 
do Canaã/ES, requer o desmembramento de imóvel de sua propriedade, devidamente registrado no Cartório do 1º Ofício 
(registro geral de imóveis) da Comarca de Santa Teresa – ES, na matricula nº 1/8749, livro nº 169;

b) que o imóvel mencionado no item “a” possui área total de 60.096,43 m², e será desmembrada em uma área com 
8.600,37 m², ficando uma área remanescente de 51.496,06m²;

c) que a área a ser desmembrada será transformada em 02 lote;

d) que sobre a área total de 8.600,37 m² inexistem quaisquer direitos reais previstos pelo artigo 1.225 do Código Civil 
Brasileiro, conforme certidão negativa fornecida Cartório do 1º Ofício (registro geral de imóveis) da Comarca de Santa 
Teresa – ES;

e) que a aprovação do desmembramento se dá segundo as normas estabelecidas na lei 6.766 de 19 de dezembro de 1979, 
com as alterações introduzidas pela lei 9.785 de 29 de janeiro de 1999 e demais leis aplicáveis, e

f) que o procedimento administrativo protocolizado sob nº 1845/2018 foi regularmente instruído, com certidões negativas 
de débitos, memoriais descritivos e levantamentos topográficos firmados pelo técnico em Agricultura, Sr. Angelo Birchler 
Tonini, inscrito no CREA-ES sob nº ES-014041/TD, com anotação de responsabilidade técnica 0820170092244, aprovados 
pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Setor de Engenharia, sendo que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
manifestou-se favorável ao desmembramento,

http://www.saoroquedocanaa.es.gov.br
http://www.saoroquedocanaa.es.gov.br
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DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovado o procedimento administrativo de desmembramento de um imóvel localizado a Rodovia Armando 
Martinelli, km 29, bairro Vila Verde, Município de São Roque do Canaã/ES, devidamente registrado no Cartório do 1º Ofício 
(registro geral de imóveis) da Comarca de Santa Teresa – ES, na matricula nº 1/8749, livro nº 169; de propriedade do Sr. 
Pedro Roque Volpi, CI/SP 4.839.096 e CPF 177.272.437-87, brasileiro, aposentado, casado sob o regime da Comunhão 
Universal de Bens com a Sra. Luzia Bolsoni Volpi, residente no Município de São Roque do Canaã/ES.

Parágrafo Único. O imóvel mencionado no caput possui área total de 60.096,43m², sendo desmembrada apenas uma área 
de 8.600,37 m², ficando uma área remanescente de 51.496,06 m².

Art. 2º - Após o desmembramento, a área de 8.600,37 m² será identificada de forma a seguir descrita, considerando o 
memorial descritivo e levantamento topográfico do procedimento administrativo:

I. Lote 01, com área de 1.174,25m², confrontando-se pela frente com a Rodovia ES-080 por uma linha de 40,34m, fundos 
com cerâmica São Roque por uma linha de (1,85m+11,70m+13,29m+13,24m) = 40,08m, lado direito com cerâmica São 
Roque por uma linha de (1,85m+21,88m+11,60m) = 35,33m e lado esquerdo com cerâmica São Roque por uma linha 
de (37,00m+2,65m) = 39,65m;

II. Lote 02, com área de 7.426,12m², confrontando-se pela frente com a Rodovia ES-080 por uma linha de 186,05m, 
fundos com Ademir Volpi e área 03 por uma linha de 137,09m, lado direito com área 03 por uma linha de 48,81m e lado 
esquerdo com Bethânia Volpi Malavasi e Ademir Volpi por uma linha de 45,45;

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

Gabinete do Prefeito, 12 de dezembro de 2019.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal
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DECRETO 4.405/2019
Publicação Nº 242923

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS         
ESPIRITO SANTO 
14.734.122/0001-16
DECRETO  Nº 0004405/2019 
Data 12/12/2019 

Ficha Código Descrição Valor
SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

2.000,00
Gestão das Atividades da Média a Alta Complexidade
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

00001403.1030200082.026
44717000000

0000339
1211000

TOTAL: 2.000,00
Art. 2º.Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 2.000,00 (dois mil  reais )

ANULAÇÕES
Ficha Código Descrição ValorFonte

2.000,00
Gestão das Políticas da Sec. Mun. de Saude
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 121100033903300000

00001401.1012200082.0240000306

TOTAL: 2.000,00
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SAO ROQUE DO CANAA,  12 dezembro de 2019

RUBENS CASOTTI
Prefeito Municipal

O Prefeito Municipal de SAO ROQUE DO CANAA, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei
Nº 0000868/2018.

DECRETA:
Art. 1º. Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R$ 2.000,00   (dois mil  reais ), nas seguintes dotações:

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA

IMPRESSÃO: ELAINE MANFIOLETTI
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Câmara Municipal

ERRATA DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA 075/2019
Publicação Nº 242946

ERRATA DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA 075/2019

A Câmara Municipal de São Roque do Canaã-ES torna público a errata da publicação da Portaria nº 075/2019, publicada 
no Diário Oficial dos Municípios, as fls 333, da edição 1410 do dia 11/12/2019, conforme segue:

Onde se lê:

Dispõe sobre suspensão de férias a servidor

Leia-se:

Dispõe sobre concessão de gozo de férias de servidor

Onde se lê:

Art. 1º. Conceder o gozo de 16 (dezesseis) dias de férias, no período de 12 de dezembro de 2019 a 28 de dezembro de 
2019, relativas ao restante do período aquisitivo de 16/01/2018 à 15/01/2019, a servidora Sílvia Helena Rodrigues Pereira.

Leia-se:

Art. 1º. Conceder o gozo de 16 (dezesseis) dias de férias, no período de 12 de dezembro de 2019 a 27 de dezembro de 
2019, relativas ao restante do período aquisitivo de 16/01/2018 à 15/01/2019, a servidora Sílvia Helena Rodrigues Pereira.

Geraldo Singer

Presidente
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Serra

Prefeitura

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (426-427-428-429)/2019
Publicação Nº 242873

Extrato da Ata de Registro de Preços (426-427-428-429)/2019

PROCESSO: 39.672/2019 Pregão Eletrônico: 266/2018

Validade do Registro: 12 (doze) meses a partir do dia posterior à publicação.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSP.

FORNECEDOR CNPJ

FASTMED COMÉRCIO LTDA-EPP 04.779.188/0001-79

Lote/
Item

Desc. Marca Quant.

02/01 Integrador químico classe V de uso interno Maxximed 12.000

AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA 05.818.423/0001-37

03/01 Pacote Teste de Bowie & Dick. Amcor 7.500

04/01 Pacote Teste Desafio pronto com integrador químico Integron 7.200

BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 08.924.875/0001-91

01/01 Papel grau cirúrgico para esterilização 15 cm x 100m Sisparck 120

01/02 Papel grau cirúrgico para esterilização 35cm x 100m Sisparck 120

DIPROM – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA-ME 16.366.888/0001-10

05/01 Fita adesiva para teste de esterilização Ciex 1.200

Serra, 12 de dezembro de 2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (457-458-459-460)/2019
Publicação Nº 242901

Extrato da Ata de Registro de Preços (457-458-459-460)/2019

PROCESSO: 49.212/2019 Pregão Eletrônico: 296/2019

Validade do Registro: 12 (doze) meses a partir do dia posterior à publicação.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS

FORNECEDOR CNPJ

AGLON COMÉRIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 65.817.900/0001-71

Lote Desc. Marca Quant.

05 LEVODOPA+BENSERAZIDA 100MG+25MG COMPRIMIDO BISULCADO Roche 70.000

PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66

06
NEOMICINA, SULFATO 5MG/G + BACITRACINA ZINCICA 250UI/G POMADA DER-

MATOLOGICA - TUBO 10G
Prati Donaduzzi 68.000

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51

02/01 CODEINA, FOSFATO 30MG COMPRIMIDO Cristália 25.000

DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 04.027.894/0007-50

01 CLOBETASOL, PROPIONATO 0,5MG/G CREME DERMATOLOGICO - BISNAGA 30G Brainfarma 5.100

Serra, 12 de dezembro de 2019
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24-25E29
Publicação Nº 242868

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

ATA Nº 24/2019

PROC. Nº 39765/2019

SRP 238/2019.

CONTRATADA: VITORIANUTRI COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME.

Vigência: 12(doze) meses a partir da assinatura. As despesas ocorrerão a conta da dotação orçamentária das respectivas 
dotações orçamentárias dos órgãos e entidades da Administração direta e indireta que aderirem a contratação e serão 
especificadas ao tempo da ordem de emissão de compras.

Data da assinatura: 04 de dezembro de 2019.

GELSON SILVA JUNQUILHO

Secretário Municipal de Educação

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

ATA Nº 25/2019

PROC. Nº 39765/2019

SRP 238/2019.

CONTRATADA: COMERCIAL LÍDER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI.

Vigência: 12(doze) meses a partir da assinatura. As despesas ocorrerão a conta da dotação orçamentária das respectivas 
dotações orçamentárias dos órgãos e entidades da Administração direta e indireta que aderirem a contratação e serão 
especificadas ao tempo da ordem de emissão de compras.

Data da assinatura: 04 de dezembro de 2019.

GELSON SILVA JUNQUILHO

Secretário Municipal de Educação

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

ATA Nº 27/2019

PROC. Nº 39765/2019

SRP 238/2019.

CONTRATADA: MERCANTIL PRIMOR LTDA-EPP.

Vigência: 12(doze) meses a partir da assinatura. As despesas ocorrerão a conta da dotação orçamentária das respectivas 
dotações orçamentárias dos órgãos e entidades da Administração direta e indireta que aderirem a contratação e serão 
especificadas ao tempo da ordem de emissão de compras.

Data da assinatura: 04 de dezembro de 2019.

GELSON SILVA JUNQUILHO

Secretário Municipal de Educação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 36.19
Publicação Nº 242881

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CON-
FECÇÃO DE CAMISAS, PARA ATENDER O EVENTO SERRA PROCON VERÃO 2020: “JUNTOS EM DEFESA DO CONSUMIDOR”

ATA Nº 36/2019

PROC. Nº 60119/2019
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SRP MPE Nº 338/2019.

CONTRATADA: PEDRO P.T. FUNDÃO – MP COMÉRCIO DE VESTUÁRIO EIRELI.

Vigência: 12(doze) meses a partir da assinatura. As despesas ocorrerão a conta da dotação orçamentária das respectivas 
dotações orçamentárias dos órgãos e entidades da Administração direta e indireta que aderirem a contratação e serão 
especificadas ao tempo da ordem de emissão de compras.

Data da assinatura: 04 de dezembro de 2019.

Anckimar Pratissolli

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Lourência Riani

Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

AVISO SRP MPE308/2019
Publicação Nº 242905

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO

O MUNICÍPIO DE SERRA/ES, através da Pregoeiro, torna público o Resultado do PREGAO ELETRÔNICO Nº308/2019, pro-
cesso nº 35356/2019 SEMMA, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O MONITORA-
MENTO DOS EFLUENTES BRUTOS E TRATADOS DAS ETE’S EM FUNCIONAMENTO NO MUNICÍPIO DE SERRA, BEM COMO, 
DOS PONTOS A MONTANTE, conforme segue:

LOTE ÚNICO:FRACASSADO.

Serra, 12 de dezembro de 2019.

Anderson Borges Pinheiro 

Pregoeiro Oficial/SEAD

AVISO SRP MPE343/2019
Publicação Nº 242961

RESULTADO DE LICITACAO

PREGAO ELETRONICO

O MUNICIPIO DE SERRA/ES, através do Pregoeiro, torna público o Resultado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 343/2019, pro-
cesso nº 60129/2019 SEDIR, cujo objeto e o REGISTRO DE PREÇOS (SRP), PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURA FÍSICA, PARA ATENDER O EVENTO SERRA PROCON VERÃO 2020: “JUN-
TOS EM DEFESA DO CONSUMIDOR”, conforme Processo n.º 60129/2019-SEDIR/PROCON em atendimento a Secretaria de 
Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SEDIR, conforme segue: LOTE ÚNICO: DM EVENTOS LTDA-ME - VALOR: R$ 
253.729,00.

Serra, 13 de dezembro de 2019.

Anderson Borges Pinheiro

Pregoeiro Oficial/SEAD

CACC
Publicação Nº 242916

RESUMO DE ADITIVO DE CONTRATO

Número do Contrato N.º 20/00008-1 - 1º ADITIVO
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Contrato de Financiamento mediante abertura de Crédito, que entre si celebram o Banco do Brasil S.A. e o Município da 
Serra, única e exclusivamente, para as aquisições relativas ao Projeto do Município da Serra na área de Modernização da 
Gestão, constante da Lei Orçamentária Anual – LOA e autorizado pela Lei Municipal nº 4.782, de 08/03/2018, publicada 
em 09/03/2018.

Objeto: Retificar e ratificar, na forma das cláusulas abaixo, o Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 
20/00008-1, no valor de R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), firmado entre as partes aos 21/11/2018, alterando 
o “Anexo I – Discriminação dos Componentes do Projeto do Município da Serra na Área de Modernização da Gestão”, do 
Contrato nº 20/00008-1, que passa a vigorar conforme o ANEXO I deste aditivo.

Serra - ES, 06 de dezembro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 305/2015
Publicação Nº 242846

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 305/2015. PROCESSO Nº 23.222/2015 - PARTES: MUNICIPIO DA 
SERRA POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA SAÚDE E A EMPRESA ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA EPP

OBJETO: prorrogação do prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses.

Serra, 13 de dezembro de 2019

ALEXANDRE CAMILO F. VIANA

Secretário de Saúde da Serra

RATIFICAÇÃO
Publicação Nº 242981

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico a presente Inexigibilidade de Licitação, processo nº 61034/2019, com fulcro no art. 25, III, da Lei 8.666/93, 
consolidada, considerando o parecer exarado pelo Douto Procurador Geral, objetivando realização de show musical com a 
Banda AMARO LIMA, valor de R$ 6.000,00 (seis reais), em favor da Empresa J E PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.

Serra/ES,12 de dezembro de 2019.

Alessandre Motta Rios

Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico a presente Inexigibilidade de Licitação, processo nº 61056/2019, com fulcro no art. 25, III, da Lei 8.666/93, 
consolidada, considerando o parecer exarado pelo Douto Procurador Geral, objetivando realização de show musical com 
a Banda RAIZ DA MATA, valor de R$ 6.000,00 (seis reais), em favor da Empresa J E PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME.

Serra/ES,12 de dezembro de 2019.

Alessandre Motta Rios

Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

RATIFICAÇÃO
Publicação Nº 242984

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico a presente Inexigibilidade de Licitação, processo nº 61033/2019, com fulcro no art. 25, III, da Lei 8.666/93, 
consolidada, considerando o parecer exarado pelo Douto Procurador Geral, objetivando realização de show musical com a 
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Banda TRIO LUBIÃO, valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em favor da Empresa Luca Serviços e Eventos Eireli.

Serra/ES,12 de dezembro de 2019.

Alessandre Motta Rios

Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO 200/2019
Publicação Nº 242968

RESULTADO DE LICITACAO

PREGAO ELETRONICO

O MUNICIPIO DE SERRA/ES, através do Pregoeiro, torna público o Resultado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/2019, pro-
cesso nº 33209/2019 SEDIR, cujo objeto e o CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES AFIRMATIVAS, COM ÊNFASE EM CURSO DE MARKETING DIGITAL E AFRO EMPREENDEDO-
RISMO, CULTURA AFRO-BRASILEIRA E CULTURA NEGRA PARA JOVENS NEGRAS E NEGROS, em atendimento a Secretaria 
de Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SEDIR, conforme segue: LOTE ÚNICO: A & F GLOBAL SERVICE BRASIL 
LTDA-ME - VALOR: R$ 125.133,00.

Serra, 13 de dezembro de 2019.

Anderson Borges Pinheiro

Pregoeiro Oficial/SEAD

RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO 339/2019
Publicação Nº 242864

RESULTADO DE LICITACAO

PREGAO ELETRONICO

O MUNICIPIO DE SERRA/ES, através do Pregoeiro, torna público o Resultado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 339/2019, pro-
cesso nº 60134/2019 SEDIR, cujo objeto e o REGISTRO DE PREÇOS (SRP), PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA E POSTES DE ILUMINAÇÃO, PARA ATENDER O EVENTO SERRA 
PROCON VERÃO 2020: “JUNTOS EM DEFESA DO CONSUMIDOR”, em atendimento a Secretaria de Municipal de Direitos 
Humanos e Cidadania – SEDIR, conforme segue: LOTE ÚNICO: DM EVENTOS LTDA-ME - VALOR: R$ 22.199,00.

Serra, 13 de dezembro de 2019.

Anderson Borges Pinheiro

Pregoeiro Oficial/SEAD

RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO 341/2019
Publicação Nº 242874

RESULTADO DE LICITACAO

PREGAO ELETRONICO

O MUNICIPIO DE SERRA/ES, através do Pregoeiro, torna público o Resultado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 341/2019, pro-
cesso nº 60130/2019 SEDIR, cujo objeto e o REGISTRO DE PREÇOS (SRP), PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E PALCO, PARA ATENDER O EVENTO SERRA PROCON VERÃO 2020: “JUNTOS 
EM DEFESA DO CONSUMIDOR”, em atendimento a Secretaria de Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SEDIR, 
conforme segue: LOTE ÚNICO: DM EVENTOS LTDA-ME - VALOR: R$ 97.886,00.

Serra, 13 de dezembro de 2019.

Anderson Borges Pinheiro

Pregoeiro Oficial/SEAD
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RESULTADO DE LICITAÇÕES - SESA -2019
Publicação Nº 242857

RESULTADO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal da Serra, através da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Saúde – SESA torna pú-
blico o resultado das licitações abaixo:

PREGÃO ELETRÔNICO N.°3582019
PROCESSO: 58.233/2019
ID: 792649
PREGOEIRO: Aparecida Rosimeire Rebonato da Silva.
Lote 01
Objeto: Matriz de aço 5mm, rolo com 50cm.
vencedor: Absoluta saúde imp. Exp. E comercio de produtos para a saúde Eireli.
Valor total: R$ 539,40.

Lote 02
Objeto: Edta frasco com no mínimo 20ml.
vencedor: Absoluta saúde imp. Exp. E comercio de produtos para a saúde Eireli.
Valor total: R$ 214,50.

Lote 03
Objeto: Brocas esféricas e diamantadas.
vencedor: Absoluta saúde imp. Exp. E comercio de produtos para a saúde Eireli.
Valor total: R$ 1.292,50.

Lote 04
Objeto: Ponta de papel absorvente 2ª série (45 a 80).
vencedor: Absoluta saúde imp. Exp. E comercio de produtos para a saúde Eireli.
Valor total: R$ 358,56.

Lote 05
Objeto: Tira de lixa abrasiva em poliéster.
vencedor: Absoluta saúde imp. Exp. E comercio de produtos para a saúde Eireli.
Valor total: R$ 816,00.

Lote 06
Objeto: Limas endodonticas.
vencedor: Absoluta saúde imp. Exp. E comercio de produtos para a saúde Eireli.
Valor total: R$ 6.457,20.

Serra, 12 de Dezembro de 2019.

Equipe de Pregão –SESA/PMS

SEOB
Publicação Nº 242930

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

NÚMERO: 203/2018 3º ADITIVO

CONTRATADO: DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

OBJETO: SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO ENTORNO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE (CIE) NO BAIRRO VILA NOVA 
DE COLARES.

OBJETIVO: REPLANILHAMENTO COM ALTERAÇÃO DO VALOR
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NOVO VALOR: 2.179.397,72

PROCESSO Nº: 66.769/2019

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

NÚMERO: 162/2018 3º ADITIVO

CONTRATADO: ROCCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME.

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÃO EM NÍVEL ENTRE AS AVENIDAS NORTE SUL E 
PORTO CANOA E RUAS ADJACENTES, NESTE MUNICÍPIO.

OBJETIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS E DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS.

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

NÚMERO: 064/2019 4º ADITIVO

CONTRATADO: PERC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS POROROCA E JATOBA NO BAIRRO SERRA 
DOURADA I.

OBJETIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS.

TERMO ADITIVO
Publicação Nº 242883

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 204/2019

PROCESSO Nº 70776/2019. Partes: Município da Serra e a Empresa CAC COMERCIAL LTDA. Objeto: Prorrogação por 
06(seis) meses a partir de 31 de dezembro de 2019.

Data de assinatura: 09 de dezembro 2019.

Anckimar Pratissolli

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Laurência Riani

Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

TERMO ADITIVO
Publicação Nº 242921

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 315/2018

PROCESSO Nº 67728/2019. Partes: Município da Serra e a Empresa JORNAL TEMPO NOVO LTDA-ME. Objeto: Prorrogação 
por 12(doze) meses a partir de 02 de janeiro de 2020.

Data de assinatura: 02 de dezembro 2019.

Anckimar Pratissolli

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
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GCM
Publicação Nº 242914

 

 
 

 

PORTARIA DE REGULAMENTAÇÃO PROCESSUAL Nº 003/2019 

 
RETIFICA OS INTEGRANTES DA COMISSÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 
NO PROCESSO Nº 69.764/2019. 

 

CORREGEDORA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DA SERRA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por 

Lei, 

 

CONSIDERANDO a Comunicação Interna nº 001/2019 - Portaria nº 014/2019 - CPPAD encaminhada pelo Presidente 

da Comissão Processante constando o Termo de Impedimento do GCM MARCOS TATAGIBA MOREIRA (presidente) 

e da GCM SÂMIA DASMASCENO FONSECA (secretária); e  

 

CONSIDERANDO a exigência do Art. 79, parágrafo único, da Lei Municipal nº 4.686/2017 - Código de Conduta da 

Guarda Civil Municipal da Serra e, nos termos do Art. 2º, § 2º do Decreto 1934/2017 c/c Art. 82, §1º da Lei Municipal 

nº 4.686 de 29 de agosto de 2017 

 

RESOLVE: 

Art. 1º - Designar, para atuar exclusivamente neste procedimento, ABNER GONÇALVES PEREIRA LOPES, 

Mat.59.888, Guarda Civil Municipal (PRESIDENTE), LUCAS LIMA DE SOUZA, Mat. nº 71.244, Guarda Civil 

Municipal (SECRETÁRIO) e LIARA BRAGA GOMES, Mat. 70.904, Guarda Civil Municipal (MEMBRO), como 

integrantes da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar para darem continuidade ao PAD de Portaria nº 

014/2019, de 06 de dezembro de 2019, em desfavor dos GCMS ANDERSON LOPES DA SILVA, MARQUES 

RODOLFO PEREIRA DOS SANTOS E MAXWEL VICTOR VIEIRA. 

 

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

 

Serra – ES, 12 de dezembro de 2019. 

 

 

AMANDA SANTAROSA SANTOS 

Corregedora da Guarda Civil Municipal 
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SEHAB 01
Publicação Nº 242917

 

DEMARCAÇÃO URBANÍSTICA 
PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE POLIGONAL DO 

BAIRRO TAQUARA I – MUNICÍPIO DA SERRA-ES 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições 

que lhe confere a Lei Orgânica do Município e considerando o artigo 13, I, da Lei Federal 

13.465 de 11 de julho de 2017, que trata da Regularização Fundiária aplicável aos núcleos 

urbanos informais consolidados, assim declarados pelo poder público municipal, promoverá 

a Regularização Fundiária de Interesse Social – (Reurb-S) e Regularização Fundiária de 

Interesse Específico – (Reurb-E), em poligonal urbana localizada no Bairro Taquara I, neste 

município da Serra/ES, com área de 13.480,69m², (treze mil e quatrocentos e oitenta metros 

quadrados e sessenta e nove centímetros quadrados), e perímetro de 606,29m (seiscentos 

e seis metros e vinte e nove centímetros), não possuindo Matrícula e/ou Registro nos 

Cartórios de Registros de Imóveis competentes, encontrando-se em lugar ignorado, incerto 

ou inacessível herdeiros e/ou possíveis proprietários. 

A poligonal urbana a ser regularizada está localizada no Bairro Taquara I e trata-se de 

núcleo urbano informal consolidado, com presença de equipamentos públicos em seu 

entorno, conforme exigido pelo artigo 11, III, da Lei Federal 13.465/2017.  

A poligonal possui as seguintes características, dimensões e confrontações: O 

caminhamento do polígono inicia-se a descrição deste perímetro no Ponto V01 de 

coordenadas 368150,009410972; 7767900,44838842 deste, com distância de 56,002m e 

Azimute 109º44'37,33", chega-se ao Ponto V02 de coordenadas 368202,719700001; 

7767881,53 deste, com distância de 56,002m e Azimute 109º44'37,33", chega-se ao Ponto 

V03 de coordenadas 368214,600349999; 7767877,938 deste, com distância de 12,412m e 

Azimute 106º49'19,87", chega-se ao Ponto V04 de coordenadas 368208,222400001; 

7767866,1573 deste, com distância de 13,396m e Azimute 208º25'50,37", chega-se ao 

Ponto V05 de coordenadas 368196,8785; 7767848,3052 deste, com distância de 21,151m e 

Azimute 212º26'0,32", chega-se ao Ponto V06 de coordenadas 368173,2284; 7767811,0863 

Fonte: CIVITAS/Geoportal-PMS, 2019. 

NORTE 
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deste, com distância de 44,097m e Azimute 212º25'59,54", chega-se ao Ponto V07 de 

coordenadas 368173,328400001; 7767808,4164 deste, com distância de 2,672m e Azimute 

177º51'18,05", chega-se ao Ponto V08 de coordenadas 368200,6584; 7767798,4065 deste, 

com distância de 29,105m e Azimute 110º6'56,84", chega-se ao Ponto V09 de coordenadas 

368208,341450001; 7767795,34605 deste, com distância de 8,27m e Azimute 111º43'9,36", 

chega-se ao Ponto V10 de coordenadas 368226,998500001; 7767788,7866 deste, com 

distância de 19,777m e Azimute 109º22'14,40", chega-se ao Ponto V11 de coordenadas 

368223,087800001; 7767779,2655 deste, com distância de 10,293m e Azimute 

202º19'47,76", chega-se ao Ponto V12 de coordenadas 368223,2352; 7767779,0925 deste, 

com distância de 0,227m e Azimute 139º34'5,65", chega-se ao Ponto V13 de coordenadas 

368223,351000001; 7767778,897 deste, com distância de 0,227m e Azimute 149º21'38,09", 

chega-se ao Ponto V14 de coordenadas 368223,4318; 7767778,6846 deste, com distância 

de 0,227m e Azimute 159º10'20,89", chega-se ao Ponto V15 de coordenadas 368223,4753; 

7767778,4615 deste, com distância de 0,227m e Azimute 168º58'0,86", chega-se ao Ponto 

V16 de coordenadas 368223,480300001; 7767778,2343 deste, com distância de 0,227m e 

Azimute 178º44'21,45", chega-se ao Ponto V17 de coordenadas 368223,4465; 

7767778,0096 deste, com distância de 0,227m e Azimute 188º33'16,04", chega-se ao Ponto 

V18 de coordenadas 368223,375000001; 7767777,7939 deste, com distância de 0,227m e 

Azimute 198º20'21,37", chega-se ao Ponto V19 de coordenadas 368222,3045; 

7767775,3003 deste, com distância de 2,714m e Azimute 203º14'1,68", chega-se ao Ponto 

V20 de coordenadas 368218,410300002; 7767768,5512 deste, com distância de 7,792m e 

Azimute 209º59'5,10", chega-se ao Ponto V21 de coordenadas 368212,130600001; 

7767758,1895 deste, com distância de 12,116m e Azimute 211º13'4,53", chega-se ao Ponto 

V22 de coordenadas 368203,1299; 7767761,6973 deste, com distância de 9,66m e Azimute 

291?17'31,63", chega-se ao Ponto V23 de coordenadas 368200,647900001; 7767762,6569 

deste, com distância de 2,661m e Azimute 291?8'15,66", chega-se ao Ponto V24 de 

coordenadas 368198,455000001; 7767763,5193 deste, com distância de 2,356m e Azimute 

291º28'5,47", chega-se ao Ponto V25 de coordenadas 368194,9575; 7767764,8949 deste, 

com distância de 3,758m e Azimute 291º28'12,67", chega-se ao Ponto V26 de coordenadas 

368190,072500001; 7767766,8161 deste, com distância de 5,249m e Azimute 291º28'8,39", 

chega-se ao Ponto V27 de coordenadas 368186,405900001; 7767768,25813476 deste, com 

distancia de 3,94m e Azimute 291?28'9,07", chega-se ao Ponto V28 de coordenadas 

368183,9612; 7767762,4105 deste, com distância de 6,338m e Azimute 202º41'17,41", 

chega-se ao Ponto V29 de coordenadas 368183,847400001; 7767755,2769 deste, com 

distancia de 7,135m e Azimute 180º54'50,20", chega-se ao Ponto V30 de coordenadas 

368183,7404; 7767749,0902 deste, com distância de 6,188m e Azimute 180º59'27,03", 

chega-se ao Ponto V31 de coordenadas 368175,522900001; 7767749,6511 deste, com 
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distancia de 8,237m e Azimute 273º54'17,17", chega-se ao Ponto V32 de coordenadas 

368176,161800001; 7767741,5174 deste, com distancia de 8,159m e Azimute 

175?30'31,15", chega-se ao Ponto V33 de coordenadas 368176,7813; 7767733,6316 deste, 

com distância de 7,91m e Azimute 175º30'29,27", chega-se ao Ponto V34 de coordenadas 

368174,387300001; 7767733,8488 deste, com distancia de 2,404m e Azimute 275º11'2,65", 

chega-se ao Ponto V35 de coordenadas 368174,5074; 7767728,8377 deste, com distância 

de 5,013m e Azimute 178º37'37,44", chega-se ao Ponto V36 de coordenadas 368167,3237; 

7767725,0901 deste, com distancia de 8,102m e Azimute 242º26'59,30", chega-se ao Ponto 

V37 de coordenadas 368164,3392; 7767724,4763 deste, com distancia de 3,047m e 

Azimute 258º22'42,41", chega-se ao Ponto V38 de coordenadas 368155,3647; 

7767716,5077 deste, com distancia de 12,002m e Azimute 228º23'51,44", chega-se ao 

Ponto V39 de coordenadas 368154,1328; 7767714,6469 deste, com distancia de 2,232m e 

Azimute 213º30'20,30", chega-se ao Ponto V40 de coordenadas 368148,301500001; 

7767713,9851 deste, com distancia de 5,869m e Azimute 263º31'30,54", chega-se ao Ponto 

V41 de coordenadas 368147,0412; 7767724,9121 deste, com distancia de 10,999m e 

Azimute 353º25'14,46", chega-se ao Ponto V42 de coordenadas 368142,1953; 

7767724,9789 deste, com distancia de 4,846m e Azimute 270º47'23,15", chega-se ao Ponto 

V43 de coordenadas 368140,407900001; 7767725,2524 deste, com distancia de 1,808m e 

Azimute 278º41'58,80", chega-se ao Ponto V44 de coordenadas 368140,165069029; 

7767713,35893185 deste, com distancia de 11,896m e Azimute 181º10'10,76", chega-se ao 

Ponto V45 de coordenadas 368115,470000002; 7767711,6491 deste, com distancia de 

24,754m e Azimute 266º2'21,44", chega-se ao Ponto V46 de coordenadas 

368113,427800001; 7767724,1651 deste, com distância de 12,682m e Azimute 

350º43'58,36", chega-se ao Ponto V47 de coordenadas 368112,188500001; 7767730,9413 

deste, com distância de 6,889m e Azimute 349?38'8,57", chega-se ao Ponto V48 de 

coordenadas 368111,0965; 7767736,4081 deste, com distância de 5,575m e Azimute 

348º42'13,59", chega-se ao Ponto V49 de coordenadas 368110,018300001; 7767745,5828 

deste, com distância de 9,238m e Azimute 353º17'50,68", chega-se ao Ponto V50 de 

coordenadas 368109,688200001; 7767755,687 deste, com distância de 10,11m e Azimute 

358º7'43,81", chega-se ao Ponto V51 de coordenadas 368109,0803; 7767775,2802 deste, 

com distância de 19,603m e Azimute 358º13'22,47", chega-se ao Ponto V52 de 

coordenadas 368108,832900001; 7767787,5587 deste, com distância de 12,281m e 

Azimute 358º50'44,52", chega-se ao Ponto V53 de coordenadas 368108,6808; 

7767796,2687 deste, com distância de 8,711m e Azimute 358º59'58,43", chega-se ao Ponto 

V54 de coordenadas 368108,2671; 7767819,962 deste, com distância de 23,697m e 

Azimute 358º59'58,85", chega-se ao Ponto V55 de coordenadas 368115,950800001; 

7767829,3718 deste, com distância de 12,148m e Azimute 39º14'1,77", chega-se ao Ponto 
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V56 de coordenadas 368115,548600001; 7767831,6367 deste, com distância de 2,3m e 

Azimute 349º55'49,48", chega-se ao Ponto V57 de coordenadas 368121,3134; 

7767843,5555 deste, com distância de 13,24m e Azimute 25º48'42,46", chega-se ao Ponto 

V58 de coordenadas 368121,830300001; 7767844,5691 deste, com distância de 1,138m e 

Azimute 27º1'11,88", chega-se ao Ponto V59 de coordenadas 368124,2337; 7767848,9007 

deste, com distância de 4,954m e Azimute 29º1'25,76", chega-se ao Ponto V60 de 

coordenadas 368128,981; 7767857,1197 deste, com distância de 9,492m e Azimute 

30º0'38,73", chega-se ao Ponto V61 de coordenadas 368135,519100001; 7767868,3378 

deste, com distância de 12,984m e Azimute 30º14'3,70", chega-se ao Ponto V62 de 

coordenadas 368142,5944; 7767881,4137 deste, com distância de 14,867m e Azimute 

28º25'3,30", chega-se ao Ponto V63 de coordenadas 368145,4979; 7767888,3465 deste, 

com distância de 7,516m e Azimute 22º43'27,27", chega-se ao Ponto V64 de coordenadas 

368147,294634065; 7767892,88449491 deste, com distância de 4,881m e Azimute 

21º36'0,58", chega-se ao Ponto inicial fechando, assim, este polígono com perímetro de 

606,29m e área de 13.480,69m². 

O Loteamento/Bairro Taquara I, não possui Matrícula e/ou Registro nos Cartórios de  

Registros de Imóveis competentes, encontrando-se em lugar ignorado, incerto ou 

inacessível herdeiros e/ou possíveis proprietários/interessados.  

A poligonal com área de 13.480,69m², (treze mil e quatrocentos e oitenta metros quadrados 

e sessenta e nove centímetros quadrados), e perímetro de 606,29m (seiscentos e seis 

metros e vinte e nove centímetros), FOI DEMARCADA pela Secretaria de Habitação – 

SEHAB deste município, conforme planta, memorial descritivo, planta de sobreposição que 

integram a presente Demarcação Urbanística, conforme Processo Administrativo n.º 

41.756/2018, para fins de REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL – 
Reurb-S e REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE ESPECÍFICO – Reurb-E, nos 

termos da Lei Federal n.º 13.465 de 11 de julho de 2017 e da Lei Federal 10.257 de 10 de 

julho de 2001. 

 

Serra–ES, 12 de dezembro de 2019.

 
 

Audifax Charles Pimentel Barcelos 

Prefeito  

 

Cristiane Stem 

Secretária Municipal de Habitação – SEHAB 
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SEHAB 02
Publicação Nº 242918

 

DEMARCAÇÃO URBANÍSTICA 
PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE POLIGONAL DO 

BAIRRO TAQUARA II – MUNICÍPIO DA SERRA-ES 

 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições 
que lhe confere a Lei Orgânica do Município e considerando o artigo 13, I, da Lei Federal 
13.465 de 11 de julho de 2017, que trata da Regularização Fundiária aplicável aos 
núcleos urbanos informais consolidados, assim declarados pelo poder público municipal, 
promoverá a Regularização Fundiária de Interesse Social – (Reurb-S) e Regularização 
Fundiária de Interesse Específico – (Reurb-E), em poligonal urbana localizada no Bairro 
Taquara II, neste município da Serra/ES, com área de 26.587,34m² (vinte e seis mil e 
quinhentos e oitenta e sete metros e trinta e quatro centímetros quadrados), e perímetro 
de 1.798,81m (mil setecentos e noventa e oito metros e oitenta e um centímetros), não 
possuindo Matrícula e/ou Registro nos Cartórios de Registros de Imóveis competentes, 
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encontrando-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível herdeiros e/ou possíveis 
proprietários. 
A poligonal urbana a ser regularizada está localizada no Taquara II e trata-se de núcleo 
urbano informal consolidado, com presença de equipamentos públicos em seu entorno, 
conforme exigido pelo artigo 11, III, da Lei Federal 13.465/2017. O caminhamento do 
polígono inicia-se no Ponto 1 de coordenadas UTM (E: 368880,476; N: 7768223,546 ) a 
partir do qual, com a distância de 13,24 m e azimute 212º 25' 21,64'', chega-se ao Ponto 
2 de coordenadas UTM (E: 368854,943; N: 7768206,553) a partir do qual, com a 
distância de 30,67 m e azimute 236º 21' 18,78'', chega-se ao Ponto 3 de coordenadas 
UTM (E: 368802,030; N: 7768167,847) a partir do qual, com a distância de 65,56 m e 
azimute 233º 48' 51,41'', chega-se ao Ponto 4 de coordenadas UTM (E: 368794,639; N: 
7768161,685) a partir do qual, com a distância de 9,62 m e azimute 230º 11' 08,54'', 
chega-se ao Ponto 5 de coordenadas UTM (E: 368793,072; N: 7768160,307) a partir do 
qual, com a distância de 2,09 m e azimute 228º 39' 51,94'', chega-se ao Ponto 6 de 
coordenadas UTM (E: 368793,168; N: 7768157,337 ) a partir do qual, com a distância de 
2,97 m e azimute 178º 08' 24,77'', chega-se ao Ponto 7 de coordenadas UTM (E: 
368844,059; N: 7768113,173) a partir do qual, com a distância de 67,38 m e azimute 
130º 57' 07,72'', chega-se ao Ponto 8 de coordenadas UTM (E: 368874,372; N: 
7768091,548) a partir do qual, com a distância de 37,24 m e azimute 125º 30' 11,57'', 
chega-se ao Ponto 9 de coordenadas UTM (E: 368876,671; N: 7768089,677) a partir do 
qual, com a distância de 2,96 m e azimute 129º 08' 21,56'', chega-se ao Ponto 10 de 
coordenadas UTM (E: 368879,900; N: 7768080,195) a partir do qual, com a distância de 
10,02 m e azimute 161º 11' 46,12'', chega-se ao Ponto 11 de coordenadas UTM (E: 
368883,914; N: 7768058,109) a partir do qual, com a distância de 22,45 m e azimute 
169º 42' 02,64'', chega-se ao Ponto 12 de coordenadas UTM (E: 368876,680; N: 
7768056,746) a partir do qual, com a distância de 7,36 m e azimute 259º 19' 31,27'', 
chega-se ao Ponto 13 de coordenadas UTM (E: 368868,496; N: 7768059,236) a partir 
do qual, com a distância de 8,55 m e azimute 286º 55' 17,28'', chega-se ao Ponto 14 de 
coordenadas UTM (E: 368859,655; N: 7768062,126) a partir do qual, com a distância de 
9,30 m e azimute 288º 06' 15,05'', chega-se ao Ponto 15 de coordenadas UTM (E: 
368850,702; N: 7768066,502) a partir do qual, com a distância de 9,97 m e azimute 296º 
02' 45,27'', chega-se ao Ponto 16 de coordenadas UTM (E: 368846,056; N: 
7768070,016) a partir do qual, com a distância de 5,82 m e azimute 307º 06' 08,04'', 
chega-se ao Ponto 17 de coordenadas UTM (E: 368837,376; N: 7768078,406) a partir 
do qual, com a distância de 12,07 m e azimute 314º 01' 50,71'', chega-se ao Ponto 18 
de coordenadas UTM (E: 368827,993; N: 7768087,477 ) a partir do qual, com a distância 
de 13,05 m e azimute 314º 01' 50,87'', chega-se ao Ponto 19 de coordenadas UTM (E: 
368804,368; N: 7768066,939 ) a partir do qual, com a distância de 31,30 m e azimute 
228º 59' 53,47'', chega-se ao Ponto 20 de coordenadas UTM (E: 368771,126; N: 
7768098,940 ) a partir do qual, com a distância de 46,14 m e azimute 313º 54' 37,02'', 
chega-se ao Ponto 21 de coordenadas UTM (E: 368774,134; N: 7768103,214 ) a partir 
do qual, com a distância de 5,23 m e azimute 035º 08' 06,68'', chega-se ao Ponto 22 de 
coordenadas UTM (E: 368792,981; N: 7768117,546) a partir do qual, com a distância de 
23,68 m e azimute 052º 44' 51,62'', chega-se ao Ponto 23 de coordenadas UTM (E: 
368779,198; N: 7768128,937 ) a partir do qual, com a distância de 17,88 m e azimute 
309º 34' 20,82'', chega-se ao Ponto 24 de coordenadas UTM (E: 368777,254; N: 
7768127,396) a partir do qual, com a distância de 2,48 m e azimute 231º 36' 47,53'', 
chega-se ao Ponto 25 de coordenadas UTM (E: 368768,952; N: 7768136,467 ) a partir 
do qual, com a distância de 12,30 m e azimute 317º 32' 00,06'', chega-se ao Ponto 26 
de coordenadas UTM (E: 368763,941; N: 7768139,642) a partir do qual, com a distância 
de 5,93 m e azimute 302º 21' 41,32'', chega-se ao Ponto 27 de coordenadas UTM (E: 
368759,715; N: 7768144,416) a partir do qual, com a distância de 6,38 m e azimute 318º 
29' 18,76'', chega-se ao Ponto 28 de coordenadas UTM (E: 368753,488; N: 
7768152,879) a partir do qual, com a distância de 10,51 m e azimute 323º 38' 58,11'', 
chega-se ao Ponto 29 de coordenadas UTM (E: 368752,978; N: 7768152,575) a partir 
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do qual, com a distância de 0,59 m e azimute 239º 12' 31,00'', chega-se ao Ponto 30 de 
coordenadas UTM (E: 368745,238; N: 7768165,959 ) a partir do qual, com a distância de 
15,46 m e azimute 329º 57' 21,34'', chega-se ao Ponto 31 de coordenadas UTM (E: 
368734,229; N: 7768160,662) a partir do qual, com a distância de 12,22 m e azimute 
244º 18' 18,65'', chega-se ao Ponto 32 de coordenadas UTM (E: 368723,049; N: 
7768155,274) a partir do qual, com a distância de 12,41 m e azimute 244º 16' 17,67'', 
chega-se ao Ponto 33 de coordenadas UTM (E: 368720,580; N: 7768154,636) a partir 
do qual, com a distância de 2,55 m e azimute 255º 30' 58,68'', chega-se ao Ponto 34 de 
coordenadas UTM (E: 368709,216; N: 7768148,771 ) a partir do qual, com a distância de 
12,79 m e azimute 242º 41' 57,80'', chega-se ao Ponto 35 de coordenadas UTM (E: 
368697,999; N: 7768143,360) a partir do qual, com a distância de 12,45 m e azimute 
244º 14' 46,38'', chega-se ao Ponto 36 de coordenadas UTM (E: 368696,659; N: 
7768142,334) a partir do qual, com a distância de 1,69 m e azimute 232º 34' 43,61'', 
chega-se ao Ponto 37 de coordenadas UTM (E: 368696,327; N: 7768142,168) a partir 
do qual, com a distância de 0,37 m e azimute 243º 25' 16,03'', chega-se ao Ponto 38 de 
coordenadas UTM (E: 368684,283; N: 7768136,143) a partir do qual, com a distância de 
13,47 m e azimute 243º 25' 21,29'', chega-se ao Ponto 39 de coordenadas UTM (E: 
368683,723; N: 7768137,171) a partir do qual, com a distância de 1,17 m e azimute 331º 
24' 59,37'', chega-se ao Ponto 40 de coordenadas UTM (E: 368673,233; N: 
7768131,481) a partir do qual, com a distância de 11,93 m e azimute 241º 31' 26,53'', 
chega-se ao Ponto 41 de coordenadas UTM (E: 368673,069; N: 7768131,388) a partir 
do qual, com a distância de 0,19 m e azimute 240º 24' 20,69'', chega-se ao Ponto 42 de 
coordenadas UTM (E: 368662,642; N: 7768125,470) a partir do qual, com a distância de 
11,99 m e azimute 240º 25' 29,81'', chega-se ao Ponto 43 de coordenadas UTM (E: 
368660,557; N: 7768123,565) a partir do qual, com a distância de 2,82 m e azimute 227º 
34' 32,38'', chega-se ao Ponto 44 de coordenadas UTM (E: 368648,684; N: 
7768114,903) a partir do qual, com a distância de 14,70 m e azimute 233º 53' 12,83'', 
chega-se ao Ponto 45 de coordenadas UTM (E: 368657,222; N: 7768102,964) a partir 
do qual, com a distância de 14,68 m e azimute 144º 25' 42,91'', chega-se ao Ponto 46 
de coordenadas UTM (E: 368645,374; N: 7768094,226) a partir do qual, com a distância 
de 14,72 m e azimute 233º 35' 29,28'', chega-se ao Ponto 47 de coordenadas UTM (E: 
368645,905; N: 7768093,422) a partir do qual, com a distância de 0,96 m e azimute 146º 
32' 20,25'', chega-se ao Ponto 48 de coordenadas UTM (E: 368632,410; N: 
7768084,537 ) a partir do qual, com a distância de 16,16 m e azimute 236º 38' 21,05'', 
chega-se ao Ponto 49 de coordenadas UTM (E: 368624,527; N: 7768094,844) a partir 
do qual, com a distância de 12,98 m e azimute 322º 35' 32,11'', chega-se ao Ponto 50 
de coordenadas UTM (E: 368615,725; N: 7768085,894) a partir do qual, com a distância 
de 12,55 m e azimute 224º 31' 20,37'', chega-se ao Ponto 51 de coordenadas UTM (E: 
368616,149; N: 7768085,389) a partir do qual, com a distância de 0,66 m e azimute 139º 
59' 46,89'', chega-se ao Ponto 52 de coordenadas UTM (E: 368596,335; N: 
7768066,825) a partir do qual, com a distância de 27,15 m e azimute 226º 51' 58,56'', 
chega-se ao Ponto 53 de coordenadas UTM (E: 368587,716; N: 7768059,087) a partir 
do qual, com a distância de 11,58 m e azimute 228º 04' 54,47'', chega-se ao Ponto 54 
de coordenadas UTM (E: 368606,035; N: 7768042,921) a partir do qual, com a distância 
de 24,43 m e azimute 131º 25' 39,38'', chega-se ao Ponto 55 de coordenadas UTM (E: 
368606,778; N: 7768043,647) a partir do qual, com a distância de 1,04 m e azimute 045º 
43' 02,74'', chega-se ao Ponto 56 de coordenadas UTM (E: 368614,063; N: 
7768036,863) a partir do qual, com a distância de 9,95 m e azimute 132º 57' 33,11'', 
chega-se ao Ponto 57 de coordenadas UTM (E: 368609,760; N: 7768032,560) a partir 
do qual, com a distância de 6,09 m e azimute 224º 59' 55,21'', chega-se ao Ponto 58 de 
coordenadas UTM (E: 368610,221; N: 7768032,081) a partir do qual, com a distância de 
0,66 m e azimute 136º 05' 52,63'', chega-se ao Ponto 59 de coordenadas UTM (E: 
368616,448; N: 7768025,814) a partir do qual, com a distância de 8,84 m e azimute 135º 
10' 55,34'', chega-se ao Ponto 60 de coordenadas UTM (E: 368606,496; N: 
7768016,253) a partir do qual, com a distância de 13,80 m e azimute 226º 09' 01,02'', 
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chega-se ao Ponto 61 de coordenadas UTM (E: 368600,833; N: 7768009,672) a partir 
do qual, com a distância de 8,68 m e azimute 220º 42' 40,18'', chega-se ao Ponto 62 de 
coordenadas UTM (E: 368589,775; N: 7768001,120) a partir do qual, com a distância de 
13,98 m e azimute 232º 17' 01,18'', chega-se ao Ponto 63 de coordenadas UTM (E: 
368581,615; N: 7767996,241) a partir do qual, com a distância de 9,51 m e azimute 239º 
07' 27,12'', chega-se ao Ponto 64 de coordenadas UTM (E: 368576,988; N: 
7767993,941) a partir do qual, com a distância de 5,17 m e azimute 243º 34' 20,28'', 
chega-se ao Ponto 65 de coordenadas UTM (E: 368564,940; N: 7767989,603) a partir 
do qual, com a distância de 12,81 m e azimute 250º 11' 42,40'', chega-se ao Ponto 66 
de coordenadas UTM (E: 368562,958; N: 7767989,052) a partir do qual, com a distância 
de 2,06 m e azimute 254º 28' 17,64'', chega-se ao Ponto 67 de coordenadas UTM (E: 
368550,026; N: 7767985,744) a partir do qual, com a distância de 13,35 m e azimute 
255º 39' 02,54'', chega-se ao Ponto 68 de coordenadas UTM (E: 368543,225; N: 
7768000,891) a partir do qual, com a distância de 16,60 m e azimute 335º 49' 06,82'', 
chega-se ao Ponto 69 de coordenadas UTM (E: 368532,280; N: 7767997,091) a partir 
do qual, com a distância de 11,59 m e azimute 250º 51' 10,21'', chega-se ao Ponto 70 
de coordenadas UTM (E: 368529,900; N: 7768002,608) a partir do qual, com a distância 
de 6,01 m e azimute 336º 39' 39,77'', chega-se ao Ponto 71 de coordenadas UTM (E: 
368520,455; N: 7767998,883 ) a partir do qual, com a distância de 10,15 m e azimute 
248º 28' 44,50'', chega-se ao Ponto 72 de coordenadas UTM (E: 368527,543; N: 
7767979,913) a partir do qual, com a distância de 20,25 m e azimute 159º 30' 46,79'', 
chega-se ao Ponto 73 de coordenadas UTM (E: 368503,933; N: 7767970,824 ) a partir 
do qual, com a distância de 25,30 m e azimute 248º 56' 43,97'', chega-se ao Ponto 74 
de coordenadas UTM (E: 368491,813; N: 7767994,524) a partir do qual, com a distância 
de 26,62 m e azimute 332º 54' 54,51'', chega-se ao Ponto 75 de coordenadas UTM (E: 
368479,564; N: 7767989,962) a partir do qual, com a distância de 13,07 m e azimute 
249º 34' 14,08'', chega-se ao Ponto 76 de coordenadas UTM (E: 368479,393; N: 
7767990,269) a partir do qual, com a distância de 0,35 m e azimute 330º 56' 32,03'', 
chega-se ao Ponto 77 de coordenadas UTM (E: 368452,555; N: 7767986,739 ) a partir 
do qual, com a distância de 27,07 m e azimute 262º 30' 26,11'', chega-se ao Ponto 78 
de coordenadas UTM (E: 368446,095; N: 7767998,099) a partir do qual, com a distância 
de 13,07 m e azimute 330º 22' 31,09'', chega-se ao Ponto 79 de coordenadas UTM (E: 
368445,841; N: 7768000,036) a partir do qual, com a distância de 1,95 m e azimute 352º 
31' 41,70'', chega-se ao Ponto 80 de coordenadas UTM (E: 368438,098; N: 
7768010,127) a partir do qual, com a distância de 12,72 m e azimute 322º 29' 57,77'', 
chega-se ao Ponto 81 de coordenadas UTM (E: 368440,334; N: 7768010,136) a partir 
do qual, com a distância de 2,24 m e azimute 089º 46' 56,01'', chega-se ao Ponto 82 de 
coordenadas UTM (E: 368444,089; N: 7768013,294) a partir do qual, com a distância de 
4,91 m e azimute 049º 56' 08,74'', chega-se ao Ponto 83 de coordenadas UTM (E: 
368447,494; N: 7768017,119) a partir do qual, com a distância de 5,12 m e azimute 041º 
40' 21,21'', chega-se ao Ponto 84 de coordenadas UTM (E: 368447,900; N: 
7768019,788) a partir do qual, com a distância de 2,70 m e azimute 008º 39' 21,47'', 
chega-se ao Ponto 85 de coordenadas UTM (E: 368425,721; N: 7768034,253) a partir 
do qual, com a distância de 26,48 m e azimute 303º 06' 41,06'', chega-se ao Ponto 86 
de coordenadas UTM (E: 368431,096; N: 7768038,138) a partir do qual, com a distância 
de 6,63 m e azimute 054º 08' 00,23'', chega-se ao Ponto 87 de coordenadas UTM (E: 
368427,859; N: 7768042,692) a partir do qual, com a distância de 5,59 m e azimute 324º 
36' 09,94'', chega-se ao Ponto 88 de coordenadas UTM (E: 368411,282; N: 
7768032,504 ) a partir do qual, com a distância de 19,46 m e azimute 238º 25' 30,29'', 
chega-se ao Ponto 89 de coordenadas UTM (E: 368406,083; N: 7768041,222) a partir 
do qual, com a distância de 10,15 m e azimute 329º 11' 17,24'', chega-se ao Ponto 90 
de coordenadas UTM (E: 368432,021; N: 7768057,045 ) a partir do qual, com a distância 
de 30,38 m e azimute 058º 37' 01,23'', chega-se ao Ponto 91 de coordenadas UTM (E: 
368429,573; N: 7768061,620) a partir do qual, com a distância de 5,19 m e azimute 331º 
51' 06,19'', chega-se ao Ponto 92 de coordenadas UTM (E: 368427,781; N: 
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7768066,619 ) a partir do qual, com a distância de 5,31 m e azimute 340º 16' 24,69'', 
chega-se ao Ponto 93 de coordenadas UTM (E: 368447,694; N: 7768069,182) a partir 
do qual, com a distância de 20,08 m e azimute 082º 39' 55,33'', chega-se ao Ponto 94 
de coordenadas UTM (E: 368448,354; N: 7768067,894) a partir do qual, com a distância 
de 1,45 m e azimute 152º 52' 06,18'', chega-se ao Ponto 95 de coordenadas UTM (E: 
368456,669; N: 7768068,951) a partir do qual, com a distância de 8,38 m e azimute 082º 
45' 09,66'', chega-se ao Ponto 96 de coordenadas UTM (E: 368483,101; N: 
7768073,078 ) a partir do qual, com a distância de 26,75 m e azimute 081º 07' 35,24'', 
chega-se ao Ponto 97 de coordenadas UTM (E: 368488,975; N: 7768073,560 ) a partir 
do qual, com a distância de 5,89 m e azimute 085º 18' 47,64'', chega-se ao Ponto 98 de 
coordenadas UTM (E: 368489,238; N: 7768061,612 ) a partir do qual, com a distância de 
11,95 m e azimute 178º 44' 16,07'', chega-se ao Ponto 99 de coordenadas UTM (E: 
368492,083; N: 7768035,146 ) a partir do qual, com a distância de 26,62 m e azimute 
173º 51' 53,78'', chega-se ao Ponto 100 de coordenadas UTM (E: 368493,060; N: 
7768030,944 ) a partir do qual, com a distância de 4,31 m e azimute 166º 54' 58,58'', 
chega-se ao Ponto 101 de coordenadas UTM (E: 368495,084; N: 7768025,711 ) a partir 
do qual, com a distância de 5,61 m e azimute 158º 50' 56,56'', chega-se ao Ponto 102 
de coordenadas UTM (E: 368496,647; N: 7768023,909 ) a partir do qual, com a distância 
de 2,38 m e azimute 139º 04' 27,83'', chega-se ao Ponto 103 de coordenadas UTM (E: 
368498,831; N: 7768022,983 ) a partir do qual, com a distância de 2,37 m e azimute 112º 
58' 41,93'', chega-se ao Ponto 104 de coordenadas UTM (E: 368511,136; N: 
7768027,022 ) a partir do qual, com a distância de 12,95 m e azimute 071º 49' 31,23'', 
chega-se ao Ponto 105 de coordenadas UTM (E: 368534,554; N: 7768036,060 ) a partir 
do qual, com a distância de 25,10 m e azimute 068º 53' 47,93'', chega-se ao Ponto 106 
de coordenadas UTM (E: 368556,925; N: 7768045,888 ) a partir do qual, com a distância 
de 24,43 m e azimute 066º 17' 02,44'', chega-se ao Ponto 107 de coordenadas UTM (E: 
368572,336; N: 7768054,935 ) a partir do qual, com a distância de 17,87 m e azimute 
059º 35' 00,58'', chega-se ao Ponto 108 de coordenadas UTM (E: 368585,665; N: 
7768064,160 ) a partir do qual, com a distância de 16,21 m e azimute 055º 18' 50,87'', 
chega-se ao Ponto 109 de coordenadas UTM (E: 368591,599; N: 7768069,335 ) a partir 
do qual, com a distância de 7,87 m e azimute 048º 54' 36,53'', chega-se ao Ponto 110 
de coordenadas UTM (E: 368593,734; N: 7768071,698 ) a partir do qual, com a distância 
de 3,18 m e azimute 042º 05' 12,56'', chega-se ao Ponto 111 de coordenadas UTM (E: 
368595,190; N: 7768074,104 ) a partir do qual, com a distância de 2,81 m e azimute 031º 
11' 21,86'', chega-se ao Ponto 112 de coordenadas UTM (E: 368606,288; N: 
7768087,133 ) a partir do qual, com a distância de 17,11 m e azimute 040º 25' 23,57'', 
chega-se ao Ponto 113 de coordenadas UTM (E: 368619,059; N: 7768100,076 ) a partir 
do qual, com a distância de 18,18 m e azimute 044º 37' 03,01'', chega-se ao Ponto 114 
de coordenadas UTM (E: 368619,094; N: 7768100,112 ) a partir do qual, com a distância 
de 0,05 m e azimute 044º 06' 43,10'', chega-se ao Ponto 115 de coordenadas UTM (E: 
368643,566; N: 7768120,934 ) a partir do qual, com a distância de 32,13 m e azimute 
049º 36' 23,67'', chega-se ao Ponto 116 de coordenadas UTM (E: 368647,434; N: 
7768124,226 ) a partir do qual, com a distância de 5,08 m e azimute 049º 36' 23,67'', 
chega-se ao Ponto 117 de coordenadas UTM (E: 368655,586; N: 7768130,483 ) a partir 
do qual, com a distância de 10,28 m e azimute 052º 29' 27,26'', chega-se ao Ponto 118 
de coordenadas UTM (E: 368664,974; N: 7768136,290 ) a partir do qual, com a distância 
de 11,04 m e azimute 058º 15' 46,44'', chega-se ao Ponto 119 de coordenadas UTM (E: 
368672,945; N: 7768140,827 ) a partir do qual, com a distância de 9,17 m e azimute 060º 
20' 53,76'', chega-se ao Ponto 120 de coordenadas UTM (E: 368709,722; N: 
7768158,364 ) a partir do qual, com a distância de 40,74 m e azimute 064º 30' 21,67'', 
chega-se ao Ponto 121 de coordenadas UTM (E: 368737,873; N: 7768171,430 ) a partir 
do qual, com a distância de 31,04 m e azimute 065º 06' 07,12'', chega-se ao Ponto 122 
de coordenadas UTM (E: 368747,826; N: 7768176,226 ) a partir do qual, com a distância 
de 11,05 m e azimute 064º 16' 30,22'', chega-se ao Ponto 123 de coordenadas UTM (E: 
368752,708; N: 7768179,941 ) a partir do qual, com a distância de 6,13 m e azimute 052º 
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43' 29,71'', chega-se ao Ponto 124 de coordenadas UTM (E: 368754,119; N: 
7768182,008 ) a partir do qual, com a distância de 2,50 m e azimute 034º 18' 53,34'', 
chega-se ao Ponto 125 de coordenadas UTM (E: 368754,286; N: 7768185,324 ) a partir 
do qual, com a distância de 3,32 m e azimute 002º 53' 29,66'', chega-se ao Ponto 126 
de coordenadas UTM (E: 368753,321; N: 7768188,074 ) a partir do qual, com a distância 
de 2,91 m e azimute 340º 39' 48,82'', chega-se ao Ponto 127 de coordenadas UTM (E: 
368744,776; N: 7768198,070 ) a partir do qual, com a distância de 13,15 m e azimute 
319º 28' 27,03'', chega-se ao Ponto 128 de coordenadas UTM (E: 368739,305; N: 
7768204,727 ) a partir do qual, com a distância de 8,62 m e azimute 320º 35' 18,25'', 
chega-se ao Ponto 129 de coordenadas UTM (E: 368804,471; N: 7768255,145 ) a partir 
do qual, com a distância de 82,39 m e azimute 052º 16' 17,30'', chega-se ao Ponto 130 
de coordenadas UTM (E: 368805,468; N: 7768256,650 ) a partir do qual, com a distância 
de 1,80 m e azimute 033º 30' 40,24'', chega-se ao Ponto 131 de coordenadas UTM (E: 
368811,454; N: 7768266,882 ) a partir do qual, com a distância de 11,85 m e azimute 
030º 19' 51,46'', chega-se ao Ponto 132 de coordenadas UTM (E: 368818,615; N: 
7768262,642 ) a partir do qual, com a distância de 8,32 m e azimute 120º 37' 32,90'', 
chega-se ao Ponto 133 de coordenadas UTM (E: 368834,900; N: 7768253,002 ) a partir 
do qual, com a distância de 18,92 m e azimute 120º 37' 32,91'', chega-se ao Ponto 134 
de coordenadas UTM (E: 368841,642; N: 7768249,123 ) a partir do qual, com a distância 
de 7,78 m e azimute 119º 54' 43,52'', chega-se ao Ponto 135 de coordenadas UTM (E: 
368850,388; N: 7768245,139 ) a partir do qual, com a distância de 9,61 m e azimute 114º 
29' 26,61'', chega-se ao Ponto 136 de coordenadas UTM (E: 368861,745; N: 
7768241,159 ) a partir do qual, com a distância de 12,03 m e azimute 109º 18' 50,52'', 
chega-se ao Ponto 137 de coordenadas UTM (E: 368877,562; N: 7768237,422 ) a partir 
do qual, com a distância de 16,25 m e azimute 103º 17' 36,12'', chega-se ao Ponto 138 
de coordenadas UTM (E: 368888,029; N: 7768235,305) a partir do qual, com a distância 
de 10,68 m e azimute 101º 25' 49,27'', chega-se ao Ponto 139 de coordenadas UTM (E: 
368887,573; N: 7768234,719) a partir do qual, com a distância de 0,74 m e azimute 217º 
55' 34,70'' chega-se ao Ponto 1 fechando assim, o perímetro da área solicitada.  
O Loteamento/Bairro Taquara II, não possui Matrícula e/ou Registro nos Cartórios de 
Registros de Imóveis competentes, encontrando-se em lugar ignorado, incerto ou 
inacessível herdeiros e/ou possíveis proprietários/interessados. 
A poligonal com área de 26.587,34m² (vinte e seis mil e quinhentos e oitenta e sete 
metros e trinta e quatro centímetros quadrados), e perímetro de 1.798,81m (mil 
setecentos e noventa e oito metros e oitenta e um centímetros), FOI DEMARCADA pela 
Secretaria de Habitação – SEHAB deste município, conforme planta, memorial 
descritivo, planta de sobreposição que integram a presente Demarcação Urbanística, 
conforme Processo Administrativo n.º 41.760/2018, para fins de REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL – REURB-S e REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
DE INTERESSE ESPECÍFICO – Reurb-E, nos termos da Lei Federal n.º 13.465 de 11 
de julho de 2017 e da Lei Federal 10.257 de 10 de julho de 2001. 
 

Serra–ES, 12 de dezembro de 2019. 
 
 

Audifax Charles Pimentel Barcelos 
Prefeito 

 
Cristiane Stem 

Secretária Municipal de Habitação 
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Câmara Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019
Publicação Nº 242886

CAMARA MUNICIPAL DA SERRA

AVISO DE LICITAÇÃO:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº 011/2019

A Câmara Municipal da Serra, por intermédio do setor de licitação e de sua Equipe de Pregão, torna público para amplo 
conhecimento dos interessados que a sessão de licitação de 12 de dezembro de 2019 restou DESERTA e por isso o prazo 
será reaberto, a sessão de licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL de nº 011/2019, em conformidade com as Leis 
10.520/2002 e 8.666/1993 e alterações, que tem por objeto a Aquisição de equipamentos e materias para a Recuperação 
do Sistema Central de Refrigeração tipo CHILLER da Câmara Municipal da Serra. A Reabertura da Sessão será no dia 06 
de janeiro de 2020 às 10:00 horas na Sala da Sessão de Pregão sito à Rua Major Pissarra, 245, Centro, Serra, Estado do 
Espírito Santo.

Informações:

Os Editais completos estarão à disposição dos representantes interessados, por empresa, munidos de CD ou Pen drive, de 
segunda à sexta-feira das 14:00 às 17:00 horas na Sala da Sessão de Pregão/CPL, no mesmo endereço acima citado ou 
pelo portal de serviços online no site da Câmara.

Serra, 12 de dezembro de 2019

Jeferson Severino Ribeiro

Pregoeiro Oficial da CMS

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra

CONTRATO Nº 022/2019
Publicação Nº 242762

CONTRATO Nº 22/2019

Processo nº: 2019.12.100033PA

Partes: Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra e o Banco do Brasil S.A. Objeto: Contratação sem 
ônus para administração pública, de prestação de serviços relativos para a emissão e administração de cartão de paga-
mento de despesas realizadas por suprimento de fundos. Vigência: 12 (doze) meses a partir da data da assinatura. Data 
da assinatura: 15/10/2019.

EVILASIO DE ANGELO

Diretor Presidente
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Venda Nova do Imigrante

Prefeitura

ADITIVO 01 2019 - SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE 
LTDA

Publicação Nº 242898

PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS - SAÚDE 2019

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DO CONTRATO Nº000019/2019

Conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 c/c com o Art. 92, caput e § Único da Lei Orgânica Municipal.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES.

CONTRATADA: SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.PARA SAUDE LT

CLÁUSULA PRIMEIRA- DAS ALTERAÇÕES:

1.1 Altera-se a Claúsula Sétima, reajustando o valor unitário do item CARBONATO DE LITIO 300MG, passando de R$ 0,230 
para R$0,2875. Acrescenta-se assim ao valor do contrato a quantia de R$805,00 (oitocentos e cinco reais), incidente so-
bre o valor de R$ 96.234,90 (noventa e seis mil duzentos e trinta e quatro reais e noventa centavos), passando para R$ 
97.039,90 (noventa e sete mil trinta e nove reais e noventa centavos).

VIGÊNCIA: 09 de dezembro de 2019 à 24 de janeiro de 2020.

DATA DE ASSINATURA: 09 de dezembro de 2019.

JOÃO PAULO SCHETTINO MINETI

Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59 2019 - CARVALHAIS & VIANA DIST DE PROD HOSP E ODONT 
LTDA

Publicação Nº 242895

PUBLICAÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 2019

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº000059/2019

Conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 c/c com o Art. 92, caput e § Único da Lei Orgânica Municipal.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES.

CONTRATADA: CARVALHAIS & VIANA DIST DE PROD HOSP E ODONT LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚ-
DE - POLICLÍNICA VENDA NOVA. RECURSO EMENDA PARLAMENTAR DO SR. CARLOS MANATO Nº14744.834000/1190-05.
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VALOR TOTAL: R$ 5.427,00 (cinco mil quatrocentos e vinte e sete reais).

VIGÊNCIA: 05 de dezembro de 2019 à 05 de dezembro de 2020.

DATA DE ASSINATURA: 05 de dezembro de 2019.

JOÃO PAULO SCHETTINO MINETI

Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº143 2019 - VENDEC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME
Publicação Nº 242893

PUBLICAÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 2019

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº000143/2019

Conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 c/c com o Art. 92, caput e § Único da Lei Orgânica Municipal.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES.

CONTRATADO: VENDEC COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME

OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVERSAR SECRETARIAS. ITENS PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS..

VALOR TOTAL: R$ 53.910,00 (cinquenta e três mil novecentos e dez reais).

VIGÊNCIA: 03 de dezembro de 2019 à 03 de dezembro de 2020.

DATA DE ASSINATURA: 03 de dezembro de 2019.

JOÃO PAULO SCHETTINO MINETI

Prefeito Municipal

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº146 2019 - RAFAELA CORREIA DANTAS 12038271737
Publicação Nº 242894

PUBLICAÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 2019

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº000146/2019

Conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 c/c com o Art. 92, caput e § Único da Lei Orgânica Municipal.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES.

CONTRATADO: RAFAELA CORREIA DANTAS 12068271737

OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVERSAR SECRETARIAS. ITENS PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA 
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS..

VALOR TOTAL: R$ 30.101,00 (trinta mil cento e um reais).
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VIGÊNCIA: 03 de dezembro de 2019 à 03 de dezembro de 2020.

DATA DE ASSINATURA: 03 de dezembro de 2019.

JOÃO PAULO SCHETTINO MINETI

Prefeito Municipal

ATO TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2019
Publicação Nº 242960

ATO TOMADA DE PREÇOS

Nº 013/2019

A Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante – ES, em cumprimento à Lei 8.666/93 e LC 123/06, torna público aos 
interessados, que realizará licitação na modalidade Tomada CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CAMPO DE 
GRAMA SINTÉTICO DA LOCALIDADE DE BANANEIRAS, VENDA NOVA DO IMIGRANTE.PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA MICRO-
EMPRESA, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS. ABERTURA: 06/01/2020, às 12:30 horas.

INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante – Av. Evandi A. Comarela, 385. Tel.: (28) 3546 1188 – R 
252, das 12:00 às 18:00 horas ou no site www.vendanova.es.gov.br.

Alexandra de Oliveira Vinco

Presidente da CPL

CONTRATO Nº 120 2019 - MHF CONSTRUTORA EIRELI
Publicação Nº 242896

PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS 2019

RESUMO DO CONTRATO Nº000120/2019

Conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 c/c com o Art. 92, caput e § Único da Lei Orgânica Municipal.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES.

CONTRATADO: MHF CONSTRUTORA EIRELI.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÕES E INSTALAÇOES ELETRICAS DE GAS GLP EM 
DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

VALOR TOTAL: R$ 97.302,61 (noventa e sete mil trezentos e dois reais e sessenta e um centavos).

VIGÊNCIA: 27 de novembro de 2019 à 26 de julho de 2020.

DATA DE ASSINATURA: 27 de novembro de 2019.

JOÃO PAULO SCHETTINO MINETI

Prefeito Municipal

EDITAL Nº 007/2019 ERRATA 003/2019
Publicação Nº 242952

EDITAL Nº 007/2019

ERRATA 003/2019

Fica o Edital nº 007/2019 alterado nos itens descritos abaixo, passando a ser considerado válido o texto ora citado.
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Onde se lê

Art. 56 [...]

IV – até 02 (dois) certificados de: apresentação de trabalhos em congressos, seminários, jornadas e similares na área da 
educação; ou de publicação de capítulo em livro, na área da educação; ou de produção de material para cursos EAD (con-
teudista) na área da educação; ou de participação como Membro Titular em Banca Examinadora de Monografia de Curso 
Lato Sensu e/ou de Conclusão de Graduação, na área da educação; ou de participação como conferencista/palestrante em 
eventos científicos locais e/ou regionais, na área da educação; ou ministrante de oficina/minicurso em eventos científicos 
e/ou regionais, na área da educação

Leia-se

Art. 56 [...]

IV – até 02 (dois): certificado de apresentação de trabalhos em congressos, seminários, jornadas e similares na área da 
educação, emitidos por Secretarias Municipais de Educação, Superintendências de Educação, Institutos Federais, Univer-
sidades, Centros Universitários, Instituições de Ensino Superior e/ou Faculdades Filantrópicas ou Privadas, reconhecidos 
pelo MEC; ou documentação comprobatória (aceite de revistas ou editoras, cópia autenticada ou livro original contendo 
capa e ficha catalográfica) de publicação de capítulo em livro, na área da educação; ou certificado e/ou declaração de pro-
dução de material para cursos EAD (conteudista) na área da educação; ou certidão e/ou certificado de participação como 
Membro Titular em Banca Examinadora de Monografia de Curso Lato Sensu e/ou de Conclusão de Graduação, na área da 
educação; ou certificado de participação como conferencista/palestrante em eventos científicos locais e/ou regionais, na 
área da educação - emitidos por Secretarias Municipais de Educação, Superintendências de Educação, Institutos Federais, 
Universidades, Centros Universitários, Instituições de Ensino Superior e/ou Faculdades Filantrópicas ou Privadas, reconhe-
cidos pelo MEC; ou certificado como ministrante de oficina/minicurso em eventos científicos e/ou regionais, na área da 
educação - emitidos por Secretarias Municipais de Educação, Superintendências de Educação, Institutos Federais, Univer-
sidades, Centros Universitários, Instituições de Ensino Superior e/ou Faculdades Filantrópicas ou Privadas, reconhecidos 
pelo MEC.

Onde se lê:

EDITAL 007/2019

ANEXO IV

TÍTULOS PARA OS PROFESSORES PA, PB E PEDAGOGOS

QUANTIDADE TÍTULOS QUE PODERÃO SER APRESENTADOS
PONTOS

01 Doutorado Stricto Sensu em Educação, autorizada pelo Mec. 30

01 Mestrado Stricto Sensu em Educação, autorizada pelo Mec. 20

01 Pós - graduação Lato Sensu na área de educação, com no mínimo 360 horas, autorizada pelo Mec. 10

01
Certificado de curso em Educação, oferecido por Federação, Estados ou Municípios, com no mínimo de 
120 horas, a partir de 2012 ou título de Pós - graduação na área de educação, autorizada pelo MEC.

3

01
Certificado de curso em Educação, oferecido por Federação, Estados ou Municípios, com no mínimo 
de 80 horas, a partir de 2012 ou título de Pós - graduação na área de educação, autorizada pelo MEC.

2

01
Certificado de curso em Educação, oferecido por Federação, Estados ou Municípios, com no mínimo 
de 40 horas, a partir de 2012 ou título de Pós - graduação na área de educação, autorizada pelo MEC.

1

02

- Certificado de apresentação de trabalhos em congressos, seminários, jornadas e similares na área 
da educação.
- Certificado de publicação de capítulo em livro, na área da educação.
- Certificado de produção de material para cursos EAD (conteúdista) na área da educação.
- Certificado de participação como Membro Titular em Banca Examinadora de Monografia de Curso 
Lato Sensu e/ou de Conclusão de Graduação, na área da educação.
- Certificado de participação como conferencista/palestrante em eventos científicos locais e/ou regio-
nais, na área da educação.
- Certificado de ministrante de oficina/minicurso em eventos científicos e/ou regionais, na área da 
educação

0,5 (cada)
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Leia-se:

EDITAL 007/2019

ANEXO IV

TÍTULOS PARA OS PROFESSORES PA, PB E PEDAGOGOS

QUANTIDADE TÍTULOS QUE PODERÃO SER APRESENTADOS
PONTOS

01
Diploma, Certificado ou Certidão de Conclusão acrescida de histórico escolar de Doutorado Stricto 
Sensu em Educação, autorizada pelo Mec.

30

01
Diploma, Certificado ou Certidão de Conclusão acrescida de histórico escolar de Mestrado Stricto 
Sensu em Educação, autorizada pelo Mec.

20

01
Diploma, Certificado ou Certidão de Conclusão acrescida de histórico escolar de Pós - graduação Lato 
Sensu na área de educação, com no mínimo 360 horas, autorizada pelo Mec.

10

01
Certificado de curso em Educação, oferecido por Federação, Estados ou Municípios, com no mínimo 
de 120 horas, a partir de 2012 ou título de Pós - graduação na área de educação, autorizada pelo 
MEC.

3

01
Certificado de curso em Educação, oferecido por Federação, Estados ou Municípios, com no mínimo 
de 80 horas, a partir de 2012 ou título de Pós - graduação na área de educação, autorizada pelo MEC.

2

01
Certificado de curso em Educação, oferecido por Federação, Estados ou Municípios, com no mínimo 
de 40 horas, a partir de 2012 ou título de Pós - graduação na área de educação, autorizada pelo MEC.

1

02

- Certificado de apresentação de trabalhos em congressos, seminários, jornadas e similares na área 
da educação, emitidos por Secretarias Municipais de Educação, Superintendências de Educação, 
Institutos Federais, Universidades, Centros Universitários, Instituições de Ensino Superior e/ou Fa-
culdades Filantrópicas ou Privadas, reconhecidos pelo MEC;
- Documentação comprobatória (aceite de revistas ou editoras, cópia autenticada ou livro original 
contendo capa e ficha catalográfica) de publicação de capítulo em livro, na área da educação;
- Certificado e/ou declaração de produção de material para cursos EAD (conteudista) na área da 
educação;
- Certidão e/ou certificado de participação como Membro Titular em Banca Examinadora de Mono-
grafia de Curso Lato Sensu e/ou de Conclusão de Graduação, na área da educação;
- Certificado de participação como conferencista/palestrante em eventos científicos locais e/ou re-
gionais, na área da educação - emitidos por Secretarias Municipais de Educação, Superintendências 
de Educação, Institutos Federais, Universidades, Centros Universitários, Instituições de Ensino Su-
perior e/ou Faculdades Filantrópicas ou Privadas, reconhecidos pelo MEC;
- Certificado como ministrante de oficina/minicurso em eventos científicos e/ou regionais, na área 
da educação- emitidos por Secretarias Municipais de Educação, Superintendências de Educação, 
Institutos Federais, Universidades, Centros Universitários, Instituições de Ensino Superior e/ou Fa-
culdades Filantrópicas ou Privadas, reconhecidos pelo MEC.

0,5 (cada)

Onde se lê

EDITAL 007/2019

ANEXO V

TÍTULOS PARA AUXILIARES DE SALA

QUANTIDADE TÍTULOS QUE PODERÃO SER APRESENTADOS PONTOS

01 Doutorado Stricto Sensu em Educação, autorizada pelo Mec. 30

01 Mestrado Stricto Sensu em Educação, autorizada pelo Mec. 20

01 Pós - graduação Lato Sensu na área de educação, com no mínimo 360 horas, autorizada pelo Mec. 10

01 Graduação na área de educação, autorizada pelo Mec. 5

01
Certificado de curso em Educação, oferecido por Federação, Estados ou Municípios, com no mínimo 
de 120 horas, a partir de 2012 ou título de Pós - graduação na área de educação, autorizada pelo 
MEC.

2

01
Certificado de curso em Educação, oferecido por Federação, Estados ou Municípios, com no mínimo 
de 80 horas, a partir de 2012 ou título de Pós - graduação na área de educação, autorizada pelo 
MEC.

1,5

01
Certificado de curso de cuidador ou auxiliar oferecido por Federação, Estados, Municípios ou insti-
tuições privadas com finalidades públicas, a partir de 2012.

1,5

01
Certificado de participação em curso na área de educação, oferecido por Federação, Estados ou 
Municípios, com no mínimo de 40 horas, a partir de 2012 ou título de Pós - graduação na área de 
educação, autorizada pelo MEC.

0,5
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Leia-se:

EDITAL 007/2019

ANEXO V

TÍTULOS PARA AUXILIARES DE SALA

QUANTIDADE TÍTULOS QUE PODERÃO SER APRESENTADOS PONTOS

01
Diploma, Certificado ou Certidão de Conclusão acrescida de histórico escolar de Doutorado Stricto 
Sensu em Educação, autorizada pelo Mec.

30

01
Diploma, Certificado ou Certidão de Conclusão acrescida de histórico escolar de Mestrado Stricto Sensu 
em Educação, autorizada pelo Mec.

20

01
Diploma, Certificado ou Certidão de Conclusão acrescida de histórico escolar de Pós - graduação Lato 
Sensu na área de educação, com no mínimo 360 horas, autorizada pelo Mec.

10

01 Graduação na área de educação, autorizada pelo Mec. 5

01
Certificado de curso em Educação, oferecido por Federação, Estados ou Municípios, com no mínimo de 
120 horas, a partir de 2012 ou título de Pós - graduação na área de educação, autorizada pelo MEC.

2

01
Certificado de curso em Educação, oferecido por Federação, Estados ou Municípios, com no mínimo 
de 80 horas, a partir de 2012 ou título de Pós - graduação na área de educação, autorizada pelo MEC.

1,5

01
Certificado de curso de cuidador ou auxiliar oferecido por Federação, Estados, Municípios ou institui-
ções privadas com finalidades públicas, a partir de 2012.

1,5

01
Certificado de participação em curso na área de educação, oferecido por Federação, Estados ou Muni-
cípios, com no mínimo de 40 horas, a partir de 2012 ou título de Pós - graduação na área de educação, 
autorizada pelo MEC.

0,5

Onde se lê:

EDITAL 007/2019

CRONOGRAMA

ANEXO II

Evento Data prevista

Publicação do Edital de abertura 05/12/2019

Impugnações contra este Edital 06 e 09/12/2019
Resultado das impugnações contra o Edital 11/12/2019
Período de inscrições 12 a 16/12/2019
Divulgação do resultado parcial 17/12/2019
Prazo para recurso 18 e 19/12/2019
Divulgação de resultado final da classificação 26/12/2019
Escolha das vagas A data será divulgada após a publicação do resultado final.

Leia-se:

CRONOGRAMA

ANEXO II

Evento Data prevista

Publicação do Edital de abertura 05/12/2019

Impugnações contra este Edital 06 e 09/12/2019
Resultado das impugnações contra o Edital 11/12/2019
Período de inscrições 13 a 17/12/2019
Divulgação do resultado parcial 18/12/2019
Prazo para recurso 19 e 20/12/2019
Divulgação de resultado final da classificação 26/12/2019
Escolha das vagas A data será divulgada após a publicação do resultado final.

Venda Nova do Imigrante, 12 de dezembro de 2019.

Sirlene Maria Ferreira Augusto Mazzocco

Secretária Municipal de Educação
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Viana

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO - PE 004/2020
Publicação Nº 242837

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico

SRP nº 004/2020

A Prefeitura Municipal de Viana/ES, através de sua Pregoeira, TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, que realizará a 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2020, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ELE-
TRODOMÉSTICOS, DESTINADOS A ATENDER OS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO 
MUNICÍPIO DE VIANA/ES

Limite de acolhimento e Abertura das propostas: 13/01/2020 às 08h.

Inicio da disputa: 13/01/2020 às 10h.

Informações: Edital disponível, nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.viana.es.gov.br. Tel.: (27) 2124-6731 de 09h 
às 18h, ou pelo e-mail: licitacao@viana.es.gov.br.

Viana/ES,09 de dezembro de 2019

Georgea Passos

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO - TP 007/2019
Publicação Nº 242986

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Adm. nº 20.501/2019.

A Prefeitura de Viana, através da 2ª Comissão Permanente de Licitação, com base na Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, 
comunica aos interessados que realizará a licitação: TOMADA DE PREÇOS nº. 007/2019 - Objeto: Contratação de empresa 
de engenharia e/ou arquitetura especializada para o serviço de execução de pavimentação asfáltica de diversas ruas no 
bairro Universal em Viana/ES.

Abertura dos Envelopes: às 09h30min do dia 30/12/2019.

O Edital estará disponível na Sala da CPL, de segunda a sexta- feira, de 09h às 17h, através da apresentação de mídia 
Eletrônica (CD, Pen drive, Etc.), Tel.: (27) 2121-6714, site: viana.es.gov.br/licitacoes e/ou email: segundacpl@viana.es.gov.br.

Viana/ES – 12 de dezembro de 2019

Daniela Moschen Ribeiro

Presidente da 2ª CPL

PORTARIA N° 0926/2019 - REPUBLICADO COM CORREÇÃO
Publicação Nº 242925

*PORTARIA Nº 0926/2019

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, Lei Municipal n° 3.007 de 19 de dezembro de 2018 e de acordo com 
o processo administrativo 18580/2019.

RESOLVE:

http://www.licitacoes-e.com.br
mailto:segundacpl@viana.es.gov.br
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Art. 1° EXONERAR, a pedido, nos termos do art. 55, letra “b” da Lei nº 1.596/2001, a servidora, LUANA DO AMARAL 
PERTELE, do cargo em efetivo de AUDITOR FISCAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, na Secretaria Municipal de Trabalho e 
Assistência Social.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo os seus efeitos ao dia 14/11/2019.

Viana - ES, 12 de Novembro de 2019.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

*Republicado com Correção

PORTARIA N° 0952/2019
Publicação Nº 242919

 PORTARIA Nº 0952/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e de acordo com o processo nº 18313/2019.

RESOLVE:

Art. 1º Averbar na ficha funcional nº 022764-01 de MARLENE RIBEIRO ALVES o período de 09/06/1989 à 06/10/1989 e 
01/02/1990 a 02/02/1992, perfazendo o total de 850 (oitocentos e cinquenta) dias, correspondendo a 02 (dois) anos e 
04 (quatro) meses, conforme certidão emitida pelo INSS e manifestação do departamento de Recursos Humanos, para 
efeito de aposentadoria.

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

Viana - ES, 11 de Dezembro de 2019.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0953/2019
Publicação Nº 242920

PORTARIA Nº 0953/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e de acordo com o processo nº 20181/2019.

RESOLVE:

Art. 1º Averbar na ficha funcional nº 016632-01 de DURCELENA CAETANO GRIJO o período de 01/04/1981 à 31/07/1981, 
27/07/1982 à 04/11/1982, 17/09/1986 à 23/10/1986 e 06/04/1987 à 09/12/1988 perfazendo o total de 564 (quinhentos 
e sessenta e quatro) dias, correspondendo a 01 (um) ano 06 (seis) meses e 19 (dezenove) dias, conforme certidão emitida 
pelo INSS e manifestação do departamento de Recursos Humanos, para efeito de aposentadoria.

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

Viana - ES, 11 de Dezembro de 2019.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana
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PORTARIA N° 0954/2019
Publicação Nº 242922

 PORTARIA Nº 0954/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e de acordo com o processo nº 19762/2019.

RESOLVE:

Art. 1º Averbar na ficha funcional nº 020567-01 de ANDREA CARDOSO OTTONI o período de 06/04/1989 à 28/08/1990 
perfazendo o total de 508 (quinhentos e oito) dias, correspondendo a 01 (um) ano 04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) 
dias, conforme certidão emitida pelo INSS e manifestação do departamento de Recursos Humanos, para efeito de apo-
sentadoria.

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

Viana - ES, 11 de Dezembro de 2019.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

RESULTADO DE CHAMAMENTO - CP 005/2019
Publicação Nº 242985

RESULTADO DO CHAMAMENTO PÚBLICO N° 005/2019

Processo Adm. nº 11.327/2019.

A Prefeitura de Viana, através da 2ª Comissão Permanente de Licitação, com base na Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, 
comunica aos interessados o resultado do CHAMAMENTO PÚBLICO nº. 005/2019 – após análise dos documentos, da pro-
posta comercial e do imóvel apresentado pelo proponente participante do certame, esta comissão declara VENCEDORA do 
certame o Senhor ALMIR SILVEIRA MATTOS por ter apresentado proposta no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 
reais) mensais, considerada vantajosa para a administração e em conformidade com avaliação da comissão de avaliações 
de imóveis da prefeitura de Viana/ES.

Viana/ES – 11 de dezembro de 2019

Daniela Moschen Ribeiro

Presidente da 2ª CPL
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PORTARIA N° 15 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019.
Publicação Nº 242977

 

IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
                SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIANA 

 
 

 PORTARIA Nº 15 de 12 de dezembro de 2019. 
 
 

Concede pensão por morte em face do óbito 
da servidora inativa RITA DE CASSIA 
AZEVEDO ROMAIS, em caráter integral ao 
dependente presumido habilitado, IZAIAS 
ROMAIS a partir de 29/09/2019. 
 

 
A DIRETORA PRESIDENTE E A GERENTE TÉCNICA PREVIDENCIÁRIA DO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE VIANA – IPREVI, no uso da atribuição que lhes confere o artigo 
53, inciso V, da Lei nº 1.595, de 28/12/2001, e tendo em vista o que consta do 
processo administrativo nº 455/2019. 
 
 

RESOLVEM:  
 
 
Art. 1º. CONCEDER O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR 
MORTE ao Sr. IZAIAS ROMAIS, brasileiro, viúvo, portador do CPF/MF nº 
416.120.787-53 na rua Principal, bairro Araçatiba, Viana, ES, em virtude do 
falecimento da segurada RITA DE CASSIA AZEVEDO ROMAIS, servidora público 
municipal aposentada no cargo efetivo de Professor PA-I/8 matrícula funcional nº 
016713 devendo perceber deste Instituto de Previdência Social dos Servidores 
Públicos do Município de Viana – IPREVI, o equivalente a 100% (cem por cento) do 
valor da pensão, correspondente a R$ 2.633,34 (dois mil, seiscentos e trinta e três 
reais e trinta e quatro centavos), por mês, nos termos do artigo 40, parágrafos 2° e 
7º,  da Constituição Federal, a ser paga a contar da data do falecimento, ocorrido 
no dia 29 de setembro  de 2019, consoante disposição contida no artigo 29, § 5º, 
“c”, 6  da Lei Municipal nº 1.595/2001. 
 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos ao dia 29/09/2019 revogadas as disposições em contrário. 
 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 
Viana- ES, 12 de dezembro de 2019. 
 
 
 

 
MARIA DA PENHA LOPES SOARES ROCHA 

Diretora Presidente do IPREVI 
 
 

ADELEIA RUFINO 
Gerente Técnica Previdenciária 
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PORTARIA N° 16 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019
Publicação Nº 242978

 

IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
                SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIANA 

 
MINUTA 

  
 PORTARIA Nº 16 de 12 de dezembro de 2019. 

 
 

Concede pensão por morte em face do óbito 
da servidora inativa LUCIA EUGÊNIA IRACI 
MACHADO, em caráter integral ao 
dependente presumido habilitado, JOÃO 
LAERCIO MACHADO a partir de 
01/10/2019. 
 

 
A DIRETORA PRESIDENTE E A GERENTE TÉCNICA PREVIDENCIÁRIA DO 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE VIANA – IPREVI, no uso da atribuição que lhes confere o artigo 
53, inciso V, da Lei nº 1.595, de 28/12/2001, e tendo em vista o que consta do 
processo administrativo nº 452/2019. 
 
 

RESOLVEM:  
 
 
Art. 1º. CONCEDER O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR 
MORTE ao Sr. JOÃO LAERCIO MACHADO, brasileiro, viúvo, portador do CPF/MF 
nº 674.849.647-00 com endereço na rua do Morro, 02, Bairro Ipiranga, Guarapari, 
ES, em virtude do falecimento da segurada LUCIA EUGÊNIA IRACI MACHADO, 
servidora público municipal aposentada no cargo efetivo de Professor- Ens. Fund. 
Anos finais(PEB III) matrícula funcional nº 081344 devendo perceber deste 
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Viana – 
IPREVI, o equivalente a 100% (cem por cento) do valor da pensão, correspondente 
a R$ 2.528,63 (dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e três centavos), 
por mês, nos termos do artigo 40, parágrafos 2° e 7º,  da Constituição Federal, a 
ser paga a contar da data do falecimento, ocorrido no dia 01 de outubro  de 2019, 
consoante disposição contida no artigo 29, § 5º, “c”, 6  da Lei Municipal nº 
1.595/2001. 
 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos ao dia 01/10/2019 revogadas as disposições em contrário. 
 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 
Viana- ES, 12 de dezembro de 2019. 
 
 
 

 
MARIA DA PENHA LOPES SOARES ROCHA 

Diretora Presidente do IPREVI 
 
 

ADELEIA RUFINO 
Gerente Técnica Previdenciária 
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Vila Pavão

Prefeitura

DISPENSA Nº 072-2019
Publicação Nº 242913

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004674 / 2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072 / 2019

TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Objeto: PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DE DOIS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-
MINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO CURSO “NOVO eSOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”, QUE ACONTECERÁ 
NO DIA 12 DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE

Com base nas informações constantes no Processo Administrativo n.º 004674/2019, referente à Dispensa de Licitação, 
embasado no Parecer conclusivo da Assessoria Jurídica, e em cumprimento aos termos do Artigo 24, inciso II, da Lei n° 
8.666/93 e alterações posteriores, RATIFICO E ADJUDICO o procedimento ora escolhido em favor da empresa: DOMÍNIO 
LEGIS ASSESSORIA E TREINAMENTO ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 23.870.699/0001-46, no valor total de R$ 1.060,00 
(mil e sessenta reais), para a contratação em referência, com base no Art. 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alte-
rações, em conseqüência, fica convocada a proponente para assinatura do instrumento de contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, nos termos do Art. 64, caput, do citado diploma legal.

Vila Pavão, ES, 10 de Dezembro de 2019.

Irineu Wutke

Prefeito Municipal

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2019
Publicação Nº 242936

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2019

PROCESSO Nº 001304/2019

O MUNICIPIO DE VILA PAVÃO, ES, através de seu pregoeiro oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, o 
resultado do Pregão Presencial SRP nº 045/2019, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para fornecimento 
de material médico hospitalar.

Empresa Vencedora: BERIZA COMÉRCIO DE LIMPEZA LTDA ME.
Item: 1 e 2.
Valor Total: R$ 3.925,00.

Empresa Vencedora: EDIANE ALVES SANTANA ME.
Item: 3 e 4.
Valor Total: R$ 3.930,00.

Empresa Vencedora: FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI.
Item: 4.
Valor Total: R$ 1.410,00.

Vila Pavão, ES, 12/12/2019.

Roberto Selia

Pregoeiro
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RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 044/2019
Publicação Nº 242749

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 044/2019

PROCESSO Nº 001304/2019

O MUNICIPIO DE VILA PAVÃO, ES, através de seu pregoeiro oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, o 
resultado do Pregão Presencial SRP nº 044/2019, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em fornecimento 
de material de consumo, limpeza e produtos de higienização.

Empresa Vencedora: CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA.

Item: 1, 2, 4, 7, 22 e 24.

Valor Total: 11.671,50.

Empresa Vencedora: G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME.

Item: 32, 33, 34 e 35.

Valor Total: 10.913,50.

Empresa Vencedora: LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME.

Item: 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 36.

Valor Total: 10.386,75.

Vila Pavão, ES, 12/12/2019.

Roberto Selia

Pregoeiro
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