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Portaria estabelece medidas obrigatórias de 
prevenção ao Covid-19 em estabelecimentos 
industriais

O Governo do Espírito 
Santo, por meio da 
Secretaria da Saúde 

(Sesa), publicou a Portaria nº 
62-R, que dispõe orientações 
gerais a serem adotadas por 
estabelecimentos industriais 
para enfrentamento do novo 
Coronavírus (Covid-19). O do-
cumento, publicado em edição 
suplementar do Diário O� cial 
do Estado, nesta quarta-feira 
(08), destaca os procedimentos 
de higienização e boas práticas 
necessários para minimizar o 
risco de transmissão do vírus.

Dentre as medidas listadas 
estão: organizar os horários de 
alimentação dos funcionários 
para evitar aglomeração nos re-
feitórios e em áreas de uso co-
mum; providenciar o distancia-
mento entre os colaboradores 
durante o transporte feito com 
veículos da empresa; e, sem-
pre que possível, suspender os 
controles de acesso que exijam 
contato manual, tais como ca-
tracas com leitura de digital.

A Portaria determina tam-
bém a limitação do acesso de 
visitantes no estabelecimento, 

permitindo a entrada apenas 
quando imprescindível, por 
exemplo, de fornecedores e 
prestadores de serviços; e a dis-
ponibilização de lavatórios com 
água potável corrente, sabone-
te líquido ou produto antissép-
tico, toalhas de papel, lixeira 
para descarte e de dispensers 
com álcool gel 70% em pontos 
estratégicos.

As indústrias deverão de-
signar ainda equipe interna 
responsável pelas medidas de 
prevenção e enfrentamento 
ao Covid-19 no estabelecimen-

to, bem como por monitorar o 
cumprimento dos requisitos 
estabelecidos. O descumpri-
mento con� gura infração, pu-
nível na forma de legislação, 
conforme previsto no artigo 4º 
do Decreto nº 4621, de 03 de 
abril de 2020.

A Portaria Nº 62- R pode ser 
consultada na aba “Legislação” 
do site http://coronavirus.es.
gov.br. A Sesa poderá emitir 
outras portarias complemen-
tares, de acordo com os riscos 
especí� cos de cada ramo de 
atividade.

Procedimentos preventivos à disseminação do novo Coronavírus (COVID-19) que devem ser adotados:

I - Os colaboradores deverão ser orientados sobre a Covid-19, acerca do que é a doença, qual é o agente transmissor, modo 
de transmissão, sintomas e medidas de prevenção destinadas a evitar a disseminação da doença, que devem ser seguidas 
dentro e fora do ambiente de trabalho, tais como:
a) Lavar as mãos frequentemente por 40 a 60 segundos, com água e sabão;
b) Utilizar preferencialmente para higienização das mãos água e sabão. Quando não houver, substituir por preparações 
antissépticas ou sanitizantes de efeito similar à base de álcool 70%;
c) Cobrir a boca ou o nariz com a parte interna do braço ao tossir ou espirrar ou utilizar lenços descartáveis, que devem ser 
imediatamente descartados e as mãos higienizadas;
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d) Evitar o toque de olhos, nariz e boca;
e) Não compartilhar objetos de uso pessoal;
f ) Evitar contato próximo com pessoas que apresentem sintomas de gripes ou resfriados;
g) Evitar o cumprimento de pessoas por meio de contato físico;
h) Evitar aglomeração de pessoas e evitar contato próximo;
i) Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência;
j) O uso recomendado de máscaras de tecido conforme orientações do Ministério da Saúde.
II - Disponibilizar permanentemente os seguintes itens necessários para higienização das mãos: lavatório com água potá-
vel corrente, sabonete líquido, toalhas de papel e lixeira para descarte;
III - Disponibilizar dispensers com preparação alcoólica a 70% em pontos estratégicos, destinados à higienização das mãos 
de colaboradores e visitantes, tais como fornecedores e prestadores de serviço;
IV - Adotar medidas para evitar o compartilhamento de objetos entre funcionários, como calculadoras, computadores, 
bancadas, canetas, blocos de anotação, entre outros;
V - A� xar cartazes de orientação aos colaboradores sobre as medidas que devem ser adotadas durante o exercício das 
atividades para evitar a disseminação do vírus;
VI - Limitar o acesso de visitantes no estabelecimento, permitindo a entrada apenas quando imprescindível, por exemplo, 
de fornecedores e prestadores de serviços, assegurando-se que estes cumpram todos os requisitos de higiene e conduta, 
bem como as medidas de prevenção estabelecidas.
VII - Adotar medidas para que seja possível manter distanciamento mínimo de segurança de 1,5 metros entre os colabora-
dores, preferencialmente com sinalização nos locais;
VIII - Sempre que possível, estabelecer políticas e práticas de � exibilização do local e do horário de trabalho e adoção de 
home o�  ce;
IX - Quando não for possível a adoção de home o�  ce, remanejar gestantes, lactantes, idosos e portadores de doenças 
crônicas para funções em que tenham menor contato com outros funcionários e clientes;
X - De� nir políticas e práticas de trabalho com menor aproximação e contato humano, como redução de reuniões presen-
ciais, estímulo de reuniões virtuais, restrição de acesso ao público externo, entre outros;
XI - Manter os ambientes de trabalho arejados e ventilados;
XII - Executar a desinfecção, várias vezes ao dia, com hipoclorito de sódio 1,0% a 2,5%, álcool 70% ou outro saneante apro-
vado para esta � nalidade, de superfícies e objetos de uso comum ou tocados com frequência, a exemplo de máquinas e 
ferramentas, balcões, bancadas, balanças, maçanetas, corrimãos, interruptores, torneiras, etc.
XIII - Executar a higienização várias vezes ao dia das instalações, móveis, maquinários e equipamentos de todo o estabe-
lecimento;
XIV - Executar a higienização adequada, no mínimo diariamente, dos veículos, caixas e outros acessórios utilizados no 
transporte.
XV - Utilizar saneantes fabricados por estabelecimentos regularizados junto ao órgão � scalizador competente, e, quando 
aplicável, produtos devidamente registrados, obedecendo todas as instruções corretas de diluição e uso;
XVI - Não usar panos reutilizáveis para higienização das superfícies, bancadas e outros objetos;
XVII - Não se recomenda o uso de luvas como medida de prevenção da Covid-19, devendo-se realizar a higienização fre-
quente das mãos;
XVIII - Organizar os horários de alimentação dos funcionários para evitar aglomeração nos refeitórios e áreas de uso co-
mum;
XIX - No caso de transporte e entrega de produtos, os funcionários devem ter à disposição álcool 70% para higienização 
de mãos e superfícies;
XX - Para as indústrias que fornecem transporte para os funcionários, devem ser instituídas medidas de prevenção para 
minimizar a disseminação do novo Coronavírus, tais como:
a) Recomenda-se que os veículos circulem com as janelas ou básculas abertas e ar condicionado, se presente, em modo 
renovação de ar.
b) Disponibilizar álcool 70% na entrada do veículo;
c) Deve-se providenciar medidas para que os passageiros mantenham distância entre si; 
XXI - Acompanhar e seguir as determinações dos decretos e portarias estaduais e municipais para cada segmento.
 XXII - Sempre que possível, deverão ser suspensos os controles de acesso que exijam contato manual dos colaboradores, 
tais como controle biométrico de ponto e catracas com leitura de digitais. Quando não for possível a suspensão destes 
controles, a indústria deverá disponibilizar ao lado dispensers preparação alcoólica a 70% para higiene das mãos.

Procedimentos internos para a identi� cação e isolamento de pessoas doentes que devem ser adotados:

I - Adotar o Protocolo de Isolamento Domiciliar da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) por 14 dias aos colaboradores com 
síndrome gripal;
II - Criar � uxo de rápida identi� cação dos casos suspeitos a � m de cumprimento ao inciso I, deste artigo; III - Estimular os 
trabalhadores que informem acerca de sua condição de saúde.
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Prefeitura de Vila Velha lançará site de aprendizado 
à distância para alunos

A Prefeitura de Vila Velha, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Educa-

ção (Semed), está � nalizando 
a construção de um site que 
disponibilizará conteúdo aos 
alunos neste período em que 
as autoridades de Saúde reco-
mendam o isolamento social.

 Por meio do site Conecta-
dos da Vila (www.conectados-
davila.com.br) alunos, profes-
sores, pais ou responsáveis 
terão acesso aos conteúdos 
que proporcionarão o desen-
volvimento da aprendizagem, 
interatividade em família, la-

zer, além de habilidades so-
ciais, emocionais e cognitivas.

 O projeto prevê também a 
distribuição de material grá� -
co a alunos que não possuem 
acesso à internet. O conteúdo 
disponibilizado não servirá 
para � ns de aprovação ou 
reprovação de nenhum estu-
dante e não estipulará notas.

 O site estará disponível na 
próxima semana, de acordo 
com planejamento da Semed, 
contendo todas as indicações 
para as modalidades de Ensi-
no: Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Educação de 

Jovens e Adultos (EJA). Todas 
as informações do Conecta-
dos da Vila estarão disponí-
veis nos canais de comuni-
cação da Prefeitura de Vila 

Velha. Com a participação das 
equipes pedagógicas, o site é 
coordenado pelo Núcleo de 
Tecnologia da Educação (NTE/
Semed).

Prefeitura de Ecoporanga prorroga decreto de 
Calamidade Pública

A Prefeitura de Ecoporan-
ga prorrogou até o dia 
31 de julho de 2020 o 

decreto de calamidade públi-
ca que visa combater a disse-

minação do novo coronavírus 
no Município. O Decreto Muni-
cipal nº 7.213/2020, assinado 
pelo Chefe do Executivo Muni-
cipal na segunda-feira (6), cita 

as mesmas medidas de pre-
venção contra a doença já des-
critas nos Decretos anterior.

Fica decretado ainda, que, 
as secretarias municipais de Fi-

nanças e de Planejamento vão 
acompanhar a situação � scal 
e execução orçamentárias e � -
nanceira das medidas relaciona-
das à emergência da Covid-19.
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Consórcios Intermunicipais

Cim Norte - Consórcio Público da Região Norte do ES

PORTARIA CIM NORTE/ES Nº 04 - R, DE 08 DE ABRIL DE 2020
Publicação Nº 268791

PORTARIA CIM NORTE/ES Nº 04 - R, DE 08 DE ABRIL DE 2020.

Estabelece ponto facultativo no âmbito da sede do CIM NORTE/ES na forma e período em que especifica e dá outras pro-
vidências.

O Presidente do Consórcio Público da Região Norte do Espírito Santo - CIM NORTE/ES, no uso de suas atribuições, com 
poderes que lhe confere o Contrato de Consórcio Público e o Estatuto,

Considerando o DECRETO Nº 0474-S, DE 07 DE ABRIL DE 2020 do Governo do Estado do Espírito Santo, decretou ponto 
facultativo no dia 09 de abril de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º. Fica estabelecido que no dia 09 de abril de 2020, será considerado ponto facultativo e não haverá expediente na 
sede administrativa do consórcio do CIM NORTE/ES.

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

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

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

Nova Venécia/ES, 08 de abril de 2020.

MÁRIO SÉRGIO LUBIANA

Presidente do CIM NORTE/ES
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Afonso Cláudio

Prefeitura

TERMO ADITIVO Nº 001 - CONTRATO Nº 019/2019 - PROCESSO Nº 009609/2019
Publicação Nº 268732

Termo Aditivo Nº 001

Contrato Nº 019/2019

Processo Nº 009609/2019

Contratante: Município de Afonso Cláudio, por meio do Fundo Municipal de Saúde, CNPJ Nº 13.966.711/0001-67.

Contratada: W Livre Ltda - ME, CNPJ Nº 17.974.978/0001-57

Objeto: Prorrogação do Contrato em epígrafe pelo período de 12 (doze) meses, ou seja, de 17/04/2020 a 17/04/2021.

Valor: A presente prorrogação terá o valor global de R$ 32.985,84 (trinta e dois mil novecentos e oitenta e cinco reais e 
oitenta e quatro centavos), a ser pago em parcelas mensais no valor de R$ 2.748,82 (dois mil setecentos e quarenta e oito 
reais e oitenta e dois centavos). O valor da prestação do serviço, objeto do contrato, ficou mantido conforme inicialmente 
pactuado.

Dotação Orçamentária: A despesa decorrente do presente Termo Aditivo correrá à conta do orçamento do Fundo Municipal 
de Saúde, referente ao exercício de 2020, a saber: 10 01 10 122 0048 Projeto/Atividade: 2.113 Suporte aos Serviços de 
Saúde - Elemento Despesa: 33903900000 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 1211000000 
Receita de Impostos e Transferência de Impostos Saúde - Ficha: 000019.

Disposições Gerais: Permanecem em vigor as cláusulas do Contrato original e demais condições anteriormente avençadas 
que não foram alteradas pelo presente Termo.

Afonso Cláudio/ES, 08 de abril de 2020.

Fundo Municipal de Saúde

Silvia Renata de O. Freisleben Gestora - Contratante

W Livre Ltda - ME

Roberto Livre Teles da Silva

Contratada
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Água Doce do Norte

Prefeitura

CONTRATO 060 2020
Publicação Nº 268728

EXTRATO DO CONTRATO Nº 060/2020.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES.

CONTRATADA: NAYARA CRISTINA FERREIRA DE ABREU

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a contratação de prestação de serviços de um recenseador para o Cad’úni-
co, para realizar visitas domiciliares divulgando os Programas Sociais e coletar dados das famílias que compõe o publico 
alvo do Cadastro Único e que se alcance o objetivo de inclusão das mesma nos programas de políticas públicas Municipal, 
Estadual e Federal. As despesas originadas deverão ser custeadas com recurso do Piso Básico Fixo, provenientes do FNAS 
– Fundo Nacional de Assistência Social, através do IGD – Bolsa Família conta nº 25.749-44, por um período de sete(07) 
meses, podendo ser prorrogado por igual período.

VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais), a ser pagos valor de 1.150,00 
(um mil cento e cinquenta reais) referente ao salário mais um complemento de 350,00 (trezentos e cinquenta reais), 
perfazendo um total mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

VIGÊNCIA: Este CONTRATO terá vigência pelo período de sete(07) meses, ou seja, a partir de 28 de março de 2020, tendo 
seu termo final em 28 de outubro de 2020, podendo ser prorrogado por igual período conforme a necessidade.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobrirem as referidas despesas advirão da conta e dotação orçamentária 
fixada na Lei Complementar nº 035/2019 de 05 de dezembro de 2019.

DATA DE ASSINATURA: 24 de março de 2020.

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

CONTRATANTE

CONTRATO 061 2020
Publicação Nº 268679

EXTRATO DO CONTRATO Nº 061/2020.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES.

CONTRATADA: IZABELLA MARQUES FERNANDES

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a contratação de prestação de serviços de um recenseador para o Cad’úni-
co, para realizar visitas domiciliares divulgando os Programas Sociais e coletar dados das famílias que compõe o publico 
alvo do Cadastro Único e que se alcance o objetivo de inclusão das mesma nos programas de políticas públicas Municipal, 
Estadual e Federal. As despesas originadas deverão ser custeadas com recurso do Piso Básico Fixo, provenientes do FNAS 
– Fundo Nacional de Assistência Social, através do IGD – Bolsa Família conta nº 25.749-44, por um período de sete(07) 
meses, podendo ser prorrogado por igual período.

VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais), a ser pagos valor de 1.150,00 
(um mil cento e cinquenta reais) referente ao salário mais um complemento de 350,00 (trezentos e cinquenta reais), 
perfazendo um total mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

VIGÊNCIA: Este CONTRATO terá vigência pelo período de sete(07) meses, ou seja, a partir de 28 de março de 2020, tendo 
seu termo final em 28 de outubro de 2020, podendo ser prorrogado por igual período conforme a necessidade.
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobrirem as referidas despesas advirão da conta e dotação orçamentária 
fixada na Lei Complementar nº 035/2019 de 05 de dezembro de 2019.

DATA DE ASSINATURA: 24 de março de 2020.

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

CONTRATANTE

CONTRATO 062 2020
Publicação Nº 268691

EXTRATO DO CONTRATO Nº 062/2020.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES.

CONTRATADA: MARCELLE GONÇALVES DIAS MATOS

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a contratação de prestação de serviços de um recenseador para o Cad’úni-
co, para realizar visitas domiciliares divulgando os Programas Sociais e coletar dados das famílias que compõe o publico 
alvo do Cadastro Único e que se alcance o objetivo de inclusão das mesma nos programas de políticas públicas Municipal, 
Estadual e Federal. As despesas originadas deverão ser custeadas com recurso do Piso Básico Fixo, provenientes do FNAS 
– Fundo Nacional de Assistência Social, através do IGD – Bolsa Família conta nº 25.749-44, por um período de sete(07) 
meses, podendo ser prorrogado por igual período.

VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais), a ser pagos valor de 1.150,00 
(um mil cento e cinquenta reais) referente ao salário mais um complemento de 350,00 (trezentos e cinquenta reais), 
perfazendo um total mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

VIGÊNCIA: Este CONTRATO terá vigência pelo período de sete(07) meses, ou seja, a partir de 28 de março de 2020, tendo 
seu termo final em 28 de outubro de 2020, podendo ser prorrogado por igual período conforme a necessidade.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobrirem as referidas despesas advirão da conta e dotação orçamentária 
fixada na Lei Complementar nº 035/2019 de 05 de dezembro de 2019.

DATA DE ASSINATURA: 24 de março de 2020.

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

CONTRATANTE

CONTRATO 063 2020
Publicação Nº 268684

EXTRATO DO CONTRATO Nº 063/2020.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES.

CONTRATADA: SILZAMAR GONÇALVES LEITE

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a contratação de prestação de serviços de um recenseador para o Cad’úni-
co, para realizar visitas domiciliares divulgando os Programas Sociais e coletar dados das famílias que compõe o publico 
alvo do Cadastro Único e que se alcance o objetivo de inclusão das mesma nos programas de políticas públicas Municipal, 
Estadual e Federal. As despesas originadas deverão ser custeadas com recurso do Piso Básico Fixo, provenientes do FNAS 
– Fundo Nacional de Assistência Social, através do IGD – Bolsa Família conta nº 25.749-44, por um período de sete(07) 
meses, podendo ser prorrogado por igual período.

VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais), a ser pagos valor de 1.150,00 
(um mil cento e cinquenta reais) referente ao salário mais um complemento de 350,00 (trezentos e cinquenta reais), 
perfazendo um total mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
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VIGÊNCIA: Este CONTRATO terá vigência pelo período de sete(07) meses, ou seja, a partir de 28 de março de 2020, tendo 
seu termo final em 28 de outubro de 2020, podendo ser prorrogado por igual período conforme a necessidade.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobrirem as referidas despesas advirão da conta e dotação orçamentária 
fixada na Lei Complementar nº 035/2019 de 05 de dezembro de 2019.

DATA DE ASSINATURA: 24 de março de 2020.

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

CONTRATANTE

CONTRATO 064 2020
Publicação Nº 268675

EXTRATO DO CONTRATO Nº 064/2020.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES.

CONTRATADA: FABIOLA PEREIRA FERREIRA

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a contratação de prestação de serviços de um recenseador para o Cad’úni-
co, para realizar visitas domiciliares divulgando os Programas Sociais e coletar dados das famílias que compõe o publico 
alvo do Cadastro Único e que se alcance o objetivo de inclusão das mesma nos programas de políticas públicas Municipal, 
Estadual e Federal. As despesas originadas deverão ser custeadas com recurso do Piso Básico Fixo, provenientes do FNAS 
– Fundo Nacional de Assistência Social, através do IGD – Bolsa Família conta nº 25.749-44, por um período de sete(07) 
meses, podendo ser prorrogado por igual período.

VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais), a ser pagos valor de 1.150,00 
(um mil cento e cinquenta reais) referente ao salário mais um complemento de 350,00 (trezentos e cinquenta reais), 
perfazendo um total mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

VIGÊNCIA: Este CONTRATO terá vigência pelo período de sete(07) meses, ou seja, a partir de 28 de março de 2020, tendo 
seu termo final em 28 de outubro de 2020, podendo ser prorrogado por igual período conforme a necessidade.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobrirem as referidas despesas advirão da conta e dotação orçamentária 
fixada na Lei Complementar nº 035/2019 de 05 de dezembro de 2019.

DATA DE ASSINATURA: 24 de março de 2020.

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

CONTRATANTE

CONTRATO 065 2020
Publicação Nº 268674

EXTRATO DO CONTRATO Nº 065/2020.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES.

CONTRATADA: ALINE SANTOS SILVA

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a contratação de prestação de serviços de um recenseador para o Cad’úni-
co, para realizar visitas domiciliares divulgando os Programas Sociais e coletar dados das famílias que compõe o publico 
alvo do Cadastro Único e que se alcance o objetivo de inclusão das mesma nos programas de políticas públicas Municipal, 
Estadual e Federal. As despesas originadas deverão ser custeadas com recurso do Piso Básico Fixo, provenientes do FNAS 
– Fundo Nacional de Assistência Social, através do IGD – Bolsa Família conta nº 25.749-44, por um período de sete(07) 
meses, podendo ser prorrogado por igual período.

VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais), a ser pagos valor de 1.150,00 
(um mil cento e cinquenta reais) referente ao salário mais um complemento de 350,00 (trezentos e cinquenta reais), 
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perfazendo um total mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

VIGÊNCIA: Este CONTRATO terá vigência pelo período de sete(07) meses, ou seja, a partir de 28 de março de 2020, tendo 
seu termo final em 28 de outubro de 2020, podendo ser prorrogado por igual período conforme a necessidade.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobrirem as referidas despesas advirão da conta e dotação orçamentária 
fixada na Lei Complementar nº 035/2019 de 05 de dezembro de 2019.

DATA DE ASSINATURA: 24 de março de 2020.

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

CONTRATANTE

CONTRATO 066 2020
Publicação Nº 268666

EXTRATO DO CONTRATO Nº 066/2020.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES.

CONTRATADA: JUCENILDA FERREIRA CHAGAS

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a contratação de prestação de serviços de um recenseador para o Cad’úni-
co, para realizar visitas domiciliares divulgando os Programas Sociais e coletar dados das famílias que compõe o publico 
alvo do Cadastro Único e que se alcance o objetivo de inclusão das mesma nos programas de políticas públicas Municipal, 
Estadual e Federal. As despesas originadas deverão ser custeadas com recurso do Piso Básico Fixo, provenientes do FNAS 
– Fundo Nacional de Assistência Social, através do IGD – Bolsa Família conta nº 25.749-44, por um período de sete(07) 
meses, podendo ser prorrogado por igual período.

VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais), a ser pagos valor de 1.150,00 
(um mil cento e cinquenta reais) referente ao salário mais um complemento de 350,00 (trezentos e cinquenta reais), 
perfazendo um total mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

VIGÊNCIA: Este CONTRATO terá vigência pelo período de sete(07) meses, ou seja, a partir de 28 de março de 2020, tendo 
seu termo final em 28 de outubro de 2020, podendo ser prorrogado por igual período conforme a necessidade.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobrirem as referidas despesas advirão da conta e dotação orçamentária 
fixada na Lei Complementar nº 035/2019 de 05 de dezembro de 2019.

DATA DE ASSINATURA: 24 de março de 2020.

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

CONTRATANTE

CONTRATO 068 2020
Publicação Nº 268718

EXTRATO DO CONTRATO Nº 068/2020.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES.

CONTRATADA: JÉSSICA DA SILVA

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a contratação de prestação de serviços de um recenseador para o Cad’úni-
co, para realizar visitas domiciliares divulgando os Programas Sociais e coletar dados das famílias que compõe o publico 
alvo do Cadastro Único e que se alcance o objetivo de inclusão das mesma nos programas de políticas públicas Municipal, 
Estadual e Federal. As despesas originadas deverão ser custeadas com recurso do Piso Básico Fixo, provenientes do FNAS 
– Fundo Nacional de Assistência Social, através do IGD – Bolsa Família conta nº 25.749-44, por um período de cento e 
oitenta dias (180), podendo ser prorrogado por igual período.



09/04/2020 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1492

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 11

VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais), a ser pagos valor de 1.250,00 
(um mil duzentos e cinquenta reais) referente ao salário mais um complemento de 350,00 (trezentos e cinquenta reais), 
perfazendo um total mensal de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais).

VIGÊNCIA: Este CONTRATO terá vigência pelo período de sete(07) meses, ou seja, a partir de 28 de março de 2020, tendo 
seu termo final em 28 de outubro de 2020, podendo ser prorrogado por igual período conforme a necessidade.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobrirem as referidas despesas advirão da conta e dotação orçamentária 
fixada na Lei Complementar nº 035/2019 de 05 de dezembro de 2019.

DATA DE ASSINATURA: 24 de março de 2020.

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

CONTRATANTE
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Alfredo Chaves

Prefeitura

DECRETO Nº 769-P-2020
Publicação Nº 268711

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 08 / 04 / 2020 
 

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

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

DECRETO Nº. 0769-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre concessão de licença 
a servidor estatutário, e dá outras 
providências. 

 

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

DECRETA: 

 

   Art. 1º.  Conceder Licença sem Vencimentos a senhora 
Simone Batista Fernandes Estevão, portadora do CPF/MF n° 
108.404.017-44, servidora nomeada em cargo de provimento efetivo de 
Supervisor Escolar, licença pelo prazo de 10 meses a partir de 
01/04/2020 a 31/01/2021 com base no art. 106 da Lei nº 672/90, 
conforme processo nº 1614/2020, protocolizado em 13/03/2020. 

 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 08. ABRIL. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº768-P-2020
Publicação Nº 268707

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 08 / 04 / 2020 
 

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

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

DECRETO Nº. 0768-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre prorrogação de 
licença de servidor estatutário. 

 

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

 

DECRETA: 

 

   Art. 1º.  Concede ao senhor CRISTIANO JOSE 
VOLPONI PIETRALONGA, portador do CPF/MF n° 076.523.347-99, 
servidor nomeado em cargo de provimento efetivo de Motorista, 
prorrogação da licença pelo período de 02 anos a partir de 12/04/2020 a 
11/04/2022, com base no art. 106 da Lei nº 672/90, conforme 
processo nº 1412/2020, protocolizado em 09/03/2020. 

 

   Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de 
12/04/2020. 

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 08. ABRIL. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO     
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Alto Rio Novo

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 002/2020
Publicação Nº 268907

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO

AVISO DE LICITAÇÃO

CONVITE Nº 002/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo - ES, torna público, para conhecimento dos 
interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade de CONVITE, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, na forma de 
EXECUÇÃO INDIRETA, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, para Contratação de empresa Especializada 
para a realização de Obra de Drenagem e Pavimentação da Rua Maria Geraldina de Faria, no Bairro Padre Pedro Pase, no 
Município de Alto Rio Novo - ES, tudo em conformidade com o anexo I (Termo Referencia) do Convite.

Abertura dos envelopes das propostas e documentações dar-se-ão em sessão pública às 13h00min do dia 22/04/2020.

O edital completo e seus anexos encontram-se disponível:

a) Gratuitamente na sede da Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo – ES, à Rua Paulo Martins, Nº 266 – Santa Bárbara, ou 
ainda, pela internet no site www.altorionovo.es.gov.br.

b) Para consulta gratuita na sala de licitações na Sede da Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo - ES, sito à Rua Paulo Mar-
tins, Nº 266 – Santa Bárbara – Alto Rio Novo – ES ou pelo telefone nº (027) 3746-1744.

Alto Rio Novo – ES, 08 de abril de 2020.

CLÉVERSON BRAGA SOARES

Presidente da CPL

Decreto 5.741 de 05/12/2019

PORTARIA Nº 030/2020, DE 08 DE ABRIL DE 2020
Publicação Nº 268923

PORTARIA Nº 030/2020, DE 08 DE ABRIL DE 2020

DEFINE A DISTRIBUIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO a necessidade de distribuir os serviços jurídicos entre procuradores e assessores jurídicos do Município, 
com vista à maior eficiência e organização administrativa;

RESOLVE:

Art. 1º Designar, a partir desta data, o Assessor Jurídico GUSTAVO MONTEIRO DIAS, Matrícula nº 022892 e OAB/ES 
29.322, nomeado através do Decreto Municipal 5602/2019, para representar o Município de Alto Rio Novo-ES em todos os 
processos que tramitam perante a Justiça Especializada do Trabalho (primeira instância e instâncias recursais tais como 
TRTs, TST e STF), seja o Município autor ou réu e assessorar o Gabinete do Prefeito na elaboração de pareceres e minutas 
de decisões sob a esfera Trabalhista e Ofícios ao MPE e/ou MPF, bem como, excepcionalmente, na impossibilidade de ou-
tros Procuradores ou Assessores, representar o Município de Alto Rio Novo, também na Justiça estadual.

Art. 2º Determinar que, no caso de impedimento em funcionar em algum processo administrativo, deverá o referido asses-
sor comunicar de imediato e por escrito tal fato à Procuradora-Geral do Município, para que seja designado outro advogado 
em substituição naquele Processo.

Art. 3º Elaborar relatório minucioso, mensalmente, das atividades realizadas, a ser entregue até o dia 10 (dez) de cada 
mês à Procuradora-Geral do Município, na forma do art. 12, XVIII, da Lei Complementar n.º 006/2019.

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

http://www.altorionovo.es.gov.br
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Município de Alto Rio Novo, Estado do Espírito Santo, aos oito (08) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte 
(2020).

Luiz Américo Borel

Prefeito Municipal

PRIMEIRO TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 031/2020
Publicação Nº 268883

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001048/2020

PRIMEIRO TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 031/2020

O Município de ALTO RIO NOVO, Estado do Espírito Santo, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ 
sob n.º31.796.659/0001-20, com sede estabelecida na Rua Paulo Martins, Nº 266, Santa Bárbara, nesta cidade, neste 
ato representado pelo SR. LUIZ AMÉRICO BOREL, brasileiro, casado, servidor público estadual, inscrito no CPF sob n.º 
479.344.417-20 e portador de RG sob n.º 374.309 - SPTC-ES, residente e domiciliado na Rua José Marques, nº 47, Cen-
tro, Alto Rio Novo – ES, resolve:

1 – Aderir a Ata de Registro de Preços n° 031/2020, formalizada pelo Município de Pancas/ES, oriunda do processo licita-
tório na modalidade de pregão presencial para registro de preços nº 077/2019 – processo administrativo nº 3495/2019, 
cujo objetivo é a aquisição de cestas básicas e outros produtos, visando atender as demandas da Secretaria Municipal 
de Assistência Social suprindo as necessidades das pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social em 
atendimento ao disposto na Política Nacional de Assistência Social, nas especificações e quantidades abaixo discriminados:

Item Lote Especificação Unid. Quant. Valor Unit.
Valor
Total

0001 0001

CESTA BÁSICA, contendo os seguintes itens: 05 kg de ar-
roz tipo 1 kg; 05 kg de açúcar cristal kg; 02 kg de canji-
quinha de milho; 02 kg de charque bovino pá; 02 kg de 
farinha de mandioca kg; 02 kg de feijão carioquinha tipo 1 
kg; 02 kg fubá de milho pct 01 kg; 03 litros de leite inte-
gral 1 lt; 02 kg massa com ovos espaguete 1 kg; 02 und, 
óleo de soja, embalagem de 900ml; 01 kg de sal refinado 
iodado; 01 kg de tempero alho e sal, todos os itens com 
no mínimo de 6 (seis) meses de validade.

UN 500 R$ 162,00 R$ 81.000,00

Valor Total: R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais) R$ 81.000,00

2 – O Valor total da Adesão à Ata de Registro de Preços é de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais).

3 – Empresa Detentora da Ata: PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 15.335.348/0001-
07.

4 – As despesas decorrentes da presente aquisição correrão à conta de recursos financeiros que serão indicados quando 
a formalização do contrato.

Alto Rio Novo – ES, 08 de abril de 2020.

LUIZ AMÉRICO BOREL

Prefeito Municipal

RESUMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 059/2020
Publicação Nº 268779

RESUMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 059/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO – ES. CONTRATADO: CLAITON PIO MARTINS-ME
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Objeto: O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
mão-de-obra em manutenção e instalação relativos a informática, ao PABX e a parte elétrica, para atender as necessida-
des dos diversos setores da Secretaria Municipal de Administração.

Vigência: O prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) dias corridos, a partir da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado através de termos aditivos, se for do interesse das partes, limitado a 48 (quarenta e oito) meses, de acordo 
com o art. 57, incisos IV, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Valor: O valor global estimado para a presente contratação perfaz um total de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais), 
sendo pago em uma única parcela.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

012000012001.0412200032.003 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES: ELEMENTO DE DESPESA 33903900000.

Processo Administrativo: 000822/2020.

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 058/2019
Publicação Nº 268893

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 058/2019.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - ES.

CONTRATADO: AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

O MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO, Estado do Espírito Santo, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ 
sob n.º 31.796.659/0001-20, com sede estabelecida na Rua Paulo Martins, nº 266, Santa Bárbara, nesta cidade, adiante 
denominado CONTRATANTE, neste ato representada pelo Sr. LUIZ AMÉRICO BOREL, brasileiro, casado, servidor público 
estadual, inscrito no CPF sob n.º 479.344.417-20 e portador de RG sob n.º 374.309 - SPTC-ES, residente e domiciliado 
na Rua José Marques, nº 47, Centro, Alto Rio Novo - ES, e, de outro lado Empresa AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, 
inscrita no CNPJ n.º 07.520.858/0001-26 e inscrição estadual n.º 082.345.50-3, doravante denominada CONTRATADA, 
estabelecida à Rua R Locárdia Krauser Martins, n.º 171, Bairro Itapuã, na Cidade de Vila Velha, Espírito Santo, neste ato 
representada pelo Sr. ALDYR MORAES FILHO, Divorciado, brasileiro, inscrito no CPF sob n.º 551.521.476-53 e portador de 
CI. n.º 623.533 SPTC/ES, residente e domiciliado na Av, Gil Veloso, nº 1.800, Apto 101- Torre A, Bairro Praia da Costa, 
Vila Velha-ES, resolvem celebrar o presente Contrato, mediante o que se encontra expresso nas cláusulas a seguir:

Firmam o 1º Termo Aditivo ao Contrato n° 058/2019, cuja celebração do respectivo termo foi autorizada conforme solicita-
ção da Secretária Municipal De Obras, Serviços Urbanos E Transporte, mediante condições a seguir elencadas, que regerão 
o contrato em harmonia com os princípios e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente a Lei Federal n° 8.666 
de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo vigência do contrato nº 058/2019, ficando prorrogado 
a partir do dia 1º de Janeiro de 2020 com término em 31 de dezembro de 2020.

PARÁGRAFO ÚNICO – Durante a vigência do presente Termo Aditivo, o contrato original poderá ser rescindido, indepen-
dente de prévia notificação à CONTRATADA razão da celebração de novo ajuste firmado com empresa que vier a ser sele-
cionada pelo CONTRATANTE em certame licitatório.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

O presente instrumento será publicado, em resumo na Imprensa Oficial do Município, conforme Lei Municipal nº 800/2014.

CLÁUSULA QUARTA - DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES E CLÁUSULAS NÃO ALTERADAS

Todas as demais cláusulas e condições não alteradas pelo presente instrumento permanecem em vigor.

E por assim terem de pleno acordo, lavram, datam e assinam juntamente com 02 (duas) testemunhas, o presente instru-
mento em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente a cumpri-lo.

Processo Administrativo: 001300/2019.
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Anchieta

Prefeitura

ERRATA DO EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 
081/2018

Publicação Nº 268680

ERRATA

Na publicação de nº 264640, realizada no dia 19 de Março de 2020, edição nº 1477, EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 081/2019, processo nº 3674/2020.

Onde se lê:

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 081/2018

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE ANCHIETA-ES e a Empresa R R COSTA CONSTRUÇÕES.

DO OBJETO: Prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses.

PROCESSO Nº 3674/2020

Leia-se:

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 081/2018

Que entre si celebram o MUNICIPIO DE ANCHIETA-ES e a Empresa R R COSTA CONSTRUÇÕES.

DO OBJETO: Prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses.

PROCESSO Nº 3674/2020

VALOR GLOBAL: R$ 335.580,00 (Trezentos e trinta e cinco mil e quinhentos e oitenta reais)

As despesas decorrentes da execução deste Aditivo correrão à conta abaixo especificada:

SECRETARIA
CLASSIFICAÇÃO  

FUNCIONAL
NATUREZA DE  

DESPESA
FONTE DE RECURSO FICHA

Secretaria de Infraestrutura Municipal 206060262100 33903914000 20010000000 0001520

ERRATA DO EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Publicação Nº 268716

ERRATA

Na publicação de nº 268170, realizada no dia 07 de Abril de 2020, edição nº 1490, EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 002/2017, processo nº 3567/2020.

Onde se lê:

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2017

Que entre si celebram o Município de Anchieta ES e o Sra. MARCIANE VETTORACI

Objeto: Prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses .

Processo: 3567/2020

Recursos Orçamentários
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Classificação Funcional nº. 0208082430152061, Elemento de Despesa 3.3.90.36.15000, Fonte de Recurso 23110000015 
Secretaria Municipal de Assistência Social.

Leia-se:

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2017

Que entre si celebram o Município de Anchieta ES e o Sra. MARCIANE VETTORACI

Objeto: Prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses .

Processo: 3567/2020

Recursos Orçamentários

Classificação Funcional nº. 0208082430152061, Elemento de Despesa 3.3.90.36.15000, Fonte de Recurso 23110000015 
Secretaria Municipal de Assistência Social.

VALOR GLOBAL: O Valor Global do Aditivo é de R$ 30,000.00 (Trinta mil reais)

ERRATA DO EXTRATO DO 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 070/2012
Publicação Nº 268685

ERRATA

Na publicação de nº 264675, realizada no dia 19 de Março de 2020, edição nº 1477, EXTRATO DO 8º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº 070/2012, processo nº 1890/2020.

Onde se lê:

EXTRATO DO 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 070/2012

Que entre si celebram o Município de Anchieta ES e o Sr. ROBSON RODRIGUES TONANI.

Objeto: Prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses .

Processo: 1890/2020

Recursos Orçamentários

Classificação Funcional nº. 041220022016, Elemento de Despesa 3.3.90.36.15000, Fonte de Recurso 10010000000 e 
Ficha 517 Secretaria de Administração e Recursos Humanos.

Leia-se:

EXTRATO DO 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 070/2012

Que entre si celebram o Município de Anchieta ES e o Sr. ROBSON RODRIGUES TONANI.

Objeto: Prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses .

Processo: 1890/2020

Recursos Orçamentários

Classificação Funcional nº. 041220022016, Elemento de Despesa 3.3.90.36.15000, Fonte de Recurso 10010000000 e 
Ficha 517 Secretaria de Administração e Recursos Humanos.

VALOR GLOBAL: O valor global deste Aditivo é de R$ 33.024,24 (Trinta e três mil e vinte e quatro reais e vinte e quatro 
centavos
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RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2020
Publicação Nº 268799

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 013/2020

O Prefeito de Anchieta, Estado do Espírito Santo, FABRICIO PETRI, Inscrito no CPF n.º 080.134.247-31, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado neste Município, no uso de suas atribuições, torna público, para cumprimento do disposto no artigo 
26 da Lei 8.666/93 c/c Art.4 §2º da Lei 13.979/2020 e fundamentado no artigo 4º da Lei 13.979/2020, a Dispensa de 
Procedimento Licitatório, autorizando a Aquisição Emergencial de material de proteção e segurança, para enfrentamento a 
pandemia, em conformidade com Termo de Referência às folhas 02 à 07, através da empresa SALES MEDICAL COMÉRCIO 
DE PRODUTOS EIRELI, Inscrita no CNPJ sob o nº 24.398.519/0001-38, conforme descrição abaixo:

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QTD. VLR. UNITÁRIO
VLR.

TOTAL

01

PROTETOR FACIAL INCOLOR PROTETOR NO MINIMO 8 POLE-
GADAS, COMPOSTO DE UM SUPORTE DE MATERIAL PLASTICO 
RÍGIDO PRETO, QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO E 
SE ESTENDE ATÉ A PARTE LATERAL DA CABEÇA. ESCUDO DE 
MATERIAL PLASTICO EM MATERIAL POLICARBONATO INCOLOR. 
CARNEIRA REGULÁVEL ATRAVES DE AJUSTE SIMPLES. CA EMI-
TIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

UN 100 35,00 3.500,00

Valor Global da Contratação: R$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS).

As despesas decorrentes da execução do objeto desta Dispensa de Licitação correrão a conta da dotação orçamentária da 
Secretaria Municipal de Saúde.

Função programática: 0301103010332129/0301103020342141

Natureza de despesa: 33903028000

Fonte de recurso: 22140000025/22140000018

Ficha:00527/00598

Processo Administrativo: 5701/2020

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Publicação Nº 268792

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 014/2020 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

O Prefeito de Anchieta, Estado do Espírito Santo, FABRICIO PETRI, Inscrito no CPF n.º 080.134.247-31, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado neste Município, no uso de suas atribuições, torna público, para cumprimento do disposto no artigo 
26 da Lei 8.666/93 c/c Art.4 §2º da Lei 13.979/2020 e fundamentado no artigo 4º da Lei 13.979/2020, a Dispensa de Pro-
cedimento Licitatório, autorizando a Aquisição emergencial de saco pós ÓBITO em conformidade com Termo de Referência 
às folhas 02 à 06 dos autos do processo 5794/2020, através da Empresa BUENO SAUDE EIRELI, Inscrita no CNPJ sob o nº 
29.894.328/0001-80, conforme descrição abaixo:

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QTD. VLR. UNITÁRIO
VLR.

TOTAL

01

SACO PARA ÓBITO TAMANHO: GG USO HOSPITALAR;CONFECCIONA-
DO EM POLIPROPILENO; COM ZÍPER FRONTAL;PRETO; IMPERMEÁ-
VEL A PROVA DE VAZAMENTO E SELADO.TAMANHO: GG DIMENSÕES 
MÍNIMAS: 100X220CM.; SEM IMPRESSÕES; COM ETIQUETA DE 
IDENTIFICAÇÃO PARA O CADÁVER. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 
EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.

UN 25 14,70 367,50



09/04/2020 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1492

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 20

02

SACO PARA ÓBITO TAMANHO: M USO HOSPITALAR;CONFECCIONA-
DO EM POLIPROPILENO; COM ZÍPER FRONTAL;PRETO; IMPERMEÁ-
VEL A PROVA DE VAZAMENTO E SELADO.TAMANHO: GG DIMENSÕES 
MÍNIMAS: 100X220CM.; SEM IMPRESSÕES; COM ETIQUETA DE 
IDENTIFICAÇÃO PARA O CADÁVER. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 
EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.

UN 25 10,29 257,25

VALOR 
TOTAL

R$ 624,75

Valor Global da Contratação: R$ 624,75 (SEISCENTOS E VINTE E QUARTO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS.

Processo Administrativo: 5794/2020

As despesas decorrentes da execução do objeto desta Dispensa de Licitação correrão a conta da dotação orçamentária da 
Secretaria Municipal de Saúde.

Função programática: 0301103010332134

Natureza de despesa: 33903036

Fonte de recurso: 1211000000

Ficha:00207

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Publicação Nº 268778

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 015/2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

O Prefeito de Anchieta, Estado do Espírito Santo, FABRICIO PETRI, inscrito no CPF n.º 080.134.247-31, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado neste Município, no uso de suas atribuições, torna público, para cumprimento do disposto no artigo 
26 da Lei 8.666/93 c/c Art.4 §2º da Lei 13.979/2020 e fundamentado no artigo 4º da Lei 13.979/2020, a Dispensa de Pro-
cedimento Licitatório, autorizando a Aquisição Emergencial de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para enfrenta-
mento a pandemia, em conformidade com termo de referência as folhas 02 à 07, através da empresa HOSPIDROGAS CO-
MERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35997.345/001-46, conforme descrição abaixo:

Valor Global da Contratação: R$ 108.750,00 (cento de oito mil, setecentos e cinquenta reais).

As despesas decorrentes da execução do objeto desta Dispensa de Licitação correrão a conta da dotação orçamentária da 
Secretaria Municipal de Saúde.

Função programática: 0301.103010332.129/ 0301103020342141

Natureza de despesa: 33903028000

Fonte de recurso: 22140000025/22140000018

Ficha:00527/00598

ITEM ESPECIFICAÇÃO UN QTD. VLR. UNITÁRIO
VLR.

TOTAL

01

MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95 PFF2 RESPIRADORPURIFICADOR DE 
AR, PEÇA SEMIFACIAL PFF-2 (PEÇA FACIALFILTRANTE), MODELO DO-
BRÁVEL, COM SOLDA ULTRASÔNICA EM TODO O SEU PERÍMETRO. 
POSSUI ELÁSTICO NAS LATERAIS PERFAZENDO DUAS ALÇAS UMANA 
PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DA PEÇA NA ALTURADA NUCA E 
UMA NA PARTE INFERIOR PARA FIXAÇÃO NAALTURA DO PESCOÇO 
DO USUÁRIO, COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, TIRA DE MATERIAL ME-
TÁLICO (CLICK NASAL)LOCALIZADO NA PARTE FRONTAL SUPERIOR 
EXTERNA DA PEÇA. CA EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E 
EMPREGO.

UN 5000 21,75 108.750,00

Processo Administrativo: 5699/2020
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RESUMO DE ATA PPRP 29/2019
Publicação Nº 268708

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES, através de seu Pregoeiro Oficial, em atendimento ao Decreto Municipal n.º 5.679/2017, 
torna público o registro das Atas abaixo citadas:

Licitação: PP_RP 029/2019.

Processo: 7146/2019.

Objeto: Contratação exclusiva de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada para eventual aquisição de 
material de limpeza e higienização, conforme especificações e quantidades contidas neste instrumento convocatório.

Atas: 11 e 12/2020.

Empresa: ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA – EIRELI.

Ata: 13/2020

Empresa: CJM UTILIDADES LTDA ME.

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

Anchieta/ES, 08 de abril de 2020.

Jilvan Carvalho dos Santos

Pregoeiro Oficial - PMA
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Aracruz

Prefeitura

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2020 PROCESSO: Nº 20183/2019 
SEMAM

Publicação Nº 268889

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

O Secretário Municipal de Meio Ambiente, depois de transcorridas todas as formalidades legais, torna-se pública a homo-
logação do:

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2020

Processo: Nº 20183/2019.

Objeto: Aquisição de pneus novos em reposição aos pneus dos veículos que estão lotados na Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente.

Empresa vencedora: VS MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA-ME

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 36.710,00 (Trinta e Seis Mil Setecentos e dez Reais).

HOMOLOGADO EM: 02/04/2020.

Aracruz/ES, 08 de Abril de 2020.

Edgar Allan Martins

Secretário Municipal de Meio Ambiente

Matéria Enviada por:Patrícia Galavotti – Mat- 3580

AVISO DE REVOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Publicação Nº 268884

AVISO DE REVOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 4.639/2020

PARTES – Secretaria Municipal de Saúde de Aracruz e a Empresa AIE CINEMA LTDA ME - CNPJ 12.628.672/0001-25-

OBJETO – Contratação de empresa para produção de vídeos institucionais para enfrentamento a pandemia COVID-19, 
conforme Decreto 37.740 de 16/03/2020

Aracruz/ES, 08 de abril de 2020.

CLENIR SANI AVANZA

Secretária Municipal de Saúde

Decreto 33.742 de 19/02/2018.

DECRETO N° 37835
Publicação Nº 268860

DECRETO Nº 37.835 DE 02/04/2020.

DISPÕE SOBRE O PONTO FACULTATIVO NOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO DIA 09 DE ABRIL DE 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

CONSIDERANDO o Decreto nº 37.740, de 16/03/2020 que decreta situação de emergência de saúde pública no Município 
de Aracruz, decorrente da pandemia do COVID-19, e dispõe sobre medidas para contenção e enfrentamento;
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CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 4593-R, de 13 de março de 2020, que dispõe sobre o estado de emergência em 
saúde pública no Estado do Espírito Santo e estabelece medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e 
contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto de novo coronavírus (COVID-19);

DECRETA:

Art. 1º Fica excepcionalmente, decretado ponto facultativo nos órgãos da Administração Pública Municipal do Poder Exe-
cutivo no dia 09 de abril de 2020 (quinta-feira), em virtude das tradições culturais da Semana Santa.

Art. 2º Excluem-se da medida prevista no art. 1º os órgãos e entidades que desempenham serviços essenciais, que te-
nham o funcionamento ininterrupto ou regime de escala, em especial os servidores públicos requisitados para atender 
demandas relacionadas a prevenção e combate ao COVID-19.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 02 de Abril de 2020.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO N° 37841
Publicação Nº 268866

DECRETO N.º 37.841, DE 06/04/2020.

EXONERA SERVIDOR A PEDIDO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NOS 
TERMOS DA LEI N.º 2.898, DE 31/03/2006;

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada, a pedido, a Senhora RAVENA DIAS NEVES FAVERO, Matrícula n.º 21820, do Cargo de Provimento 
Efetivo de Agente Administrativo, Nível IV, Padrão B, a partir de 01/04/2020, conforme Processo n.º 3851/2020.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/04/2020.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 06 de Abril de 2020.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO N° 37844
Publicação Nº 268871

DECRETO N.º 37.844, DE 07/04/2020.

DISPÕE SOBRE AÇÕES DE CONTENÇÃO DE DESPESAS NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ARACRUZ ES-
TADO DO ESPIRITO SANTO, COM A FINALIDADE DE EQUILIBRAR AS CONTAS PÚBLICAS; E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFE-
RIDAS PELO INCISO XIX, DO ART.55, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.

Considerando os princípios norteadores da Administração Pública, em especial o da legalidade, o da supremacia do inte-
resse público, da eficiência e da economicidade;

Considerando a necessidade de manter o equilíbrio fiscal e financeiro das contas públicas, dando cumprimento aos limites 
fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal;
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Considerando que a Lei de Responsabilidade Fiscal exige dos administradores públicos a correta aplicação dos recursos, 
austeridade, controle e moralidade;

Considerando a necessidade da redução de gastos para o correto cumprimento do exercício financeiro; Considerando a 
possibilidade de uma crise fiscal e financeira no País e, consequentemente no município, caracterizada principalmente pela 
pandemia da Covid-19, por recessão econômica, agregada à necessidade de cumprir os desembolsos com as despesas 
decorrentes de vinculações constitucionais e legais de receitas nos limites estabelecidos;

Considerando finalmente, a transparência, o controle, o equilíbrio fiscal como requisitos próprios de governabilidade de-
mocrática;

Considerando a retração da economia mundial e nacional, com previsão de recessão, caracterizada pela redução dos índi-
ces de crescimento econômico, desemprego e queda na arrecadação de tributos;

Considerando a redução dos repasses dos Royalties decorrentes da exploração de petróleo;

Considerando as disposições contidas no art. 169 da Constituição Federal de 1988, estabelecendo que o gestor público 
deve manter a despesa com pessoal dentro dos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal;

DECRETA:

Art. 1º Ficam estabelecidas as seguintes medidas de austeridade fiscal para o Município de Aracruz, a serem adotadas 
pelas Unidades Gestoras do Poder Executivo Municipal e suas autarquias:

I. suspender:

a) a realização de licitação para compra de bens, produtos e serviços de qualquer natureza, excetuando-se, em todo 
caso, as licitações para contratar bens, produtos e serviços natureza essencial, compreendidos os contratos de constru-
ção de equipamentos públicos na área de educação, saúde e assistência social; as contratações decorrentes de obras de 
infraestrutura necessárias ao desenvolvimento econômico do município, as contratações de bens, produtos e serviços de 
natureza contínua; as contratações para cumprimento de Termos de Ajustes de Conduta e as contratações, de qualquer 
natureza, relacionadas com a prevenção e o combate da pandemia da COVID-19, mediante autorização expressa do chefe 
do Poder Executivo Municipal.

b) a participação de servidores em cursos, congressos, seminários e outros eventos congêneres dentro e fora do Estado, 
inclusive no exterior, assim como o pagamento de diárias, excetuando –se os cursos de natureza gratuita

c) a celebração de aditivos em contratos administrativos que representem aumento de quantitativo anteriormente contra-
tado e ou que impliquem em acréscimo no valor contrato, ressalvando-se, em todo caso, os aditivos decorrentes de con-
tratos de natureza essencial, compreendidos os contratos de construção de equipamentos públicos na área de educação, 
saúde e assistência social; os contratos decorrentes de obras de infraestrutura necessários ao desenvolvimento econômico 
do município, os contratos de bens, produtos e serviços de natureza contínua, os contratos para cumprimento de Termos 
de Ajustes de Conduta ou os contratos, de qualquer natureza, relacionados com a prevenção e o combate da pandemia da 
COVID-19, mediante autorização expressa do chefe do Poder Executivo Municipal.

d) a realização de todo e qualquer evento cultural ou artístico, bem como os eventos que envolvam a contratação de 
serviços de buffet, de coffee break, de locação de espaço, de iluminação, de sonorização, de equipamentos de palcos e 
palanques, de contratação de show artístico e demais despesas afins;

e) a abertura e a realização de concurso público para o provimento de cargos efetivos;

f) a realização de processos seletivos simplificados para contratações de servidores temporários, ressalvando-se as con-
tratações temporárias para atender situação de excepcional interesse público na área da saúde, na prevenção e combate 
da COVID-19, e as hipóteses de substituição por vacância de servidores imprescindíveis ao interesse público, situações em 
que a contratação dependerá de autorização expressa do chefe do Poder Executivo;

g) a convocação de concursados aprovados em concurso público ou aprovados em processo seletivo simplificado, ressal-
vando-se convocações para atender o interesse público na área da saúde, na prevenção e no combate da COVID-19, e as 
hipóteses de substituição por vacância de servidores imprescindíveis ao interesse público, situações em que a contratação 
dependerá de autorização expressa do chefe do Poder Executivo;
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h) a criação de cargos, empregos ou funções, excetuando aqueles cuja criação seja por fusão, incorporação ou readequa-
ção de funções, que objetivem a redução de gastos;

i) a reestruturações de órgãos e entidades que impliquem em aumento de despesas;

j) a criação e a concessão de gratificações e adicionais ou alterações das existentes que impliquem em aumento de des-
pesa;

k) o pagamento de gratificações, ressalvando-se as hipóteses das gratificações cuja natureza jurídica seja vinculada e as 
produtividades estabelecidas por lei;

l) a concessão de licença-prêmio e de licença para tratar de interesse particular quando gerarem a necessidade de subs-
tituição do servidor;

m) o funcionamento, por tempo indeterminado, das atividades de todas as comissões gerais ou especiais de trabalho que 
sejam remuneradas e dos conselhos remunerados;

n) a realização de horas extras, excetuando-se àquelas relacionadas com serviços públicos essenciais de saúde, incluindo 
a prevenção e o combate da COVID-19;

o) a extensão de cargas horárias excetuando-se àquelas relacionadas com serviços públicos.

§ 1º. Excluem-se da suspensão tratada na alínea “m”:

a) os conselhos criados por Lei, determinando, entretanto, que os gestores responsáveis pelos conselhos avaliem a pos-
sibilidade legal de interrupção dos trabalhos, devendo informar oficialmente à Secretaria Municipal de Gabinete no prazo 
de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação do Decreto.

b) as comissões de licitação e os pregoeiros municipais, entretanto, que os gestores responsáveis pelas comissões de lici-
tações avaliem a possibilidade técnica e operacional de redução do número de membros, devendo informar oficialmente à 
Secretaria Municipal de Gabinete no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data de publicação do Decreto.

§2º. As comissões que por algum motivo forem imprescindíveis para a execução de políticas públicas na área de infraes-
trutura, de desenvolvimento econômico e as relacionadas com o serviço de saúde e a prevenção e o combate da pandemia 
da COVID-19, que poderão funcionar por tarefa, objeto e tempo específico, mediante autorização expressa do chefe do 
Poder Executivo Municipal.

ª3º. As disposições contidas no “caput” não se aplicam aos agentes PPAs.

§4º. Não se incluem nas proibições contidas no “caput” as contratações, acordos e convênios que forem necessários à 
conclusão da barragem da sede do Município de Aracruz e do processo de concessão do serviço público de água e esgoto, 
envolvendo o Estado do Espirito Santo através da administração direta e indireta.

Art. 2º Fica determinada a realização, pelos responsáveis das unidades gestoras da administração pública direta e dos 
gestores das entidades da administração pública indireta, de análise do quadro de agentes públicos comissionados e tem-
porários, encaminhando ao chefe do Poder Executivo relatório técnico para revisão imediata do quantitativo de pessoal 
necessário à manutenção das atividades essenciais para o atendimento do interesse público.

§ 1º. Compete aos gestores, indicados no “caput”, a análise sobre a legalidade da suspensão dos contratos de agentes 
públicos temporários, cuja a justificativa de contratação para atender a excepcional interesse público tenha perdido a 
eficácia.

§2º. Compete aos gestores, indicados no “caput”, a redução das despesas com pessoal para atendimento dos limites con-
tidos na Lei Complementar nº 101/2000, indicando ao chefe do Poder Executivo, por meio de relatório técnico, as medidas 
e ações necessárias para não gerar deficit orçamentário ou, ainda, para equacionar eventual deficit orçamentário.
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Art. 3º Fica vedada a celebração de convênios, contratos e acordos, nestes compreendidos os indicados no art. 116 da 
Lei n.º 8.666/1993, ressalvando-se os ajustes contratuais necessários para o recebimento de recursos à prevenção e o 
combate da COVID 19.

Parágrafo Único. A vedação estende-se a concessão de patrocínio municipal na realização de eventos, festivais, festivi-
dades, feiras, encontros, gincanas, exposições, competições, campeonatos, torneios, maratonas, fóruns, congressos, 
convenções, mostras e quaisquer outras manifestações de caráter técnico científico, recreativo, educacional, cultural, 
esportivo, trabalhista, artístico, socioeconômico ou turístico.

Art. 4º Os gestores da administração pública direta e indireta deverão adotar, de imediato, medidas administrativas para 
otimizar o uso dos veículos.

Art. 5º Os gestores da administração pública direta e indireta deverão, no prazo de 10 (dez) dias, encaminhar nota técnica 
ao chefe do Poder Executivo sobre as condições econômicas, financeiras e orçamentarias dos contratos de prestação de 
serviço, indicando medidas de redução dos contratos, à luz do princípio da economicidade e do equilíbrio fiscal contido na 
Lei Complementar n.º 101/2000.

Art. 6º Os gestores da administração pública direta e indireta deverão, para os contratos de locação de bens móveis e 
imóveis, adotar medidas de repactuação de valores do contrato e ou de inaplicabilidade da cláusula de reajuste.

Art. 7º Fica prorrogado até o dia 31/julho/2020 o prazo contido no art. 2º do Decreto n.º 37.325/2019, que estabelece o 
expediente único e exclusivo da Prefeitura Municipal de Aracruz no período de 12h às 18h.

Art. 8º As restrições contidas neste Decreto não vinculam ou proíbem a realização de licitações para aquisição de bens, 
produtos e serviços de prevenção e combate a pandemia da COVID-19, observada a Lei de Responsabilidade Fiscal, as 
condições orçamentárias do Município de Aracruz e a prévia autorização do chefe do Poder Executivo Municipal.

Parágrafo Único. Não se incluem nas vedações orçamentárias:

a) os recursos oriundos de recursos de fundos instituídos por lei;

b) os recursos oriundos de transferências do Governo Federal e do Governo Estadual;

c) os recursos oriundos de doações;

d) os recursos oriundos de compensações financeiras;

e) os recursos oriundos de transações e multas oriundas do Poder Judiciário e do Ministério Público.

Art. 9º. Fica contingenciado o orçamento do Município de Aracruz em 25%.

Parágrafo Único. O contingenciamento não se aplica para as hipóteses:

a) de contratação ou execução de contratos de natureza essencial, compreendidos os contratos de construção de equipa-
mentos públicos na área de educação, saúde e assistência social;

b) de contratação ou execução de contratos decorrentes de obras de infraestrutura necessárias ao desenvolvimento eco-
nômico do município;

c) de contratação ou execução de contratos para cumprimento de Termos de Ajustes de Conduta;

d) de execução de contratos relacionados com a prevenção e combate da pandemia da COVID-19, mediante autorização 
expressa do chefe do Poder Executivo Municipal;

e) de contratação ou execução de contratos relacionados com recursos de fundos instituídos por lei ou recursos de natu-
reza vinculada;

f) de execução da folha de pagamento dos servidores públicos municipais.

Art. 10. Fica revogado o Decreto n.º 37.825, de 30/03/2020.

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 07 de Abril de 2020.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal
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DECRETO N° 37845
Publicação Nº 268876

DECRETO Nº 37.845, DE 07/04/2020.

DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA CONTIDA NO ARTIGO 3º DO DECRETO Nº 37.801/2020 E DO DECRETO Nº 
37.838/2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS CONTIDAS 
NA LEI ORGÂNCIA MUNICIPAL E,

CONSIDERANDO os autos do Mandado de Segurança Nº 0001511-21.2020-8-08-0006 tendo como impetrante o Sindicato 
dos Restaurantes Bares e Similares do Estado do Espírito Santo Sindbares em face do Prefeito Municipal de Aracruz em 
trâmite na Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz;

CONSIDERANDO a decisão proferida no citado Mandado de Segurança datada de 01/04/2020;

CONSIDERANDO a disposição contida no art. 3 do Decreto Municipal nº 37.801, de 25/03/2020;

DECRETA:

Art. 1º Fica suspensa a exigência contida no art. 3º do Decreto Municipal nº 37.801, de 25/03/2020, com as alterações 
constantes do Decreto nº 37.838, de 05/04/2020, limitando o funcionamento dos restaurantes ao horário de 16h00min 
para atendimento e consumo presencial, conforme art. 2º, § 2º, do Decreto Estadual nº 4.605-R/2020 (com nova redação 
dada pelos Decretos Estaduais nº 4.606-R/2020 e 4.607-R/2020) tendo em vista decisão judicial proferida nos Autos do 
Mandado de Segurança nº 0001511-21.2020-8-08-0006.

Art. 2º Fica resguardado o direito da Administração Pública Municipal de fiscalizar as exigências sanitárias estabelecidas 
para o combate ao novo corona vírus nos restaurantes, bares e similares de nosso município.

Art. 3º As demais exigências do Decreto nº 37.801/2020, agora disciplinadas através do decreto nº 37.838/2020 ficam 
mantidas.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 07 de Abril de 2020.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

DECRETO N° 37846
Publicação Nº 268917

DECRETO Nº 37.846, DE 08/04/2020.

NOMEIA PARA CARGO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFEREM 
AS LEIS N.º 2.895, DE 30/03/2006, 2.898, DE 31/03/2006, 3.652, DE 05/04/2013 E 3.792, DE 14/04/2014;

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o Senhor ALCIONE ALVARENGA PINHEIRO, para exercer o Cargo em Comissão de Secretário de Co-
municação – Secretaria de Comunicação do Município de Aracruz - SECOM – Símbolo S/R, a partir de 08/04/2020.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 08 de Abril de 2020.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal
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EXTRATO ADITIVO DO CONTRATO DE N.º 144/2019
Publicação Nº 268858

1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATO Nº. 144/2019

LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ-ES

LOCADOR: OLIVIO GAVAZZA PEDRONI

PROCESSO Nº. 12.228/2018

O MUNICÍPIO DE ARACRUZ – ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 27.142.702/0001-
66, com sede na Avenida Morobá, nº. 20, Bairro Morobá, Aracruz-ES, doravante denominado LOCATÁRIO, neste ato re-
presentado pela Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho, Sra. ROSILENE FILIPE DOS SANTOS MATOS, brasileira, 
casada, advogada, inscrita no Cadastro de Pessoa Física nº 086.187.937-60, CI nº 1656.410 SSP/ES, residente à Rua 
Francisco José Lopes Marin, nº 13, Bairro São Camilo, Aracruz/ES – CEP: 29.194-242, nos termos da Lei nº 3.337 de 
25/08/2010 e no Decreto de nomeação de nº 32.065, de 01/01/2017 e a Pessoa Física Sr. OLIVIO GAVAZZA PEDRONI, 
inscrito no CPF sob o nº. 324.919.997-49 e Carteira de Identidade nº. 731822 SSP/MG, residente na Rua Catarina Sagrillo 
Cuzzuol, 211, Bairro Bela Vista, Aracruz/ES, CEP: 29.190-930 adiante denominado LOCADOR, resolveram, de comum 
acordo, celebrar o presente Termo Aditivo Contratual, referente ao contrato supracitado, que reger-se-á pelas cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1- O presente instrumento tem por finalidade prorrogar o prazo estipulado na Cláusula Segunda do Contrato Originário, 
pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 15.04.2020, tendo por finalidade também o decréscimo do valor 
contratual, sendo a partir desta data será reduzido o valor mensal da locação, conforme valor previsto na Cláusula Se-
gunda deste Termo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1- Fica estabelecido o decréscimo do valor mensal contrato originário de R$ 1.900,00 (mil novecentos reais) para R$ 
1.484,11 (mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e onze centavos) totalizando a quantia de R$ 17.809,32 (dezessete 
mil oitocentos e nove reais e trinta e dois centavos), pelo período estipulado na Cláusula Primeira, em observância ao va-
lor mensal arbitrado pela Comissão Interdisciplinar de Avaliação de Imóveis nos autos do Processo Administrativo de n.º 
2.784/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

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

CLÁUSULA QUARTA – DO CONTEÚDO DO TERMO ADITIVO

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

Aracruz/ES, 08 de abril de 2020.

MUNICÍPIO DE ARACRUZ

LOCATÁRIO

OLIVIO GAVAZZA PEDRONI

LOCADOR
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PORTARIA N° 16600
Publicação Nº 268877

PORTARIA Nº 16.600, DE 06/04/2020.

RETIFICA A PORTARIA QUE MENCIONA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

Art. 1º Retificar na Portaria nº 16.522, de 20/02/2020, que concedeu, gozo de férias a servidores, conforme Memorando 
Nº 154/2020-SEMAD, o seguinte:

MAT NOME
MEMO SOLICITANTE PORTARIA

ONDE SE LÊ: LEIA-SE

28958
Fabio Moro 
Nascimento 

Lima
Memo 098/2020 – SEMPLA

Portaria nº 16.522/2020
(19 dias)

A partir de 30/03/20 a 
17/04/20

A partir de 23/03/20 
a 10/04/20

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos na data de 20/02/2020.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 06 de Abril de 2020.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 16601
Publicação Nº 268879

PORTARIA N.º 16.601, DE 02/04/2020.

INTERROMPE FÉRIAS DE SERVIDOR QUE MENCIONA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NOS 
TERMOS DO ART. 98 DA LEI N.º 2.898, DE 31/03/2006;

RESOLVE:

Art. 1º INTERROMPER, por necessidade imperiosa de serviço, o gozo de férias dos Servidores abaixo descritos, ficando 
os dias restantes a ser gozados em momento oportuno de uma só vez, de acordo com o Parágrafo único do Artigo 5º do 
Decreto n.º 29.528/2015, de acordo com o Memorandos n.º 0155/2020-GRH:

Nome Matr. Período Interrompido Portaria
Período 

Aquisitivo
Dias Restantes Doc. Solicitante

Keila Rangel Bitti 27122
27/03/20 a 
25/04/2020

16.596/20 2018/2019 30 dias 067/2020 - SEMAG

Alexandre Rebuzzi 
Zucolotto

2817
09/03/2020 a 
28/03/2020

16.496/20 2017/2018 10 dias
0031/2020 – GVS/

VISA

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos as datas constantes no Art. 1º, 
relativas a cada servidor.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 02 de Abril de 2020.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal
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PORTARIA N° 16605
Publicação Nº 268881

PORTARIA Nº 16.605, DE 06/04/2020.

CONCEDE GOZO DE FÉRIAS A SERVIDORES QUE MENCIONA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NOS 
TERMOS DO ART. 91 E SEGUINTES DA LEI Nº 2.898/ 2006 E LEI Nº 4.118/2017.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder aos Servidores abaixo descritos o gozo de férias restantes interrompidos de acordo com a respectiva 
Portaria, conforme Memorando Nº 0157/20 e 0159/20 - GRH, a saber:

MAT NOME
PORTARIA

PERÍODO DIAS GOZO EM:

164 Rosa Maria Ruy Boguski 16.454/20 2018/2019 04 23/03 a 26/03/2020

744 Creuza Maria Vieira Serra 16.512/20 2018/2019 12 23/03 a 04/04/2020

2480 Margareth da Penha Testa 16.521/20 2017/2018 16 23/03 a 07/04/2020

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 23/03/2020.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 06 de Abril de 2020.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 16606
Publicação Nº 268882

PORTARIA N.º 16.606, DE 06/04/2020.

HOMOLOGA O 2º PARCELAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NOS 
TERMOS DO ART. 91 E SEGUINTES DA LEI Nº 2.898/2006 E A LEI Nº 4.118/2017.

RESOLVE:

Art. 1º Homologar o 2º PARCELAMENTO de férias do Servidor abaixo descrito, no respectivo período, conforme Memorando 
n.º 0157/2020 - GRH.

Matr. Nome
Portaria/

Parcelamento Período Aquisitivo Dias Gozo em:

743
Luiz Alberto Mantovani 2º PARCELAMENTO 2018/2019 15 dias

23/03/2020
a

06/04/2020

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 23/03/2020.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 06 de Abril de 2020.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal
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PORTARIA SETRANS Nº. 03 DE 23/03/2020.
Publicação Nº 268878

PORTARIA Nº 03/2020

FICAM AUTORIZADOS OS SERVIDORES ABAIXO RELACIONADOS A REALIZAÇÃO DO TELETRABALHO.

Considerando o Decreto n.º 37.740, de 16/03/2020 que decreta situação de emergência de saúde pública no Município de 
Aracruz, decorrente da pandemia do COVID-19, e dispõe sobre medidas para contenção e enfrentamento;

Considerando o Decreto n.º 37.796, de 23/03/2020, que criou critérios para a realização de teletrabalho.

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar os servidores abaixo relacionados a realizarem o teletrabalho:

Nome Matrícula Horário de trabalho

Kellem Elayne Ferreira Simões 2753 12hs às 18hs

Mara Dalila R. Loureiro 22152 12hs às 18hs

Juliano Adriano Cardoso 21911 07hs ás 13hs

Glaciete Poltronieri 31.566 12hs ás 18hs

Art. 2º O servidor público aqui mencionado que retirar qualquer processo administrativo ou documento administrativo 
oficial do local de trabalho, deverá preencher termo de responsabilidade conforme ANEXO I do Decreto nº 37.796, de 
23/03/2020.

Art. 3º O servidor público aqui mencionado submetido ao regime de teletrabalho elaborará relatório de atividades do te-
letrabalho conforme ANEXO III do Decreto nº 37.796, de 23/03/2020

Art. 4º Em caso necessário, solicitado pelo Secretário ou pelas Gerências em qualquer tempo, respeitados os casos legais, 
será exigido o comparecimento do servidor público aqui mencionado à instituição ou outro lugar que seja necessário.

Art. 5º Esta Portaria terá vigência enquanto perdurar a situação descrita no Decreto 37.740, de 16/03/2020

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos na data de 23/03/2020.

Aracruz/ES, 23 de março de 2020.

Paulo Sérgio da Silva Neres

Secretário Municipal de Transportes e Serviços Urbanos.

Matéria Enviada por:Patrícia Galavotti – Mat- 3580

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO: 2.412/2020 PROGE

Publicação Nº 268831

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2.412/2020

INTERESSADA: Procuradoria-Geral do Município

ASSUNTO: Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Acesso ao Sistema de Pesquisa Jurídica Magisternet

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, II da Lei Federal de n.º 8.666/1993.

PARTES: Procuradoria-Geral do Município e a empresa Lex Editora S.A. - CNPJ 61.160.768/0001-17.
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VALOR: R$ 3.420,00 (três mil cento e trinta reais).

JUSTIFICATIVA

A aquisição/contratação pretendida justifica-se pela necessidade de agilizar as pesquisas e estudo de cunho jurídico, au-
xiliando na elaboração de pareceres e peças processuais visando atender demanda da Procuradoria-Geral do Município de 
Aracruz pelo período de 12 (doze) meses.

Assinala-se, ainda, que o serviço/produto adquirido propicia grande economia de tempo, porque encontramos todas as 
informações tratadas e com alta velocidade de retorno das pesquisas jurídicas.

Fundamenta-se a contratação na forma do artigo art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/1993 (dispensa por pequeno valor).

Em conformidade com a Lei 8.666/93, após a cotação, verificado o menor preço, adjudica-se o serviço àquele que possuir 
o menor preço, a habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, e regularidade fiscal, de 
acordo com o que reza o art. 27 da Lei 8.666/93, em seus incisos I, II, III, IV.

Por derradeiro, a pretensa contratada, ao formular a proposta comercial, compromete-se a fornecer o produto com os 
padrões de qualidade exigidos, que atenderá às demandas desta Secretaria, tendo a empresa demonstrado regularidade 
fiscal e trabalhista mediante documentação idônea.

Pelo exposto, e porque dos autos consta Parecer Jurídico que opina pela Dispensa de Licitação, RATIFICA-SE A DISPENSA 
DE LICITAÇÃO, pois o bem é de pequeno valor, abaixo do que a lei prevê como máximo para realizar a contratação direta, 
conforme previsto no art. 24, II, do Estatuto das Licitações, que prevê é dispensável por pequeno valor.

Publique-se e cumpra-se. Aracruz, ES, 21 de fevereiro de 2020.

Wagner José Elias Carmo

Procurador-Geral do Município

Matéria Enviada por:Patricia Galavotti – Mat- 3580

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PARCERIA
Publicação Nº 268855

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PARCERIA

Processo nº: 4.273/2019 apensado aos autos de n.º 19.238/2019 e 14.964/2019

Termo de Fomento de n.º 002/2019

OSC parceira: Associação de Moradores de Córrego Alegre (AMOCA)

CNPJ: 07.868.502/0001-88

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

Vigência da parceria: Prazo de 60 (sessenta) dias a contar da assinatura do Termo em 16.04.2019.

Valor total do repasse: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Trata-se de parceria firmada nos moldes da Lei de n.º 13.019/2014 com redação dada pela Lei n.º 13.204/2015, entre a 
Organização de Sociedade Civil Associação de Moradores de Córrego Alegre (AMOCA) e o Município de Aracruz, por meio 
da Secretaria de Turismo e Cultura - SEMTUR.

A parceria foi firmada tendo como instrumento o Termo de Fomento de n.º 002/2019, o qual possui como parte integrante 
o Plano de Trabalho que conteve metas e atividades definidas para a execução do Teatro Sacro que ocorrera na localidade 
de Córrego Alegre no dia 19.04.2019, utilizando-se para a execução o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A parceria foi executada no objetivo de manter viva a memória religiosa e cultural, cuja tradição está estabelecida na 
Comunidade de Córrego Alegre há mais de 25 (vinte e cinco) anos, sendo um evento demandado por esta Comunidade, 
tratando-se de um acontecimento simples de cunho social, onde busca-se a integração das famílias, por meio do trabalho 
voluntário e participativo de todos da Comunidade.
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Nos autos dos Processos Administrativos de n.º 14.964/2019 e 19.238/2019 consta documentação instruída com fotos, 
lista de presença, sendo que destes autos também consta Parecer Técnico de Prestação de Contas elaborada pelo Gestor 
da parceria, contendo a descrição dos resultados alcançados e seus benefícios, os impactos econômicos e sociais, o grau 
de satisfação do publico alvo somada a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

Faz parte ainda do Processo Administrativo o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação emitida igualmente pelo 
Gestor da Parceria.

Ainda consta nos autos a Manifestação Conclusiva onde a Administração Pública responsável pela parceira (SEMTUR), con-
clui pela aprovação com ressalva da prestação de contas apresentada pela OSC, no que se refere a divulgação da parceria 
feita por ela em desacordo com o art. 11 da lei de n.º 13.019/2014 e suas alterações.

No mais, afirma a Administração que a Entidade na execução da parceria respeitou os requisitos estabelecidos na Lei de 
n.º 13.019/2014, cumprindo de forma satisfatória as atividades e metas propostas no plano de trabalho, além do que, com 
as despesas apresentadas pode-se verificar o nexo entre as aquisições e as atividades realizadas, de metas cumpridas e 
resultado alcançado.

É o relatório do necessário. Passa-se a análise e deliberação acerca das documentações acostadas.

Da análise, a Comissão de Monitoramento e Avaliação pode constatar que não há nos autos documento que identifique a 
situação das instalações e as condições materiais da OSC, quando estas forem necessárias à execução do objeto pactuado, 
especificamente na comprovação de Capacidade Técnica e Operacional para o desenvolvimento das atividades previstas e 
o cumprimento das metas estabelecidas.

E isto porque, embora conste documento apresentado as fls. 45 e 63 dos autos de n.º 4.273/2019, contudo, ao analisar 
Declaração de Capacidade Técnica e Operacional apresentada pela OSC, não foi possível identificar a situação das instala-
ções e condições materiais, assim como a capacidade técnica e operacional.

Dos autos, a Entidade declara que possui capacidade, mas não a descreve e tampouco a evidencia, principalmente no que 
se refere aos recursos humanos, conquanto seja formada por voluntários, nem nas instalações físicas, que é imprescindí-
vel para realização do objeto, no caso a encenação do Teatro Sacro, pois foi previsto contratar ou adquirir com recursos da 
parceria somente serviços referentes à sonorização, gravação e edição de textos, iluminação, locação de gerador e show 
pirotécnico.

Também não foi listada experiência na execução do objeto, nem apensada cópia do instrumento que comprovasse a 
mesma, estando, portanto, em desacordo com o que preceitua o art. 33 da Lei de n.º 13.019/2019 onde dispõe que para 
celebrar as parcerias previstas nesta Lei, as organizações da sociedade civil deverão possuir experiência prévia na reali-
zação, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante, assim como instalações, condições materiais 
e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumpri-
mento das metas estabelecidas.

Do mesmo modo, não se conseguiu identificar no Relatório de Cumprimento do Objeto apresentado pela OSC e nem no 
Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação apresentado pelo Gestor da Parceria quais foram os parâmetros utilizados 
para aferição do cumprimento das metas.

Dito isso porque, as metas e indicadores e o cronograma físico da execução do objeto, especificamente as metas/ação/
indicador nº 1, 2 e 3 que referem-se a montagem do cenário, sensibilização de voluntário e ensaios e reuniões, os indica-
dores de controle de frequência apresentados nos autos de n.º 14.964/2019 (fls. 35 a 40-verso), não possuem cabeçalho, 
data, especificação da atividade e nem continuidade no número de ordem dos participantes e o Registro fotográfico (fls.41 
a 45) está sem data, descrição da atividade e nem assinatura do responsável pela OSC, o que impossibilita identificar e 
afirmar com total certeza se as metas foram cumpridas e se foram realizadas conforme cronograma apresentado.

No mesmo sentido está a meta/ação/indicador nº 4 e 5 da divulgação do projeto e da realização do evento de onde po-
de-se também concluir que o Registro fotográfico (fls.41 a 45) não apresenta os meios de divulgação do evento, limpeza 
e montagem do cenário, apresentação e encenação teatral e nem o público presente, além do que, o detalhamento das 
ações/atividades realizadas/executadas pela organização e seu nexo com o objeto pactuado.

Outrossim, os resultados alcançados e impactos sociais obtidos contidos no relatório do cumprimento do objeto fls.24 a 
25, não consegue demonstrar o ganho social, cultural e econômico, pois não tem como precisar ou estimar o número de 
expectadores presentes nem de onde são oriundos; faixa etária dos participantes, dentre outras informações.

A par de tudo ponderado, aconselha a Comissão de Monitoramento e Avaliação a Secretaria de Cultura e Turismo (SEM-
TUR) que nas próximas parcerias a serem celebradas com a Organização de Sociedade Civil, seja melhor evidenciada a 
capacidade técnica e operacional da OSC, além da comprovação de experiência na execução do objeto, ainda a definição 
dos parâmetros para aferição de cumprimento das metas melhores adequadas pela OSC, porque destes autos não foi 
possível constatá-las.

Importante a Comissão ressaltar que, de acordo com as recentes orientações técnicas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
Santo, deve a Administração Pública (SEMTUR), manter divulgada a relação das parcerias celebradas pela Secretaria (Instrução Técnica 
Inicial 00751/2018-6), a fim de atendimento ao estabelecido nos artigos 10 e 11, § único, da Lei
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de n.º 13.019/2014, além da obrigação prevista nas alíneas “g” e “h” do subitem 2.1 da Cláusula Segunda do Termo de 
Fomento de n.º 002/2019 e neste ponto cumpriu a Secretaria de Turismo com o disposto na legislação e no instrumento, 
visto que mantém divulgado no site do município - Portal Transparência- a parceria que foi celebrada, compreendendo 
assim a Comissão pela Homologação dos documentos postos para deliberação.

Assim sendo, a Comissão de Monitoramento e Avaliação, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 59 da Lei Federal 
de n.º 13.019/2014 e pelo art. 2º do Decreto Municipal de n.º 32.487/2017, RESOLVE HOMOLOGAR o presente relatório, o 
parecer técnico e a manifestação conclusiva da prestação de contas pelo Administrador Público que aprovou com ressalvas 
a prestação de contas apresentada pela Associação de Moradores de Córrego Alegre (AMOCA) do Termo de Fomento de 
n.º 002/2019, sendo vistado o Termo por todos os seus membros, na forma abaixo.

Aracruz/ES, 27 de março de 2020.

Fabiane R. Campos de Bortoli - Mat. 29.146

Márcia Elizabeth Gomes – Mat. 2218

Rita de Cássia Alves Moreira – Mat. 2638

Keila Rangel Bitti – Mat. 27.122

Maria Aparecida Ferreira Nunes Rocha– Mat. 28.799

Mayone Pontin da Rós – Mat. 2600

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz

CONTRATO Nº 36-2020 - MKA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Publicação Nº 268754

RESUMO DO CONTRATO nº 036/2020 – PROCESSO –0146/2018

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

CONTRATADA: MKA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ-MF sob o nº 04.926.257/0001-20.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO CIVIL DAS 
UNIDADES OPERACIONAIS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ.

Valor Total: R$ 539.327,65 (Quinhentos e trinta e nove mil trezentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos)

Dotação Orçamentária: OBRAS E INSTALAÇÕES 002001.1751200021.006.44905100000.10010000000

Vigência: 08/04/2020 a 01/08/2021.

Elias Antônio Coelho Marochio

Diretor Geral do SAAE

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01 - PROCESSO Nº 000037/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 
000013/2020

Publicação Nº 268710

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01 - PROCESSO Nº 000037/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 000013/2020

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES, por intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria SAAE-A-
RA-Nº037/2020, RESOLVE:

I - Retificar o ANEXO I, LOTE 04 - ITEM 12 do Edital em epígrafe, passando a constar a seguinte redação:

ONDE LÊ-SE:

(...)

A DATA DE VALIDADE DEVER SER DE NO MÍNIMO 12 MESES, COMEÇANDO A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA 
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DO PRODUTO.

LEIA-SE:

(...)

A DATA DE VALIDADE DEVER SER DE NO MÍNIMO 08 MESES, COMEÇANDO A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA 
DO PRODUTO.

II - As demais disposições constantes do Edital permanecem inalteradas.

Josimery de Oliveira Batista - PREGOEIRO(A)

PORTARIA SAAE-ARA-107/2020
Publicação Nº 268664

PORTARIA SAAE-ARA-107/2020

Dispõe sobre revogação de Portaria.

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

ART. 1º REVOGAR a Portaria SAAE-ARA-087/2020.

ART. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 23/03/2020.

Aracruz-ES, 07 de abril de 2020.

ELIAS ANTONIO COELHO MAROCHIO

Diretor Geral do SAAE

Decreto 32.712/2017

TERMO DE PARALISAÇÃO - CONTRATO Nº 055-2019
Publicação Nº 268813

TERMO DE PARALISAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATADA: SANESCON ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO: Nº 00055/2019

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES,.

ASSUNTO: TERMO DE PARALIZAÇÃO CONTRATUAL

O SAAE de Aracruz vem pelo presente Termo, comunicar à Empresa SANESCON ENGENHARIA LTDA, que a partir de 
07/04/2020, os serviços referentes ao objeto do Contrato nº. 00055/2019 DEVERÃO SER PARALISADOS por período 60 
dias da referida data.

Considerando as argumentações do ofício Sanescon/CA-2034-011/2020, em anexo, no qual a contratada apresenta todas 
as dificuldades quanto a continuidade da execução do contratual no que tange a manutenção da integridade física salutar 
dos seus funcionários de campo no trato de levantamentos de dados e medições em face ao surto de Corona Vírus, CO-
VID-19, manifestado em todo o Brasil.

Considerando o DECRETO N.º 37.836, DE 02/04/2020, o qual determina:

“ALTERA O DECRETO MUNICIPAL N. 37.740 DE 16/03/2020, QUE DECRETOU SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚ-
BLICA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, E DISPÔS SOBRE AS MEDIDAS PARA 
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CONTENÇÃO E ENFRENTAMENTO.”

E o DECRETO N.º 37.740, DE 16/03/2020, o qual determina:

“DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, DECORRENTE DA PANDEMIA DO 
COVID-19, E DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA CONTENÇÃO E ENFRENTAMENTO.”

Desta forma, é necessário que a Vigência do Contrato e sua Execução sejam paralisadas para que em obediência aos de-
cretos de Lei municipais, estaduais e até federais sejam obedecidas, sendo esses em favor da vida humana. E aguardar 
no prazo de 60 (sessenta) dias, novas análises e posicionamento quanto a retomada dos serviços.

Aracruz/ES, 07 de abril de 2020.

Engº. Frank Grazziotti Leal

CREA-ES: 72.136/D

Fiscal de Contrato
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Barra de São Francisco

Prefeitura

DECRETO N° 73/2020 - DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE 
SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS

Publicação Nº 268730

DECRETO Nº 73, DE 07 DE ABRIL DE 2020.

DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO NOVO CORO-
NAVÍRUS (COVID-19), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 66, inciso IX, da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a Lei Federal n.º 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020 que dispõe sobre as medidas de prevenção e en-
frentamento da emergência da saúde pública provocada pelo COVID-19,

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n.º 4593-R, de 13 de março de 2020 que decreta o estado de emergência em saúde 
pública no Estado do Espírito Santo e estabelece medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e conten-
ção de riscos, danos e agravos decorrentes do COVID-19 e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Portaria n.º 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo COVID-19;

CONSIDERANDO o Decreto n.º 49 de 17 de março de 2020 que decreta situação de emergência de saúde pública no 
Município de Barra de São Francisco, decorrente da pandemia do covid-19, e dispõe sobre as medidas para contenção e 
enfrentamento;

CONSIDERANDO o Decreto n.° 60 de 02 de abril de 2020, que uniformiza os prazos e limitações das medidas para enfren-
tamento da emergência de saúde pública e dá outras providências;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 4625- R de 04 de abril de 2020 que dispõe sobre medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19), e dá outras providências.

DECRETA:

Art. 1° - Fica prorrogada a suspensão, no âmbito do Município de Barra de São Francisco-ES, das atividades educacionais 
em todas as escolas, das redes de ensino pública e privadas, até o dia 30 de abril de 2020, estabelecida no art. 3º do 
Decreto nº 49, de 17 de março de 2020.

§ 1º Os ajustes necessários para o cumprimento do calendário escolar serão estabelecidos pela Secretaria Municipal de 
Educação – SEMEC.

§ 2º Fica autorizada a instituição de regime emergencial de aulas não presenciais por um período de até 30 (trinta) dias 
letivos, consecutivos ou não, especificamente para o ano letivo de 2020.

§ 3º A SEMEC poderá expedir ato infralegal para regulamentar o disposto neste artigo.

Art. 2° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 5 de abril de 2020.

Barra de São Francisco-ES, 07 de abril de 2020.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal
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Boa Esperança

Prefeitura

AVISO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 002 2020 SEMUS
Publicação Nº 268714

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 002/2020
Processo nº 7.123/2019
A Secretaria Municipal de Saúde de Boa Esperança-ES, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no Artigo 24, 
inciso II da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, RATIFICA A DISPENSA DE LICITAÇÃO, por caráter emergencial, 
para a aquisição de repelentes para grávidas, em favor da empresa SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP, no valor de R$ 
6.748,56 (seis mil e setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). Empenho em 16 de março de 2020. 
Ana Rosa Marin Silva – Secretária Municipal de Saúde.

Boa Esperança-ES, ES, 06 de abril de 2020.

Ana Rosa Marin Silva

Secretária Municipal de Saúde

AVISO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 003 2020 SEMUS
Publicação Nº 268715

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 003/2020
Processo nº 104/2020
A Secretaria Municipal de Saúde de Boa Esperança-ES, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no Artigo 24, 
inciso II da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, RATIFICA A DISPENSA DE LICITAÇÃO, por caráter emergencial, 
para a aquisição de materiais de consumo (equipo para infusão de dietas enterais e frasco para alimentação enteral), em 
favor da empresa CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, no valor de R$ 1.026,00 (hum mil e vinte e seis 
reais). Empenho em 05 de março de 2020. Ana Rosa Marin Silva – Secretária Municipal de Saúde.

Boa Esperança-ES, ES, 06 de abril de 2020.

Ana Rosa Marin Silva

Secretária Municipal de Saúde

AVISO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 004 2020 SEMUS
Publicação Nº 268717

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 004/2020
Processo nº 258/2020
A Secretaria Municipal de Saúde de Boa Esperança-ES, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no Artigo 24, 
inciso IV da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, bem como o DECRETO Nº 6.367/2020, de 15 de janeiro de 
2020, onde Declara situação de emergência no município de Boa Esperança em razão da infestação pelo mosquito Aedes 
Aegypti, ocasionando o aumento dos casos de Dengue, Zika Vírus e Febre Chikungunya, RATIFICA A DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO, para a Aquisição emergencial de materiais de consumo e permanentes para combate à dengue, zika, chikungunya, 
em favor das empresas CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, no valor de R$ 25.384,30 (vinte e cinco mil, 
trezentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos); DROGARIA ADRIANA LTDA EPP, no valor de R$ 6.825,00 (seis mil, 
oitocentos e vinte e cinco reais) e EIDIANE ALVES SANTANA ME, no valor de R$ 3.311,10 (três mil, trezentos e onze reais 
e dez centavos). Empenho em 16 de março de 2020. Ana Rosa Marin Silva – Secretária Municipal de Saúde.

Boa Esperança-ES, ES, 06 de abril de 2020.

Ana Rosa Marin Silva

Secretária Municipal de Saúde
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AVISO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 005 2020 SEMUS
Publicação Nº 268719

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 005/2020

Processo nº 328/2020

A Secretaria Municipal de Saúde de Boa Esperança-ES, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no Artigo 24, 
inciso IV da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, bem como o DECRETO Nº 6.367/2020, de 15 de janeiro de 
2020, onde Declara situação de emergência no município de Boa Esperança em razão da infestação pelo mosquito Aedes 
Aegypti, ocasionando o aumento dos casos de Dengue, Zika Vírus e Febre Chikungunya, RATIFICA A DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO, para a Aquisição de Inseticida, Óleo para Termonebulização e Conjunto para Aplicação de Inseticidas, em favor da 
empresa AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA ME, no valor de R$ 4.969,00 (quatro mil, novecentos e sessenta e 
nove reais). Empenho em 11 de março de 2020. Ana Rosa Marin Silva – Secretária Municipal de Saúde.

Boa Esperança-ES, ES, 06 de abril de 2020.

Ana Rosa Marin Silva

Secretária Municipal de Saúde

AVISO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 006 2020 SEMUS
Publicação Nº 268721

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 006/2020

Processo nº 332/2020

A Secretaria Municipal de Saúde de Boa Esperança-ES, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no Artigo 24, 
inciso IV da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, bem como o DECRETO Nº 6.367/2020, de 15 de janeiro de 
2020, onde Declara situação de emergência no município de Boa Esperança em razão da infestação pelo mosquito Aedes 
Aegypti, ocasionando o aumento dos casos de Dengue, Zika Vírus e Febre Chikungunya, RATIFICA A DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO, para a Aquisição emergencial de materiais de consumo para confecção de armadilhas de ovitrampa, em favor da 
empresa ELIZANGELA LOPES VENTORIM MILANEZ ME, no valor de R$ 187,50 (cento e oitenta e sete reais e cinquenta 
centavos). Empenho em 16 de março de 2020. Ana Rosa Marin Silva – Secretária Municipal de Saúde.

Boa Esperança-ES, ES, 06 de abril de 2020.

Ana Rosa Marin Silva

Secretária Municipal de Saúde

AVISO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 007 2020 SEMUS
Publicação Nº 268722

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 007/2020

Processo nº 389 e 670/2020

A Secretaria Municipal de Saúde de Boa Esperança-ES, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no Artigo 24, 
inciso IV da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, bem como o DECRETO Nº 6.367/2020, de 15 de janeiro de 
2020, onde Declara situação de emergência no município de Boa Esperança em razão da infestação pelo mosquito Aedes 
Aegypti, ocasionando o aumento dos casos de Dengue, Zika Vírus e Febre Chikungunya, RATIFICA A DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO, para a Aquisição emergencial de materiais de consumo (cloreto de sódio 0,9% sistema fechado e Bromoprida Inje-
tável 05mg/ml), em favor das empresas DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, no valor de R$ 12.510,00 
(doze mil, quinhentos e dez reais) e GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA, no valor de R$ 610,00 (seiscentos e dez reais). 
Empenho em 11 e 17 de março de 2020, respectivamente. Ana Rosa Marin Silva – Secretária Municipal de Saúde.

Boa Esperança-ES, ES, 06 de abril de 2020.

Ana Rosa Marin Silva

Secretária Municipal de Saúde
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AVISO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 008 2020 SEMUS
Publicação Nº 268725

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 008/2020

Processo nº 741/2020

A Secretaria Municipal de Saúde de Boa Esperança-ES, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no Artigo 24, 
inciso IV da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, bem como o DECRETO Nº 6.367/2020, de 15 de janeiro de 
2020, onde Declara situação de emergência no município de Boa Esperança em razão da infestação pelo mosquito Aedes 
Aegypti, ocasionando o aumento dos casos de Dengue, Zika Vírus e Febre Chikungunya, RATIFICA A DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO, para a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de hospedagem, em favor da empresa 
ADRIANA VIEIRA DA SILVA PICINALLI, no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais). Empenho em 17 de março 
de 2020. Ana Rosa Marin Silva – Secretária Municipal de Saúde.

Boa Esperança-ES, ES, 06 de abril de 2020.

Ana Rosa Marin Silva

Secretária Municipal de Saúde

AVISO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 010 2020 SEMUS
Publicação Nº 268726

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 010/2020

Processo nº 1.084/2020

A Secretaria Municipal de Saúde de Boa Esperança-ES, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no Artigo 24, 
inciso IV da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, bem como o DECRETO Nº 6.367/2020, de 15 de janeiro de 
2020, onde Declara situação de emergência no município de Boa Esperança em razão da infestação pelo mosquito Aedes 
Aegypti, ocasionando o aumento dos casos de Dengue, Zika Vírus e Febre Chikungunya, RATIFICA A DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO, para a Aquisição emergencial de materiais de consumo para combate à dengue, zika, chikungunya (sais para rei-
dratação oral), em favor da empresa SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP, no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos 
reais). Empenho em 18 de março de 2020. Ana Rosa Marin Silva – Secretária Municipal de Saúde.

Boa Esperança-ES, ES, 06 de abril de 2020.

Ana Rosa Marin Silva

Secretária Municipal de Saúde

AVISO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 011 2020 SEMUS
Publicação Nº 268727

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 011/2020

Processo nº 1.196/2020

A Secretaria Municipal de Saúde de Boa Esperança-ES, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no Artigo 24, 
inciso IV da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, bem como o DECRETO Nº 6.367/2020, de 15 de janeiro de 
2020, onde Declara situação de emergência no município de Boa Esperança em razão da infestação pelo mosquito Aedes 
Aegypti, ocasionando o aumento dos casos de Dengue, Zika Vírus e Febre Chikungunya, RATIFICA A DISPENSA DE LI-
CITAÇÃO, para a Aquisição emergencial de materiais de consumo para combate à dengue, zika, chikungunya (óleo para 
termonebulização em vias públicas), em favor da empresa AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA ME, no valor de R$ 
9.750,00 (nove mil e setecentos e cinquenta reais). Empenho em 17 de março de 2020. Ana Rosa Marin Silva – Secretária 
Municipal de Saúde.

Boa Esperança-ES, ES, 06 de abril de 2020.

Ana Rosa Marin Silva

Secretária Municipal de Saúde
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AVISO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 012 2020 SEMUS
Publicação Nº 268729

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 012/2020

Processo nº 1.086/2020

A Secretaria Municipal de Saúde de Boa Esperança-ES, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no Artigo 24, 
inciso IV da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, bem como o DECRETO Nº 6.367/2020, de 15 de janeiro de 
2020, onde Declara situação de emergência no município de Boa Esperança em razão da infestação pelo mosquito Aedes 
Aegypti, ocasionando o aumento dos casos de Dengue, Zika Vírus e Febre Chikungunya, RATIFICA A DISPENSA DE LICI-
TAÇÃO, para a Aquisição emergencial de materiais de consumo para combate à dengue, zika, chikungunya (Conjunto para 
Aplicação de Inseticidas), em favor da empresa AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA ME, no valor de R$ 3.468,00 
(três mil e quatrocentos e sessenta e oito reais). Empenho em 16 de março de 2020. Ana Rosa Marin Silva – Secretária 
Municipal de Saúde.

Boa Esperança-ES, ES, 06 de abril de 2020.

Ana Rosa Marin Silva

Secretária Municipal de Saúde

AVISO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 001 2020 SEMUS
Publicação Nº 268709

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 001/2020

Processo nº 5.352/2019

A Secretaria Municipal de Saúde de Boa Esperança-ES, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no Artigo 24, 
inciso II da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, RATIFICA A DISPENSA DE LICITAÇÃO, por caráter emergencial, 
para a aquisição de inseticida larvicida e bolsa, em favor das empresas W.L. BOLSAS DORES DE CAMPOS, no valor de R$ 
1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais) e ELIZANGELA LOPES VENTORIM MILANEZ – ME, no valor de R$ 102,00 (cento e 
dois reais). Empenhos em 11 e 16 de março de 2020, respectivamente. Ana Rosa Marin Silva – Secretária Municipal de Saúde.

Boa Esperança-ES, ES, 06 de abril de 2020.

Ana Rosa Marin Silva

Secretária Municipal de Saúde
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Bom Jesus do Norte

Prefeitura

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2020, 002/2020 E 
003/2020

Publicação Nº 268759

EXTRATO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL

N° 047/2019

Proc. Nº 4.111/2019

O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE-ES, torna público o resultado do processo licitátorio em epigrafe, para REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR RECARGAS DE CARTUCHOS E TO-
NERS, PARA ATENDER DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM 
JESUS DO NORTE - ES, conforme resumidamente descrito a seguir:

ADJUDCAÇÃO: 26/11/2019.

HOMOLOGAÇÃO: 20/03/2020.

1)Fornecedor: EMILIA MINARRO DE SOUZA EIRELLI – CNPJ n° 15.631.298/0001-05;

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2020;

Vigência: 13/01/2020 até 13/01/2021

Valor Total: R$ 19.790,00 (dezenove mil, setecentos e noventa reais);

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 002/2020;

Vigência: 13/01/2020 até 13/01/2021

Valor Total: R$ 17.640,00 (dezessete mil, seiscentos e quarenta reais);

3)Fornecedor: ROBSON CAMPOS KUHN – CNPJ n° 06.103.175/0001-00;

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 003/2020;

Vigência: 13/01/2020 até 13/01/2021

Valor Total: R$ 24.165,00 (vinte e quatro mil, cento e sessenta e cinco reais);

Bom Jesus do Norte-ES, 08 de abril de 2020.

Marcos Antônio Teixeira de Souza

Prefeito Municipal

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 004/2020, 005/2020, 
006/2020, 007/2020 E 008/2020

Publicação Nº 268802

EXTRATO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL

N° 046/2019
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Proc. Nº 3.765/2019

O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE-ES, torna público o resultado do processo licitátorio em epigrafe, para REGIS-
TRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA 
DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE – ES, conforme resumidamente descrito a seguir:

ADJUDCAÇÃO: 25/11/2019.

HOMOLOGAÇÃO: 27/12/2019.

1)Fornecedor: AGNES COMERCIAL LTDA ME – CNPJ n° 03.450.477/001-67;

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 004/2020;

Vigência: 15/01/2020 até 15/01/2021

Valor Total: R$ 22.989,95 (vinte e dois mil, novecentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos);

2)Fornecedor: CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI – CNPJ n° 03.450.477/001-67;

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 005/2020;

Vigência: 15/01/2020 até 15/01/2021

Valor Total: R$ 24.593,80 (vinte e quatro mil, quinhentos e noventa e três reais e oitenta centavos);

3)Fornecedor: CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA – CNPJ n° 10.264.015/0001-10;

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 006/2020;

Vigência: 15/01/2020 até 15/01/2021

Valor Total: R$ 7.879,04 (sete mil, oitocentos e setenta e nove reais e quatro centavos);

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

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 007/2020;

Vigência: 15/01/2020 até 15/01/2021

Valor Total: R$ 392,00 (trezentos e noventa e dois reais);

5)Fornecedor: M.A. PERCILIANO ALVES & CIA LTDA - ME – CNPJ n° 03.156.939/0001-38;

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 008/2020;

Vigência: 15/01/2020 até 15/01/2021

Valor Total: R$ 6.923,90 (seis mil, novecentos e vinte e três reais e noventa centavos);

Bom Jesus do Norte-ES, 08 de abril de 2020.

Marcos Antônio Teixeira de Souza

Prefeito Municipal

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2020, 011/2020, 
012/2020 E 013/2020

Publicação Nº 268793

EXTRATO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL

N° 048/2019

Proc. Nº 2.991/2019
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O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE-ES, torna público o resultado do processo licitátorio em epigrafe, para REGIS-
TRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( PAPELARIA), PARA ATENDER A 
DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS DO NORTE 
- ES, conforme resumidamente descrito a seguir:

ADJUDCAÇÃO: 22/01/2019.

HOMOLOGAÇÃO: 03/02/2020.

1)Fornecedor: CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI – CNPJ n° 17.010.855/0001-04;

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 010/2020;

Vigência: 12/02/2020 até 12/02/2021

Valor Total: R$ 109.504,50 (cento e nove mil, quinhentos e quatro reais e cinquenta centavos);

2)Fornecedor: GABRIELA HUBNER SILVERIO – CNPJ n° 12.642.623/0001-47;

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 011/2020;

Vigência: 12/02/2020 até 12/02/2021

Valor Total: R$ 30.593,00 (trinta mil, quinhentos e noventa e três reais);

3)Fornecedor: JABOR PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ n° 11.264.563/0001-03;

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 012/2020;

Vigência: 12/02/2020 até 12/02/2021

Valor Total: R$ 81.842,60 (oitenta e um mil, oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos);

4)Fornecedor: MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA – CNPJ n° 12.388.728/0001-11;

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 013/2020;

Vigência: 12/02/2020 até 12/02/2021

Valor Total: R$ 53.680,50 (cinquenta e três mil, seiscentos e oitenta reais e cinquenta centavos);

Bom Jesus do Norte-ES, 08 de abril de 2020.

Marcos Antônio Teixeira de Souza

Prefeito Municipal

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 018/2020
Publicação Nº 268752

EXTRATO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL

N° 002/2020

Proc. Nº 5.405/2019

O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE-ES, torna público o resultado do processo licitátorio em epigrafe, para REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONFECÇÃO DE CAPA DE PROCESSO E CONTRA-CHEQUE, A PEDIDO DA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BOM JESUS DO NORTE – ES, conforme resumidamente descrito a seguir:

ADJUDCAÇÃO: 10/02/2020.

HOMOLOGAÇÃO: 18/02/2020.

1)Fornecedor: VICECONTE & TARDIN - ME – CNPJ n° 02.928.435/0001-26;

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 018/2020;

Vigência: 24/03/2020 até 23/03/2021

Valor Total: R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais);
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Bom Jesus do Norte-ES, 08 de abril de 2020.

Marcos Antônio Teixeira de Souza

Prefeito Municipal

CONTRATO N° 001/2020
Publicação Nº 268830

CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE-ES.

CONTRATADO: CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL – CIM POLO SUL.

OBJETO: O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os Entes CONSORCIADOS nos 
termos do art. 8º da Lei n.º 11.107/05, e, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembléia Geral, tendo 
por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos e finalidades 
do CONSÓRCIO na área de saúde, nos termos do Contrato de Consórcio Público firmado.

PRAZO: 01/01/2020 até 31/12/2020.

VALOR: R$ 74.506,31 (setenta e quatro mil, quinhentos e seis reais e trinta e um centavos).

DATA DE ASSINATURA: 17 de fevereiro de 2020.

Bom Jesus do Norte-ES, 08 de abril de 2020.

Marcos Antônio T. de Souza

Prefeito Municipal

CONTRATO N° 002/2020
Publicação Nº 268829

CONTRATO DE PROGRAMA Nº 002/2020

Processo N° 0.449/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE-ES.

CONTRATADO: CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL – CIM POLO SUL.

OBJETO: Este Contrato de Programa tem por objeto estabelecer as condições de obrigações pelas partes signatárias, vi-
sando a prestação dos serviços públicos de saúde de consultas, exames, procedimentos e consultas especializadas e de 
apoio para diagnóstico, constante da Tabela de Valores e Procedimentos de Saúde – TVSPS do CONSÓRCIO, a qual passa 
a integrar o presente contrato independente de transcrição, visando o apoio e diagnóstico de pacientes encaminhados pelo 
CONTRATANTE, bem como regulamentar o pagamento da prestação de serviços objeto do presente contrato.

PRAZO: 01/01/2020 até 31/12/2020.

VALOR: R$154.493,69 (cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e nove centavos)

DATA DE ASSINATURA: 17 de fevereiro de 2020.

Bom Jesus do Norte-ES, 08 de abril de 2020.

Marcos Antônio T. de Souza

Prefeito Municipal
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Castelo

Prefeitura

1º TERMO ADITIVO CONTRATO 1.02486/2020
Publicação Nº 268665

ADITIVO CONTRATUAL

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 1.02486/2020 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, QUE ENTRE SI FAZEM, MUNICÍPIO DE 
CASTELO E A EMPRESA RODRIGO MARIANI BRAVIM - ME

O MUNICÍPIO DE CASTELO, no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Ave-
nida Nossa Senhora da Penha, nº 103, na cidade de Castelo, no Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob o n° 
27.165.638/0001-39, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. DOMINGOS FRACAROLI, brasileiro, viuvo, 
agente político, inscrito no CPF sob o n° 493.280.427-04, RG sob o nº 282.778-SSP/ES, residente e domiciliado na Rua 
José Alves Rangel, nº 111, Bairro Santo Andrezinho, nesta cidade de Castelo-ES, doravante denominado CONTRATANTE 
e de outro lado a empresa RODRIGO MARIANI BRAVIM - ME, com sede à Rod. Fued Nemer, s/n, km 10, Distrito de Con-
duru, Cidade de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, CEP. 29.360-000, com CNPJ nº 18.750.049/0001-27, 
neste ato denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr. RODRIGO MARIANI BRAVIM, brasileiro, casado, 
empresário, residente e domiciliada à Rua Jocarly Garcia, nº 160, Bairro Santo Andrezinho, Cidade de Castelo, Estado 
do Espirito Santo, CEP. 29.360-000 referente a Ata de Registro de Preços nº 024/2019, Pregão Presencial nº 041/2019, 
devidamente homologado pelo Prefeito Municipal, têm entre si, justos e contratados, a prestação de serviços, nos termos 
da Lei 8.666/93 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições

CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes contratantes, de comum acordo, resolvem aditar o contrato nº 1.02486/2020, mediante 
as condições adiante pactuadas:

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterado o prazo de vigência do contrato para 45 (Quarenta e Cinco) dias, com início na data 
de sua publicação, tudo de acordo com o Processo Administrativo nº 002486/2020, oriundo do Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos.

CLÁUSULA QUARTA - Ficam mantidas inalteradas as demais cláusulas do contrato original.

Por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente Termo, em 04 (cinco) vias de igual teor e forma, que após lido e 
achado conforme, vai assinado pelas partes.

Castelo-ES, 08 de Abril de 2020.

DOMINGOS FRACAROLI

Prefeito

2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1.01299/2019
Publicação Nº 268839

APOSTILAMENTO

2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1.01299/2019, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO 
TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CASTELO E SOCIEDADE CASTELENSE DE CULTURA ÍTALO-BRASI-
LEIRA PARA PRESTAR SERVIÇO DE RESGATE E DIVULGAÇÃO DA CULTURA E DA MEMÓRIA DOS IMIGRANTES ITALIANOS 
E SEUS DESCENDENTES.

De um lado o Município de Castelo, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Prefeitura Municipal, situado à 
Avenida Nossa Senhora da Penha nº 103, Centro, inscrita no CNPJ sob nº 27.165.638/0001-39, representada neste ato por 
seu Prefeito Municipal, Sr. DOMINGOS FRACAROLI, Brasileiro(a), agente político, inscrito no CPF sob o n° 493.280.427-04, 
RG sob o nº 282.778 SPTC/ES, residente e domiciliado na R. José Alves Rangel, nº 111, Bairro Santo Andrezinho, nesta 
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cidade de Castelo-ES, doravante designado simplesmente MUNICÍPIO, resolve APOSTILAR o Termo de Colaboração nº 
1.01299/2019, mediante as cláusulas e condições seguintes e que se regerá pela legislação pertinente:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo de apostilamento informa que para o exercício do ano de 2020, as despesas 
refente Termo de Colaboração nº 1.01299/2019 correrão à conta da/o seguinte dotação, tudo processo administrativo nº 
014956/2019;

Dotação Orçamentária Elemento de Despesa Ficha Fonte

0080011339200232.629 33504300000 0717 SEMTURC - 1001 – Recursos ordinários

0080010412200012.259 44504200000 0636 SEMTURC - 1001 – Recursos ordinários

CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam inalteradas as demais cláusulas contratuais do contrato originário.

Castelo, ES 08 de Abril 2020.

DOMINGOS FRACAROLI

Prefeito

CONTRATO 1.03215/2020
Publicação Nº 268706

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO – ESPÍRITO SANTO 
 

1 

CONTRATO No 1.03215/2020 
Referente ao Pregão Presencial No 156/2019 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO 
CONTRATADO: TARCÍSIO FARDIN - ME 
OBJETO: Constitui objeto do presente é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços Mecânicos para os 
veículos/máquinas oficiais que compõem e aqueles que venham compor a frota oficial da Prefeitura Municipal de Castelo e Fundo 
Municipal de Saúde, de acordo com as especificações e quantitativos relacionados no Anexo 02 e Termo de Referência 
Anexo 09, tudo de acordo com o processo administrativo nº 003215/2020 oriundo da Secretaria Municipal de Interior. 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do Orçamento da 
Prefeitura; 

Dotação Orçamentária Elemento de Despesa Ficha Origem 
0130022678200192.493 33903900000 1406 SEME – 20010000000 – Recursos Ordinários 

VALOR: O valor global do presente CONTRATO é de R$ 3.600,00 (Três Mil e Seiscentos Reais). 
Lote Objeto Un. Qt. Vr. Un. (R$) Vr. Total (R$) 

02 

PRESTAÇÃO GLOBAL DE SERVIÇOS de manutenção mecânica corretiva de partes 
móveis e fixas em veículos de passeio e utilitários (com capacidade de ate 05 
ocupantes). sendo: recuperação de câmbio, diferencial, caixa e sistema de tração, 
suspensão dianteira e traseira, freios, embreagem, sistemas pneumáticos de 
válvulas, direção, embuchamentos diversos, soldas elétricas e/ou oxiacetilênicas, 
torno mecânico. 

Hr. 60 60,00 3.600,00 

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente CONTRATO será de 12 (doze) meses a partir da data de sua publicação, 
respeitando a vigência do respectivo crédito orçamentário e encerramento em 31 de Dezembro de 2020; 
 

 
Castelo-ES, 08 de Abril de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 

DOMINGOS FRACAROLI 
Prefeito 

 
 
 
 



09/04/2020 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1492

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 48

CONTRATO 1.04272/2020
Publicação Nº 268800

CONTRATO No 1.04272/2020

Referente ao Pregão Presencial No 143/2019

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

CONTRATADO: GARRA SEGURANÇA, MONITORAMENTO E SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL EIRELI

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada de apoio operacional de logística 
para ordenar o fluxo de pessoas, deve-se à necessidade de oferecer a população o mínimo de condições de infraestrutura 
básica e organização durante os eventos e ou atividades realizados por esta municipalidade, de acordo com as especifica-
ções e quantitativos relacionados, tudo conforme Processo Administrativo nº 004272/2020, oriundo da Secretaria Munici-
pal de Administração. Os preços a serem pagos encontram-se no quadro abaixo, observando-se a ordem de classificação 
obtida no certame licitatório e nele estão inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, salários, encargos e 
obrigações sociais, seguros, fretes, material, mão de obra, combustível e quaisquer despesas inerentes à compra:

Lote Objeto Un. Qt. Vr. Un (R$) Vr. Total (R$)

01

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA especializada de apoio opera-
cional de logística para ordenar o fluxo de pessoas, deve-se à 
necessidade de oferecer a população o mínimo de condições 
de infraestrutura básica e organização durante os eventos e/
ou atividades realizados por esta municipalidade.

Diária 42 100,56 4.223,52

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da seguinte dotação orça-
mentária para ao exercício de 2020:

Dotação Orçamentária Elemento de Despesa Ficha Origem

0040010412200012.220 33903900000 0161 SEMAD – 20010000000 – Recursos Ordinários

VALOR: O valor global do presente CONTRATO é de R$ 4.223,52 (Quatro Mil Duzentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e 
Dois Centavos).

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato se dará com a realização dos serviços será até 31 de Maio de 
2020, contados da data de publicação do contrato no órgão de imprensa oficial, vedada a sua prorrogação.

Castelo-ES, 08 de Abril de 2020.

DOMINGOS FRACAROLI

Prefeito

DECRETO 17.161
Publicação Nº 268811

DECRETO Nº 17.261 DE 08 DE ABRIL DE 2020.

Nomeia o Conselho de Fiscalização e Acompanhamento do Fundo de Desenvolvimento Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 53, inciso I, da Lei Orgânica do Município 
de Castelo, e considerando o que consta no processo nº 004310 de 07 de abril de 2020;

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados, nos termos da Lei Municipal nº 3.972 de 03 de abril de 2020, os membros para comporem o 
Conselho de Fiscalização e Acompanhamento do Fundo de Desenvolvimento Municipal, conforme abaixo:

I - Representantes do Poder Executivo Municipal:

a) Alan Destefani Viganôr;
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b) Luís Léo Cruz;

c) Gustavo Gonçalves Lima.

II - Representante do Poder Legislativo Municipal:

a) Douglas Thomazini Falçoni.

III - Representante da Sociedade Civil Organizada:

a) Carlos Pedro Falçoni

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Castelo, ES, 08 de abril de 2020.

DOMINGOS FRACAROLI

Prefeito

DECRETO 17.258
Publicação Nº 268865

DECRETO Nº 17.258 DE 08 DE ABRIL DE 2020.

ALTERA DISPOSITIVOS DOS DECRETOS Municipais nº 17.226 de 18 de março de 2020, nº 17.233 de 23 de março de 
2020 e Nº 17.253 DE 03 DE ABRIL DE 2020, EM RAZÃO DA EPIDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) 
E DETERMINA PROVIDÊNCIAS.

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

Considerando os Decretos Municipais nº 17.226 de 18 de março de 2020, nº 17.233 de 23 de março de 2020 e nº 17.253 
de 03 de abril de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogado o prazo contido nos decretos nºs 17.226 de 18 de março de 2020, nº 17.233 de 23 de março de 
2020 e nº 17.253 de 03 de abril de 2020, e 17.255 de 06 de março de 2020, pelo período de 14 dias, a partir do dia 13 
de abril de 2020.

Art.º 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando qualquer disposição anterior em contrário.

Castelo, ES, 08 de abril de 2020.

DOMINGOS FRACAROLI

Prefeito

DECRETO 17.259
Publicação Nº 268809

DECRETO Nº 17.259 DE 08 DE ABRIL DE 2020.

Estabelece a listagem de projetos que serão apoiados por intermédio do Fundo CIDADES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 53, inciso I, da Lei Orgânica do Município 
de Castelo, e considerando o que consta no processo nº 004310 de 07 de abril de 2020;

Considerando a criação no âmbito do Poder Executivo Estadual do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal 
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– FEADM, Fundo CIDADES, por meio da Lei Complementar nº 712/2013;

Considerando que a finalidade do Fundo CIDADES, expressa no artigo 1º da Lei Complementar nº 712/2013, é apoiar 
investimentos municipais nas áreas de infraestrutura urbana e rural, educação, esporte, turismo, cultura, saúde, segu-
rança, proteção social, agricultura, saneamento básico, habitação de interesse social, meio ambiente, sustentabilidade e 
mobilidade;

Considerando que o artigo 11-B da Lei Complementar nº 712/2013 define que para aplicação dos recursos transferidos 
pelo Fundo CIDADES o Município deverá publicar na imprensa oficial a listagem dos projetos que serão apoiados;

Considerando, ainda, que essa publicação deve identificar, por projeto, a área beneficiada, a(s) diretriz(es) e prioridade(s) 
de aplicação dos recursos atendidas, conforme prevê o artigo 4º, I, do Decreto nº 4592-R/2020.

DECRETA:

Art. 1º Ficam estabelecidos, na forma a seguir, em respeito ao disposto na Lei Complementar nº 712/2013 e no Decreto 
Estadual nº 4592-R/2020, os projetos que serão apoiados pelo FEADM no âmbito do Município de Castelo, explicitando 
suas áreas de investimento, diretriz(es) e prioridade(s) atendidas:

PROJETO APOIADO ÁREA DE INVESTIMENTO DIRETRIZ(ES) PRIORIDADE(S)

Reforma e ampliação da nova CEIM Se-
bastião de Morais.

Educação
Decreto 4563-R/2020 

art. 2o II.
Decreto 4563-R/2020 art. 3o I.

Pavimentação das ruas Senhorinha 
Sampaio Leite, Manoel Leite, Almerita 
P. Ventorim, trecho da rua Marcelino 
Ambrosim e o cruzamento entre a rua 
Eloísa Maria Caliman Tedesco e Sônia 
Regina Casagrande no Bairro Santa Mô-
nica.

Infraestrutura urbana
Decreto 4563-R/2020 

art. 2o I.
Decreto 4563-R/2020 art. 3o I.

Reabertura e pavimentação do trecho 
da Rua Alcino Rangel.

Infraestrutura urbana
Decreto 4563-R/2020 

art. 2o I.
Decreto 4563-R/2020 art. 3o I.

Art. 2º Os projetos constantes deste Decreto serão executados com recursos do Fundo Municipal de Investimentos trans-
feridos do Fundo CIDADES e serão fiscalizados e avaliados pelo Conselho Municipal de Fiscalização e Acompanhamento de 
que trata a Lei nº 3.972 de 03 de abril de 2020.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Castelo, ES, 08 de abril de 2020.

DOMINGOS FRACAROLI

Prefeito

DECRETO 17.260
Publicação Nº 268810

DECRETO Nº 17.260 DE 08 DE ABRIL DE 2020.

Nomeia o Gestor do Conselho de Fiscalização e Acompanhamento do Fundo de Desenvolvimento Municipal e dá outras 
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 53, inciso I, da Lei Orgânica do Município 
de Castelo, e considerando o que consta no processo nº 004310 de 07 de abril de 2020;

DECRETA:
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Art. 1º Fica nomeado o Sr. Maurício Passabão, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Finanças, para ser o Gestor 
do Fundo de Desenvolvimento Municipal da Prefeitura de Castelo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Castelo, ES, 08 de abril de 2020.

DOMINGOS FRACAROLI

Prefeito

EDITAL HOMOLOGAÇÃO PROCESSO SELETIVO 001/2020 SEMAS
Publicação Nº 268845

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SEMAS Nº 001/2020

O PREFEITO do Município de Castelo, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições, resolve:

Homologar o resultado final do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2020, da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
para contratação temporária para os cargos de Assistente Social, Psicólogo, Advogado, Técnico de Serviços Gerenciais, 
Assistente em Serviços de Educação Social, Motorista, e Operador de Serviço de Higiene, Asseio e Limpeza.

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

Castelo/ES, 08 de abril de 2020.

DOMINGOS FRACAROLI

Prefeito

PERMISSÃO DE USO Nº 1.03544/2020
Publicação Nº 268807

TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 1.03544/2020

REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003544/2020

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 4.830 DE 27 DE MARÇO DE 2020.

PERMITENTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

PERMISSIONÁRIO: ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES AGRICULTORAS FAMILIARES DO CAXIXE QUENTE

OBJETO: O PERMITENTE, através do presente instrumento, permite ao PERMISSIONÁRIO, a título precário e gratuito, 
a utilização de um VEÍCULO TIPO FURGÃO, MARCA PEUGEOT, MODELO PARTNER 1.6, 02 PORTAS, CHASSI 8AEGCN-
FN8LG505866, PLACA QRM 7F80, COR BRANCA, ANO 2019/2020, a fim de auxiliar o transporte de produtos da agroindús-
tria, bem como, pães, bolos, biscoitos etc. O objetivo específico da presente Permissão é o atendimento aos produtores 
rurais, atacadistas e varejistas envolvidos direta ou indiretamente na cadeia produtiva do agronegócio.

VIGÊNCIA: A presente permissão é concedida pelo período de 04 (quatro) anos, admitindo-se posterior prorrogação. 
Findo o prazo estipulado na subcláusula 4.1, não tendo sido prorrogada a presente Permissão, o PERMISSIONÁRIO fará 
a devolução do bem, independente de notificação. Havendo interesse do PERMISSIONÁRIO em devolver o bem antes do 
término do prazo do presente Termo, fica obrigada a comunicar, por escrito, sua decisão, tendo um prazo de 30 (trinta) 
dias, contados daquela comunicação, para efetiva devolução.

Castelo, ES, 08 de Abril de 2020.

DOMINGOS FRACAROLI

Prefeito
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PORTARIA 4.850
Publicação Nº 268670

PORTARIA Nº 4.850, DE 08 DE ABRIL DE 2020.

CONCEDE Função Gratificada.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 53, inciso I, da Lei Orgânica do Município 
de Castelo, e considerando o que consta no processo nº 002109 de 17 de fevereiro de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º Fica concedida uma Função Gratificada, referência FG, fixada no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), ao Srº. Bley 
Leal, pelo exercício de funções, perante a Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), nos termos da Lei nº 3.627 
de 21 de outubro de 2015.

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

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

Castelo, ES, 08 de abril de 2020.

DOMINGOS FRACAROLI

Prefeito

TERMO DE OUTORGA ICEPI 2020
Publicação Nº 268873

TERMO DE OUTORGA: 011/2020

CONCESSÃO DE BOLSA DE APOIO À DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA

ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS

IDENTIFICAÇÃO

Edital: EDITAL ICEPi/SESA Nº 001/2020 – Bolsa de Estudo, Pesquisa e Extensão Tecnológica do Sistema Único de Saúde 
- PEPiSUS, Modalidade Bolsa de Formação / Aperfeiçoamento

OUTORGANTE

O município de Castelo, por meio do Termo de Cooperação Técnica nº 018/2019 e do Termo de Adesão e Compromisso, 
celebrado com o ICEPi/SESA, através de seu Fundo Municipal de Saúde, situado a Rua José Alves Rangel, nº 57, bairro 
Santo Andrezinho, Castelo-ES, CEP: 29360-000, inscrito no CNPJ nº 148308530001-65, doravante denominada simples-
mente Secretaria Municipal de Saúde de Castelo, neste ato representado pela responsável, Srª Nayara Benfica Pires Puziol, 
Secretária Municipal de Saúde, brasileira, casada, portadora da carteira de identidade nº 1968394 e inscrita no CPF nº 
103.339.027-50, residente e domiciliada a rua Antônio Rangel nº 248, apartamento 301, bairro Volta Redonda, Castelo-
-ES, CEP 29360-000.

OUTORGADO

Mayara Lemos Entringer, médica, doravante denominado OUTORGADA, profissional bolsista, portadora do RG nº 1797169 
e CPF n.º 101.250.317-85, residente e domiciliado a avenida Nossa Senhora da Penha, nº 121, apartamento 501, Ed Villa 
Lobos, bairro Centro, Castelo-ES, CEP 29.360-000.

PROGRAMA / PROJETO

Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Qualifica-APS) / Componente provimento e Fixação de 
Profissionais - Município Castelo.
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Art 1º - Este Instrumento tem por objeto a concessão de Bolsa, conforme Lei Complementar nº 909,§ 4º do Art. 15, de 26 
de abril de 2019 dentro do Programa de Estudo, Pesquisa e Extensão Tecnológica do Sistema Único de Saúde - PEPiSUS,

Parágrafo único – O OUTORGADO, para a percepção da bolsa, tem integral responsabilidade na execução do Plano de Tra-
balho Individual previsto no âmbito do Programa Qualifica-APS, componentes Formação em Saúde e Provimento e Fixação 
de Profissionais, sob a coordenação do ICEPi/Município.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ORIGEM DOS RECURSOS / DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art 2º - Os recursos destinados para o pagamento das bolsas são provenientes de recursos oriundos do Município Castelo, 
através do Fundo Municipal de Saúde – FMS, sob a Fonte de Recurso SEMSA 1211000000 – Auxílio Financeiro a Estudan-
tes, Dotação Orçamentária: 0160011030100492.682 – Elemento Despesa 30901800000 – Ficha 0040.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS PARCELAS E VALOR DA BOLSA

Art 3º - O município Castelo , via FMS, repassará diretamente ao OUTORGADO 36 (trinta e seis) parcelas mensais de bolsa 
até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da competência.

Parágrafo Único - Para que o OUTORGADO faça jus ao pagamento integral da mensalidade da bolsa, deverá ter executado 
as atividades mensais previstas no Plano de Trabalho Individual e obtido a frequência normal, de acordo com o instru-
mento de regulação e registro do município, no respectivo mês, não sendo efetuado pagamento de forma proporcional.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DOS MUNICÍPIOS PARTICIPANTES

Art 4º – Os municípios participantes deverão seguir as seguintes diretrizes:

a) Tendo ocorrido troca do gestor municipal, é imperativa a atualização dos dados junto ao ICEPi/SESA.

b) Os municípios participantes deverão garantir o pagamento da bolsa de formação diretamente ao participante do Pro-
grama Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde, durante todo o período de participação nas ações de aper-
feiçoamento, nos termos do § 4º Art. 15 da Lei Complementar nº 909, de 26 de abril de 2019 e da Resolução CIB/ES nº 
105, de 22 de julho de 2019.

c) Os municípios deverão garantir condições adequadas para a atuação do profissional participante, conforme exigências e 
especificações da Política Nacional de Atenção Básica, tais como estrutura da unidade de saúde adequada, com segurança 
e higiene, fornecimento de equipamentos e insumos necessários e instalações sanitárias para o desempenho das ativida-
des. Além de espaço físico adequado para o desenvolvimento das atividades teóricas e teórico-práticas.

d) Os municípios deverão propor um conjunto de ações e estratégias para o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, 
apoiando o desenvolvimento das atividades educacionais do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à 
Saúde.

e) Caso o município desista da adesão ou venha a ser descredenciado por decisão do ICEPi/SESA, os profissionais nele 
alocados serão remanejados para onde houver disponibilidade de local mais próximo de atuação do bolsista. Devendo o 
município custear a bolsa do profissional até a sua realocação.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ICEPi/SESA

Art 5º – O Instituto de Ciência Pesquisa e Inovação/Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Espírito Santo, deverão 
seguir as seguintes diretrizes:

a) Ofertar e realizar cursos de Aperfeiçoamento e demais ofertas pedagógicas que integram o Programa Estadual de Qua-
lificação de Atenção Primária à Saúde;

b) Supervisionar e realizar Tutoria clínica e pedagógica das equipes de saúde vinculadas ao Programa Estadual de Qualifi-
cação da Atenção Primária à Saúde;

c) Monitorar e avaliar as ações desenvolvidas no âmbito do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à 
Saúde;

d) Disponibilizar acesso a plataformas pedagógicas;

e) Disponibilizar sistema de informação em saúde para referenciamento à atenção ambulatorial;

f) Acompanhar e avaliar a execução e o cumprimento dos objetivos estabelecidos no Plano de Trabalho Individual, bem 
como neste Instrumento, mediante a análise dos relatórios trimestrais e produtos pedagógicos;

g) Organizar Seminários de Avaliação e Acompanhamento do desenvolvimento do projeto, quando for o caso.
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CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO(A) OUTORGADO/BOLSISTA

Art 6º - Sem prejuízo das demais cláusulas e condições constantes do presente Termo, o OUTORGADO(A) se compromete 
a:

a) Cumprir e fazer cumprir todas as legislações e normativas referentes ao Componente de Formação e Provimento do 
Programa Qualifica APS;

b) Cumprir e fazer cumprir legislações e normativas do Sistema Único de Saúde;

c) Manter cadastro atualizado junto ao município e ao ICEPi/SESA;

d) Cumprir integralmente todas as atividades previstas no Plano de Trabalho Individual, durante a vigência da bolsa;

e) Manter atendimento aos requisitos do OUTORGADO/BOLSISTA previstos no Edital, durante toda vigência deste instru-
mento;

f) Manter atualizados os dados da conta corrente informada para a movimentação dos recursos financeiros recebidos;

g) Prestar esclarecimentos ao município e ao ICEPi/SESA sempre que solicitado;

h) Elaborar e encaminhar os produtos educacionais pactuados com a equipe docente (tutor/supervisor), de acordo com 
os prazos estabelecidos;

i) Não se afastar dos locais onde desenvolve suas atividades assistenciais/educacionais, exceto nos casos previstos;

j) Não acumular bolsa do ICEPi/SESA independente da modalidade;

k) Comunicar e devolver imediatamente ao Município eventuais valores recebidos indevidamente, sendo que os valores a 
serem devolvidos poderão ser deduzidos das mensalidades, no caso de beneficiários com bolsas ativas;

l) Participar de Seminários e atividades específicas promovidos pelo ICEPi/SESA;

m) Estar adimplente junto às Fazendas Públicas Federal/Previdenciária, estadual e municipal, e na Justiça Trabalhista;

n) Comunicar imediatamente ao município e ao ICEPi/SESA qualquer alteração relativa à descontinuidade do plano de 
trabalho, alteração de residência, de vínculo, aquisição de outra bolsa, e/ou desejo de desligamento do programa;

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA PESQUISA

Art 7º - Fica o Outorgado obrigado a mencionar o apoio da ICEPi/SESA e município nos trabalhos publicados, nos semi-
nários, simpósios e similares, e ainda, na divulgação dos mesmos, sob qualquer forma de comunicação ou por qualquer 
veículo, em decorrência do presente apoio financeiro, exceto quando proibido na Lei em decorrência de período eleitoral.

Parágrafo único - Deve constar nos trabalhos e atividades acima citados, nos impressos em geral e nas publicidades, a 
logomarca ICEPi/SESA e município, em lugar visível, de fácil identificação em escala e tamanho proporcionais à área de 
leitura.

CLÁUSULA OITAVA - DOS RELATÓRIOS TÉCNICOS

Art 8º - Deverão ser encaminhados ao ICEPi/SESA os relatórios técnicos trimestrais, em modelo específico.

a) O relatório de avaliação trimestral, vinculado ao Plano de Trabalho Individual, indicará as adaptações que se fizerem 
necessárias, que deverão ser validadas pela Coordenação municipal do Projeto e pelo ICEPi/SESA;

b) O bolsista que não entregar o relatório no mês anterior à finalização da vigência da bolsa será considerado inadimplen-
te, ficando suspenso o pagamento da última parcela e fica o bolsista impossibilitado de aderir à novos projetos até que a 
pendência seja sanada;

c) O prazo para entrega do relatório final de atividades será de até 90 (noventa) dias após a finalização das atividades do 
Projeto, transcorrido o prazo, o não envio do relatório caracterizará abandono do Projeto e ensejará na obrigatoriedade de 
devolução dos valores recebidos , desde a última validação de produto entregue;

Parágrafo único - O bolsista que não apresentar os relatórios nos prazos estabelecidos neste instrumento terá o pagamen-
to das mensalidades da bolsa suspenso. Sanadas as pendências, serão reativados os pagamentos das mensalidades, a 
partir do mês subsequente à regularização, sem o reembolso das mensalidades suspensas.

CLÁUSULA NONA – DOCUMENTO INTEGRANTE

Art 9º - Integra o presente Instrumento, como se nele estivesse transcrito, o Plano de Trabalho Individual do bolsista;

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DA CRIAÇÃO PROTEGIDA

Art 10º - No caso das atividades do OUTORGADO originarem criações intelectuais passíveis de proteção, as partes 
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obedecerão as determinações da Lei Federal nº 10.973/2004, regulamentada pelo Decreto nº 5.563/2005, da Lei Comple-
mentar Estadual nº 642/2012 e as demais disposições legais vigentes.

Parágrafo único - Os resultados econômicos auferidos na exploração comercial da criação protegida, inclusive na hipótese 
de transferência do direito de exploração a terceiros, serão partilhados com o Município/ICEPi/SESA/ES, por meio de con-
trato a ser celebrado com as instituições executoras de projetos nas quais as patentes ou similares foram desenvolvidas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DAS ALTERAÇÕES

Art 11º - As condições estabelecidas no presente Termo poderão ser alteradas por meio de termo aditivo, mediante so-
licitação acompanhada das devidas justificativas e das certidões negativas das Fazendas Municipal, Estadual e Federal e 
da Justiça do Trabalho, apresentada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data em que se pretenda a imple-
mentação da alteração, antes do fim da vigência deste Instrumento, desde que aceita pelo município/ICEPi/SESA quando 
necessária.

Parágrafo único - Fica vedado o aditamento do presente Termo com o intuito de alterar seu objeto, sob pena de nulidade 
do ato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA SUSPENSÃO DA BOLSA

Art 12º - Será suspenso o pagamento das parcelas da bolsa nos seguintes casos:

a) Por solicitação do(a) Outorgado(a), mediante justificativa, com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência;

b) Recebimento de outro tipo de bolsa do ICEPi/SESA;

c) Não cumprimento de suas obrigações pelo outorgado junto ao município e/ou ICEPi/SESA;

Parágrafo primeiro - O pagamento da bolsa será interrompido pelo período da suspensão.

Parágrafo segundo - Não serão pagas parcelas retroativas correspondentes ao período de suspensão.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO CANCELAMENTO DA BOLSA

Art 13º - A bolsa será cancelada nos casos de:

a) Pedido do(a) Outorgado(a), devidamente justificado;

b) Descumprimento de um dos requisitos previstos na cláusula sexta - das obrigações do(a) outorgado(a)/bolsista - deste 
instrumento;

c) Afastamento do(a) OUTORGADO(A) por período superior ao estabelecido no Regimento Interno do Programa de Quali-
ficação da Atenção Primária à Saúde – Qualifica – APS;

d) Prática de qualquer fraude, sem a qual a concessão da bolsa não teria ocorrido ou se mantido;

e) Falecimento do(a) OUTORGADO(A).

Parágrafo primeiro - Na ocorrência de um dos casos previstos na Cláusula Treze, que poderão ensejar penalidades, o(a) 
Outorgado(a) será notificado pelo município e/ou pelo ICEPi/SESA estando assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo segundo - O Outorgado poderá apresentar justificativa para contestar o cancelamento da bolsa mediante apre-
sentação de recurso administrativo, a ser julgado pela Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos, conforme inciso VII 
do artigo 6º da Portaria ICEPi nº 001-R, de 25 de Julho de 2019;

Parágrafo terceiro - Os recursos administrativos deverão obedecer às disposições e prazos de 05 (cinco) dias úteis para 
interposição de recurso junto ao município e/ou ao ICEPi/SESA;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RESSARCIMENTO DAS MENSALIDADES DE BOLSA

Art. 14º O Outorgado ressarcirá ao município os recursos pagos em seu proveito nos seguintes casos:

a) Atraso ou irregularidade na prestação de contas que persista após o vencimento dos prazos concedidos pela município 
e/ou pelo ICEPi/SESA;

b) Prática de qualquer fraude, sem a qual a concessão não teria ocorrido ou se mantido;

c) Descumprimento de qualquer requisito previsto no presente instrumento ou no Regimento Interno do Programa de 
Qualificação da Atenção Primária à Saúde – Qualifica-APS;

d) Em caso de omissão de informações ao município e ICEPi/SESA o Outorgado deverá ressarcir ao município os recursos 
recebidos indevidamente.

Parágrafo primeiro - A avaliação dessas situações fica condicionada à análise e deliberação do Coordenador municipal e 
representação do ICEPi/SESA em despacho fundamentado.
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Parágrafo segundo - A aplicação de qualquer penalidade prevista será precedida do devido processo legal, assegurando 
o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo terceiro - Tendo o OUTORGADO justificativas para contestar o ressarcimento da bolsa, poderá ser apresentado 
recurso administrativo.

Parágrafo quarto - O OUTORGADO deverá dar início ao ressarcimento do recurso devido, atualizados pelo valor da bolsa 
vigente, imediatamente após a decisão do município e/ou ICEPi/SESA.

Parágrafo quinto - Os valores a serem devolvidos poderão ser deduzidos das mensalidades no caso de beneficiários com 
bolsas ativas.

Parágrafo sexto - Mesmo que sanado o inadimplemento, o coordenador municipal e OUTORGADO poderão ser penalizados 
sendo precedido do devido processo legal, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA

Art 15º O prazo de execução e a vigência do presente Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro serão de 36 (tinta 
e seis) meses, tendo início no primeiro dia do mês subsequente à data da assinatura deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO

Art. 16º O presente Instrumento será automaticamente rescindido, a qualquer tempo, no caso de descumprimento pelo 
OUTORGADO de quaisquer exigências deste Termo, desempenho insatisfatório do OUTORGADO, e na hipótese de seu fa-
lecimento, sem prejuízo das penalidades previstas no presente instrumento, quando cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

Art. 17º A publicação do extrato deste Instrumento no Diário Oficial do Espírito Santo é condição indispensável para sua 
eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

Art. 18º Fica eleito pelas partes o foro do Juízo de Vitória, comarca da Capital do Estado do Espírito Santo, para dirimir 
quaisquer questões decorrentes, direta ou indiretamente, do presente ajuste.

E assim, por estarem justas e acordadas, assinam o presente Termo em 03 (três) vias, que ficarão em posse do OUTOR-
GANTE, do OUTORGADO e do ICEPi/SESA, sendo disponibilizado eletronicamente para as demais partes na página do 
município, para que produza os efeitos de direito, perante as testemunhas seguintes.

Castelo , 08 de abril de 2020.

Nayara Benfica Pires Puziol
Secretária Municipal de Saúde - Outorgante

CPF: 103.339.027-50

Mayara Lemos Entringer
Médica - Outorgada

CPF: 101.250.317-85

Patricia Vicentini Barbosa
Coordenadora do Núcleo de Atenção Integrada a Saúde - 

Testemunha
CPF: 123.516.747-07

Maura Faitanin Cesconetti
Coordenadora do Núcleo de Administração Orçamento e 

Finanças - Testemunha
CPF 074.637.437-21

TERMO DE OUTORGA ICEPI 2020
Publicação Nº 268872

TERMO DE OUTORGA: 010/2020

CONCESSÃO DE BOLSA DE APOIO À DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA

ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS
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IDENTIFICAÇÃO

Edital: EDITAL ICEPi/SESA Nº 001/2020 – Bolsa de Estudo, Pesquisa e Extensão Tecnológica do Sistema Único de Saúde 
- PEPiSUS, Modalidade Bolsa de Formação / Aperfeiçoamento

OUTORGANTE

O município de Castelo, por meio do Termo de Cooperação Técnica nº 018/2019 e do Termo de Adesão e Compromisso, 
celebrado com o ICEPi/SESA, através de seu Fundo Municipal de Saúde, situado a Rua José Alves Rangel, nº 57, bairro 
Santo Andrezinho, Castelo-ES, CEP: 29360-000, inscrito no CNPJ nº 148308530001-65, doravante denominada simples-
mente Secretaria Municipal de Saúde de Castelo, neste ato representado pela responsável, Srª Nayara Benfica Pires Puziol, 
Secretária Municipal de Saúde, brasileira, casada, portadora da carteira de identidade nº 1968394 e inscrita no CPF nº 
103.339.027-50, residente e domiciliada a rua Antônio Rangel nº 248, apartamento 301, bairro Volta Redonda, Castelo-
-ES, CEP 29360-000.

OUTORGADO

Lara Louzada, médica, doravante denominada OUTORGADA, profissional bolsista, portadora do RG nº 3395675-ES e CPF 
n.º 121.577.307-29, residente e domiciliada a rua Jerónimo Monteiro, 255, ED 225, AP 301, Centro, Castelo-ES, CEP 
29.360-000.

PROGRAMA / PROJETO

Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Qualifica-APS) / Componente provimento e Fixação de 
Profissionais - Município Castelo.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Art 1º - Este Instrumento tem por objeto a concessão de Bolsa, conforme Lei Complementar nº 909,§ 4º do Art. 15, de 26 
de abril de 2019 dentro do Programa de Estudo, Pesquisa e Extensão Tecnológica do Sistema Único de Saúde - PEPiSUS,

Parágrafo único – O OUTORGADO, para a percepção da bolsa, tem integral responsabilidade na execução do Plano de Tra-
balho Individual previsto no âmbito do Programa Qualifica-APS, componentes Formação em Saúde e Provimento e Fixação 
de Profissionais, sob a coordenação do ICEPi/Município.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ORIGEM DOS RECURSOS / DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art 2º - Os recursos destinados para o pagamento das bolsas são provenientes de recursos oriundos do Município Castelo, 
através do Fundo Municipal de Saúde – FMS, sob a Fonte de Recurso SEMSA 1211000000 – Auxílio Financeiro a Estudan-
tes, Dotação Orçamentária: 0160011030100492.682 – Elemento Despesa 30901800000 – Ficha 0040.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS PARCELAS E VALOR DA BOLSA

Art 3º - O município Castelo , via FMS, repassará diretamente ao OUTORGADO 36 (trinta e seis) parcelas mensais de bolsa 
até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da competência.

Parágrafo Único - Para que o OUTORGADO faça jus ao pagamento integral da mensalidade da bolsa, deverá ter executado 
as atividades mensais previstas no Plano de Trabalho Individual e obtido a frequência normal, de acordo com o instru-
mento de regulação e registro do município, no respectivo mês, não sendo efetuado pagamento de forma proporcional.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DOS MUNICÍPIOS PARTICIPANTES

Art 4º – Os municípios participantes deverão seguir as seguintes diretrizes:

a) Tendo ocorrido troca do gestor municipal, é imperativa a atualização dos dados junto ao ICEPi/SESA.

b) Os municípios participantes deverão garantir o pagamento da bolsa de formação diretamente ao participante do Pro-
grama Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde, durante todo o período de participação nas ações de aper-
feiçoamento, nos termos do § 4º Art. 15 da Lei Complementar nº 909, de 26 de abril de 2019 e da Resolução CIB/ES nº 
105, de 22 de julho de 2019.

c) Os municípios deverão garantir condições adequadas para a atuação do profissional participante, conforme exigências e 
especificações da Política Nacional de Atenção Básica, tais como estrutura da unidade de saúde adequada, com segurança 
e higiene, fornecimento de equipamentos e insumos necessários e instalações sanitárias para o desempenho das ativida-
des. Além de espaço físico adequado para o desenvolvimento das atividades teóricas e teórico-práticas.

d) Os municípios deverão propor um conjunto de ações e estratégias para o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, 
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apoiando o desenvolvimento das atividades educacionais do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à 
Saúde.

e) Caso o município desista da adesão ou venha a ser descredenciado por decisão do ICEPi/SESA, os profissionais nele 
alocados serão remanejados para onde houver disponibilidade de local mais próximo de atuação do bolsista. Devendo o 
município custear a bolsa do profissional até a sua realocação.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ICEPi/SESA

Art 5º – O Instituto de Ciência Pesquisa e Inovação/Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Espírito Santo, deverão 
seguir as seguintes diretrizes:

a) Ofertar e realizar cursos de Aperfeiçoamento e demais ofertas pedagógicas que integram o Programa Estadual de Qua-
lificação de Atenção Primária à Saúde;

b) Supervisionar e realizar Tutoria clínica e pedagógica das equipes de saúde vinculadas ao Programa Estadual de Qualifi-
cação da Atenção Primária à Saúde;

c) Monitorar e avaliar as ações desenvolvidas no âmbito do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à 
Saúde;

d) Disponibilizar acesso a plataformas pedagógicas;

e) Disponibilizar sistema de informação em saúde para referenciamento à atenção ambulatorial;

f) Acompanhar e avaliar a execução e o cumprimento dos objetivos estabelecidos no Plano de Trabalho Individual, bem 
como neste Instrumento, mediante a análise dos relatórios trimestrais e produtos pedagógicos;

g) Organizar Seminários de Avaliação e Acompanhamento do desenvolvimento do projeto, quando for o caso.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO(A) OUTORGADO/BOLSISTA

Art 6º - Sem prejuízo das demais cláusulas e condições constantes do presente Termo, o OUTORGADO(A) se compromete 
a:

a) Cumprir e fazer cumprir todas as legislações e normativas referentes ao Componente de Formação e Provimento do 
Programa Qualifica APS;

b) Cumprir e fazer cumprir legislações e normativas do Sistema Único de Saúde;

c) Manter cadastro atualizado junto ao município e ao ICEPi/SESA;

d) Cumprir integralmente todas as atividades previstas no Plano de Trabalho Individual, durante a vigência da bolsa;

e) Manter atendimento aos requisitos do OUTORGADO/BOLSISTA previstos no Edital, durante toda vigência deste instru-
mento;

f) Manter atualizados os dados da conta corrente informada para a movimentação dos recursos financeiros recebidos;

g) Prestar esclarecimentos ao município e ao ICEPi/SESA sempre que solicitado;

h) Elaborar e encaminhar os produtos educacionais pactuados com a equipe docente (tutor/supervisor), de acordo com 
os prazos estabelecidos;

i) Não se afastar dos locais onde desenvolve suas atividades assistenciais/educacionais, exceto nos casos previstos;

j) Não acumular bolsa do ICEPi/SESA independente da modalidade;

k) Comunicar e devolver imediatamente ao Município eventuais valores recebidos indevidamente, sendo que os valores a 
serem devolvidos poderão ser deduzidos das mensalidades, no caso de beneficiários com bolsas ativas;

l) Participar de Seminários e atividades específicas promovidos pelo ICEPi/SESA;

m) Estar adimplente junto às Fazendas Públicas Federal/Previdenciária, estadual e municipal, e na Justiça Trabalhista;

n) Comunicar imediatamente ao município e ao ICEPi/SESA qualquer alteração relativa à descontinuidade do plano de 
trabalho, alteração de residência, de vínculo, aquisição de outra bolsa, e/ou desejo de desligamento do programa;

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA PESQUISA

Art 7º - Fica o Outorgado obrigado a mencionar o apoio da ICEPi/SESA e município nos trabalhos publicados, nos semi-
nários, simpósios e similares, e ainda, na divulgação dos mesmos, sob qualquer forma de comunicação ou por qualquer 
veículo, em decorrência do presente apoio financeiro, exceto quando proibido na Lei em decorrência de período eleitoral.

Parágrafo único - Deve constar nos trabalhos e atividades acima citados, nos impressos em geral e nas publicidades, a 
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logomarca ICEPi/SESA e município, em lugar visível, de fácil identificação em escala e tamanho proporcionais à área de 
leitura.

CLÁUSULA OITAVA - DOS RELATÓRIOS TÉCNICOS

Art 8º - Deverão ser encaminhados ao ICEPi/SESA os relatórios técnicos trimestrais, em modelo específico.

a) O relatório de avaliação trimestral, vinculado ao Plano de Trabalho Individual, indicará as adaptações que se fizerem 
necessárias, que deverão ser validadas pela Coordenação municipal do Projeto e pelo ICEPi/SESA;

b) O bolsista que não entregar o relatório no mês anterior à finalização da vigência da bolsa será considerado inadimplen-
te, ficando suspenso o pagamento da última parcela e fica o bolsista impossibilitado de aderir à novos projetos até que a 
pendência seja sanada;

c) O prazo para entrega do relatório final de atividades será de até 90 (noventa) dias após a finalização das atividades do 
Projeto, transcorrido o prazo, o não envio do relatório caracterizará abandono do Projeto e ensejará na obrigatoriedade de 
devolução dos valores recebidos , desde a última validação de produto entregue;

Parágrafo único - O bolsista que não apresentar os relatórios nos prazos estabelecidos neste instrumento terá o pagamen-
to das mensalidades da bolsa suspenso. Sanadas as pendências, serão reativados os pagamentos das mensalidades, a 
partir do mês subsequente à regularização, sem o reembolso das mensalidades suspensas.

CLÁUSULA NONA – DOCUMENTO INTEGRANTE

Art 9º - Integra o presente Instrumento, como se nele estivesse transcrito, o Plano de Trabalho Individual do bolsista;

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DA CRIAÇÃO PROTEGIDA

Art 10º - No caso das atividades do OUTORGADO originarem criações intelectuais passíveis de proteção, as partes obede-
cerão as determinações da Lei Federal nº 10.973/2004, regulamentada pelo Decreto nº 5.563/2005, da Lei Complementar 
Estadual nº 642/2012 e as demais disposições legais vigentes.

Parágrafo único - Os resultados econômicos auferidos na exploração comercial da criação protegida, inclusive na hipótese 
de transferência do direito de exploração a terceiros, serão partilhados com o Município/ICEPi/SESA/ES, por meio de con-
trato a ser celebrado com as instituições executoras de projetos nas quais as patentes ou similares foram desenvolvidas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DAS ALTERAÇÕES

Art 11º - As condições estabelecidas no presente Termo poderão ser alteradas por meio de termo aditivo, mediante so-
licitação acompanhada das devidas justificativas e das certidões negativas das Fazendas Municipal, Estadual e Federal e 
da Justiça do Trabalho, apresentada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data em que se pretenda a imple-
mentação da alteração, antes do fim da vigência deste Instrumento, desde que aceita pelo município/ICEPi/SESA quando 
necessária.

Parágrafo único - Fica vedado o aditamento do presente Termo com o intuito de alterar seu objeto, sob pena de nulidade 
do ato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA SUSPENSÃO DA BOLSA

Art 12º - Será suspenso o pagamento das parcelas da bolsa nos seguintes casos:

a) Por solicitação do(a) Outorgado(a), mediante justificativa, com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência;

b) Recebimento de outro tipo de bolsa do ICEPi/SESA;

c) Não cumprimento de suas obrigações pelo outorgado junto ao município e/ou ICEPi/SESA;

Parágrafo primeiro - O pagamento da bolsa será interrompido pelo período da suspensão.

Parágrafo segundo - Não serão pagas parcelas retroativas correspondentes ao período de suspensão.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO CANCELAMENTO DA BOLSA

Art 13º - A bolsa será cancelada nos casos de:

a) Pedido do(a) Outorgado(a), devidamente justificado;

b) Descumprimento de um dos requisitos previstos na cláusula sexta - das obrigações do(a) outorgado(a)/bolsista - deste 
instrumento;

c) Afastamento do(a) OUTORGADO(A) por período superior ao estabelecido no Regimento Interno do Programa de Quali-
ficação da Atenção Primária à Saúde – Qualifica – APS;
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d) Prática de qualquer fraude, sem a qual a concessão da bolsa não teria ocorrido ou se mantido;

e) Falecimento do(a) OUTORGADO(A).

Parágrafo primeiro - Na ocorrência de um dos casos previstos na Cláusula Treze, que poderão ensejar penalidades, o(a) 
Outorgado(a) será notificado pelo município e/ou pelo ICEPi/SESA estando assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo segundo - O Outorgado poderá apresentar justificativa para contestar o cancelamento da bolsa mediante apre-
sentação de recurso administrativo, a ser julgado pela Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos, conforme inciso VII 
do artigo 6º da Portaria ICEPi nº 001-R, de 25 de Julho de 2019;

Parágrafo terceiro - Os recursos administrativos deverão obedecer às disposições e prazos de 05 (cinco) dias úteis para 
interposição de recurso junto ao município e/ou ao ICEPi/SESA;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RESSARCIMENTO DAS MENSALIDADES DE BOLSA

Art. 14º O Outorgado ressarcirá ao município os recursos pagos em seu proveito nos seguintes casos:

a) Atraso ou irregularidade na prestação de contas que persista após o vencimento dos prazos concedidos pela município 
e/ou pelo ICEPi/SESA;

b) Prática de qualquer fraude, sem a qual a concessão não teria ocorrido ou se mantido;

c) Descumprimento de qualquer requisito previsto no presente instrumento ou no Regimento Interno do Programa de 
Qualificação da Atenção Primária à Saúde – Qualifica-APS;

d) Em caso de omissão de informações ao município e ICEPi/SESA o Outorgado deverá ressarcir ao município os recursos 
recebidos indevidamente.

Parágrafo primeiro - A avaliação dessas situações fica condicionada à análise e deliberação do Coordenador municipal e 
representação do ICEPi/SESA em despacho fundamentado.

Parágrafo segundo - A aplicação de qualquer penalidade prevista será precedida do devido processo legal, assegurando 
o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo terceiro - Tendo o OUTORGADO justificativas para contestar o ressarcimento da bolsa, poderá ser apresentado 
recurso administrativo.

Parágrafo quarto - O OUTORGADO deverá dar início ao ressarcimento do recurso devido, atualizados pelo valor da bolsa 
vigente, imediatamente após a decisão do município e/ou ICEPi/SESA.

Parágrafo quinto - Os valores a serem devolvidos poderão ser deduzidos das mensalidades no caso de beneficiários com 
bolsas ativas.

Parágrafo sexto - Mesmo que sanado o inadimplemento, o coordenador municipal e OUTORGADO poderão ser penalizados 
sendo precedido do devido processo legal, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA

Art 15º O prazo de execução e a vigência do presente Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro serão de 36 (tinta 
e seis) meses, tendo início no primeiro dia do mês subsequente à data da assinatura deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO

Art. 16º O presente Instrumento será automaticamente rescindido, a qualquer tempo, no caso de descumprimento pelo 
OUTORGADO de quaisquer exigências deste Termo, desempenho insatisfatório do OUTORGADO, e na hipótese de seu fa-
lecimento, sem prejuízo das penalidades previstas no presente instrumento, quando cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

Art. 17º A publicação do extrato deste Instrumento no Diário Oficial do Espírito Santo é condição indispensável para sua 
eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

Art. 18º Fica eleito pelas partes o foro do Juízo de Vitória, comarca da Capital do Estado do Espírito Santo, para dirimir 
quaisquer questões decorrentes, direta ou indiretamente, do presente ajuste.

E assim, por estarem justas e acordadas, assinam o presente Termo em 03 (três) vias, que ficarão em posse do OUTOR-
GANTE, do OUTORGADO e do ICEPi/SESA, sendo disponibilizado eletronicamente para as demais partes na página do 
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município, para que produza os efeitos de direito, perante as testemunhas seguintes.

Castelo , 08 de abril de 2020.

Nayara Benfica Pires Puziol
Secretária Municipal de Saúde - Outorgante

CPF: 103.339.027-50

Lara Louzada
Médica - Outorgada
CPF 121.577.307-29

Patricia Vicentini Barbosa
Coordenadora do Núcleo de Atenção Integrada a Saúde - 

Testemunha
CPF: 123.516.747-07

Maura Faitanin Cesconetti
Coordenadora do Núcleo de Administração Orçamento e 

Finanças - Testemunha
CPF 074.637.437-21

TERMO DE OUTORGA ICEPI 2020
Publicação Nº 268869

TERMO DE OUTORGA: 008/2020

CONCESSÃO DE BOLSA DE APOIO À DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA

ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS

IDENTIFICAÇÃO

Edital: EDITAL ICEPi/SESA Nº 001/2020 – Bolsa de Estudo, Pesquisa e Extensão Tecnológica do Sistema Único de Saúde 
- PEPiSUS, Modalidade Bolsa de Formação / Aperfeiçoamento

OUTORGANTE

O município de Castelo, por meio do Termo de Cooperação Técnica nº 018/2019 e do Termo de Adesão e Compromisso, 
celebrado com o ICEPi/SESA, através de seu Fundo Municipal de Saúde, situado a Rua José Alves Rangel, nº 57, bairro 
Santo Andrezinho, Castelo-ES, CEP: 29360-000, inscrito no CNPJ nº 148308530001-65, doravante denominada simples-
mente Secretaria Municipal de Saúde de Castelo, neste ato representado pela responsável, Srª Nayara Benfica Pires Puziol, 
Secretária Municipal de Saúde, brasileira, casada, portadora da carteira de identidade nº 1968394 e inscrita no CPF nº 
103.339.027-50, residente e domiciliada a rua Antônio Rangel nº 248, apartamento 301, bairro Volta Redonda, Castelo-
-ES, CEP 29360-000.

OUTORGADO

Rafael Rangel Soares Nunes, médico, doravante denominado OUTORGADO, profissional bolsista, portador do RG nº 
2068977 e CPF n.º 111.102.587-80, residente e domiciliado a rua Frei Manoel, nº 270, bairro Centro, Castelo-ES, CEP 
29.360-000.

PROGRAMA / PROJETO

Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Qualifica-APS) / Componente provimento e Fixação de 
Profissionais - Município Castelo.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Art 1º - Este Instrumento tem por objeto a concessão de Bolsa, conforme Lei Complementar nº 909,§ 4º do Art. 15, de 26 
de abril de 2019 dentro do Programa de Estudo, Pesquisa e Extensão Tecnológica do Sistema Único de Saúde - PEPiSUS,

Parágrafo único – O OUTORGADO, para a percepção da bolsa, tem integral responsabilidade na execução do Plano de Tra-
balho Individual previsto no âmbito do Programa Qualifica-APS, componentes Formação em Saúde e Provimento e Fixação 
de Profissionais, sob a coordenação do ICEPi/Município.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA ORIGEM DOS RECURSOS / DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art 2º - Os recursos destinados para o pagamento das bolsas são provenientes de recursos oriundos do Município Castelo, 
através do Fundo Municipal de Saúde – FMS, sob a Fonte de Recurso SEMSA 1211000000 – Auxílio Financeiro a Estudan-
tes, Dotação Orçamentária: 0160011030100492.682 – Elemento Despesa 30901800000 – Ficha 0040.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS PARCELAS E VALOR DA BOLSA

Art 3º - O município Castelo , via FMS, repassará diretamente ao OUTORGADO 36 (trinta e seis) parcelas mensais de bolsa 
até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da competência.

Parágrafo Único - Para que o OUTORGADO faça jus ao pagamento integral da mensalidade da bolsa, deverá ter executado 
as atividades mensais previstas no Plano de Trabalho Individual e obtido a frequência normal, de acordo com o instru-
mento de regulação e registro do município, no respectivo mês, não sendo efetuado pagamento de forma proporcional.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DOS MUNICÍPIOS PARTICIPANTES

Art 4º – Os municípios participantes deverão seguir as seguintes diretrizes:

a) Tendo ocorrido troca do gestor municipal, é imperativa a atualização dos dados junto ao ICEPi/SESA.

b) Os municípios participantes deverão garantir o pagamento da bolsa de formação diretamente ao participante do Pro-
grama Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde, durante todo o período de participação nas ações de aper-
feiçoamento, nos termos do § 4º Art. 15 da Lei Complementar nº 909, de 26 de abril de 2019 e da Resolução CIB/ES nº 
105, de 22 de julho de 2019.

c) Os municípios deverão garantir condições adequadas para a atuação do profissional participante, conforme exigências e 
especificações da Política Nacional de Atenção Básica, tais como estrutura da unidade de saúde adequada, com segurança 
e higiene, fornecimento de equipamentos e insumos necessários e instalações sanitárias para o desempenho das ativida-
des. Além de espaço físico adequado para o desenvolvimento das atividades teóricas e teórico-práticas.

d) Os municípios deverão propor um conjunto de ações e estratégias para o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, 
apoiando o desenvolvimento das atividades educacionais do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à 
Saúde.

e) Caso o município desista da adesão ou venha a ser descredenciado por decisão do ICEPi/SESA, os profissionais nele 
alocados serão remanejados para onde houver disponibilidade de local mais próximo de atuação do bolsista. Devendo o 
município custear a bolsa do profissional até a sua realocação.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ICEPi/SESA

Art 5º – O Instituto de Ciência Pesquisa e Inovação/Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Espírito Santo, deverão 
seguir as seguintes diretrizes:

a) Ofertar e realizar cursos de Aperfeiçoamento e demais ofertas pedagógicas que integram o Programa Estadual de Qua-
lificação de Atenção Primária à Saúde;

b) Supervisionar e realizar Tutoria clínica e pedagógica das equipes de saúde vinculadas ao Programa Estadual de Qualifi-
cação da Atenção Primária à Saúde;

c) Monitorar e avaliar as ações desenvolvidas no âmbito do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à 
Saúde;

d) Disponibilizar acesso a plataformas pedagógicas;

e) Disponibilizar sistema de informação em saúde para referenciamento à atenção ambulatorial;

f) Acompanhar e avaliar a execução e o cumprimento dos objetivos estabelecidos no Plano de Trabalho Individual, bem 
como neste Instrumento, mediante a análise dos relatórios trimestrais e produtos pedagógicos;

g) Organizar Seminários de Avaliação e Acompanhamento do desenvolvimento do projeto, quando for o caso.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO(A) OUTORGADO/BOLSISTA

Art 6º - Sem prejuízo das demais cláusulas e condições constantes do presente Termo, o OUTORGADO(A) se compromete 
a:

a) Cumprir e fazer cumprir todas as legislações e normativas referentes ao Componente de Formação e Provimento do 
Programa Qualifica APS;

b) Cumprir e fazer cumprir legislações e normativas do Sistema Único de Saúde;
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c) Manter cadastro atualizado junto ao município e ao ICEPi/SESA;

d) Cumprir integralmente todas as atividades previstas no Plano de Trabalho Individual, durante a vigência da bolsa;

e) Manter atendimento aos requisitos do OUTORGADO/BOLSISTA previstos no Edital, durante toda vigência deste instru-
mento;

f) Manter atualizados os dados da conta corrente informada para a movimentação dos recursos financeiros recebidos;

g) Prestar esclarecimentos ao município e ao ICEPi/SESA sempre que solicitado;

h) Elaborar e encaminhar os produtos educacionais pactuados com a equipe docente (tutor/supervisor), de acordo com 
os prazos estabelecidos;

i) Não se afastar dos locais onde desenvolve suas atividades assistenciais/educacionais, exceto nos casos previstos;

j) Não acumular bolsa do ICEPi/SESA independente da modalidade;

k) Comunicar e devolver imediatamente ao Município eventuais valores recebidos indevidamente, sendo que os valores a 
serem devolvidos poderão ser deduzidos das mensalidades, no caso de beneficiários com bolsas ativas;

l) Participar de Seminários e atividades específicas promovidos pelo ICEPi/SESA;

m) Estar adimplente junto às Fazendas Públicas Federal/Previdenciária, estadual e municipal, e na Justiça Trabalhista;

n) Comunicar imediatamente ao município e ao ICEPi/SESA qualquer alteração relativa à descontinuidade do plano de 
trabalho, alteração de residência, de vínculo, aquisição de outra bolsa, e/ou desejo de desligamento do programa;

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA PESQUISA

Art 7º - Fica o Outorgado obrigado a mencionar o apoio da ICEPi/SESA e município nos trabalhos publicados, nos semi-
nários, simpósios e similares, e ainda, na divulgação dos mesmos, sob qualquer forma de comunicação ou por qualquer 
veículo, em decorrência do presente apoio financeiro, exceto quando proibido na Lei em decorrência de período eleitoral.

Parágrafo único - Deve constar nos trabalhos e atividades acima citados, nos impressos em geral e nas publicidades, a 
logomarca ICEPi/SESA e município, em lugar visível, de fácil identificação em escala e tamanho proporcionais à área de 
leitura.

CLÁUSULA OITAVA - DOS RELATÓRIOS TÉCNICOS

Art 8º - Deverão ser encaminhados ao ICEPi/SESA os relatórios técnicos trimestrais, em modelo específico.

a) O relatório de avaliação trimestral, vinculado ao Plano de Trabalho Individual, indicará as adaptações que se fizerem 
necessárias, que deverão ser validadas pela Coordenação municipal do Projeto e pelo ICEPi/SESA;

b) O bolsista que não entregar o relatório no mês anterior à finalização da vigência da bolsa será considerado inadimplen-
te, ficando suspenso o pagamento da última parcela e fica o bolsista impossibilitado de aderir à novos projetos até que a 
pendência seja sanada;

c) O prazo para entrega do relatório final de atividades será de até 90 (noventa) dias após a finalização das atividades do 
Projeto, transcorrido o prazo, o não envio do relatório caracterizará abandono do Projeto e ensejará na obrigatoriedade de 
devolução dos valores recebidos , desde a última validação de produto entregue;

Parágrafo único - O bolsista que não apresentar os relatórios nos prazos estabelecidos neste instrumento terá o pagamen-
to das mensalidades da bolsa suspenso. Sanadas as pendências, serão reativados os pagamentos das mensalidades, a 
partir do mês subsequente à regularização, sem o reembolso das mensalidades suspensas.

CLÁUSULA NONA – DOCUMENTO INTEGRANTE

Art 9º - Integra o presente Instrumento, como se nele estivesse transcrito, o Plano de Trabalho Individual do bolsista;

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DA CRIAÇÃO PROTEGIDA

Art 10º - No caso das atividades do OUTORGADO originarem criações intelectuais passíveis de proteção, as partes obede-
cerão as determinações da Lei Federal nº 10.973/2004, regulamentada pelo Decreto nº 5.563/2005, da Lei Complementar 
Estadual nº 642/2012 e as demais disposições legais vigentes.

Parágrafo único - Os resultados econômicos auferidos na exploração comercial da criação protegida, inclusive na hipótese 
de transferência do direito de exploração a terceiros, serão partilhados com o Município/ICEPi/SESA/ES, por meio de con-
trato a ser celebrado com as instituições executoras de projetos nas quais as patentes ou similares foram desenvolvidas.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DAS ALTERAÇÕES

Art 11º - As condições estabelecidas no presente Termo poderão ser alteradas por meio de termo aditivo, mediante so-
licitação acompanhada das devidas justificativas e das certidões negativas das Fazendas Municipal, Estadual e Federal e 
da Justiça do Trabalho, apresentada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data em que se pretenda a imple-
mentação da alteração, antes do fim da vigência deste Instrumento, desde que aceita pelo município/ICEPi/SESA quando 
necessária.

Parágrafo único - Fica vedado o aditamento do presente Termo com o intuito de alterar seu objeto, sob pena de nulidade 
do ato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA SUSPENSÃO DA BOLSA

Art 12º - Será suspenso o pagamento das parcelas da bolsa nos seguintes casos:

a) Por solicitação do(a) Outorgado(a), mediante justificativa, com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência;

b) Recebimento de outro tipo de bolsa do ICEPi/SESA;

c) Não cumprimento de suas obrigações pelo outorgado junto ao município e/ou ICEPi/SESA;

Parágrafo primeiro - O pagamento da bolsa será interrompido pelo período da suspensão.

Parágrafo segundo - Não serão pagas parcelas retroativas correspondentes ao período de suspensão.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO CANCELAMENTO DA BOLSA

Art 13º - A bolsa será cancelada nos casos de:

a) Pedido do(a) Outorgado(a), devidamente justificado;

b) Descumprimento de um dos requisitos previstos na cláusula sexta - das obrigações do(a) outorgado(a)/bolsista - deste 
instrumento;

c) Afastamento do(a) OUTORGADO(A) por período superior ao estabelecido no Regimento Interno do Programa de Quali-
ficação da Atenção Primária à Saúde – Qualifica – APS;

d) Prática de qualquer fraude, sem a qual a concessão da bolsa não teria ocorrido ou se mantido;

e) Falecimento do(a) OUTORGADO(A).

Parágrafo primeiro - Na ocorrência de um dos casos previstos na Cláusula Treze, que poderão ensejar penalidades, o(a) 
Outorgado(a) será notificado pelo município e/ou pelo ICEPi/SESA estando assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo segundo - O Outorgado poderá apresentar justificativa para contestar o cancelamento da bolsa mediante apre-
sentação de recurso administrativo, a ser julgado pela Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos, conforme inciso VII 
do artigo 6º da Portaria ICEPi nº 001-R, de 25 de Julho de 2019;

Parágrafo terceiro - Os recursos administrativos deverão obedecer às disposições e prazos de 05 (cinco) dias úteis para 
interposição de recurso junto ao município e/ou ao ICEPi/SESA;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RESSARCIMENTO DAS MENSALIDADES DE BOLSA

Art. 14º O Outorgado ressarcirá ao município os recursos pagos em seu proveito nos seguintes casos:

a) Atraso ou irregularidade na prestação de contas que persista após o vencimento dos prazos concedidos pela município 
e/ou pelo ICEPi/SESA;

b) Prática de qualquer fraude, sem a qual a concessão não teria ocorrido ou se mantido;

c) Descumprimento de qualquer requisito previsto no presente instrumento ou no Regimento Interno do Programa de 
Qualificação da Atenção Primária à Saúde – Qualifica-APS;

d) Em caso de omissão de informações ao município e ICEPi/SESA o Outorgado deverá ressarcir ao município os recursos 
recebidos indevidamente.

Parágrafo primeiro - A avaliação dessas situações fica condicionada à análise e deliberação do Coordenador municipal e 
representação do ICEPi/SESA em despacho fundamentado.

Parágrafo segundo - A aplicação de qualquer penalidade prevista será precedida do devido processo legal, assegurando 
o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo terceiro - Tendo o OUTORGADO justificativas para contestar o ressarcimento da bolsa, poderá ser apresentado 
recurso administrativo.
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Parágrafo quarto - O OUTORGADO deverá dar início ao ressarcimento do recurso devido, atualizados pelo valor da bolsa 
vigente, imediatamente após a decisão do município e/ou ICEPi/SESA.

Parágrafo quinto - Os valores a serem devolvidos poderão ser deduzidos das mensalidades no caso de beneficiários com 
bolsas ativas.

Parágrafo sexto - Mesmo que sanado o inadimplemento, o coordenador municipal e OUTORGADO poderão ser penalizados 
sendo precedido do devido processo legal, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA

Art 15º O prazo de execução e a vigência do presente Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro serão de 36 (tinta 
e seis) meses, tendo início no primeiro dia do mês subsequente à data da assinatura deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO

Art. 16º O presente Instrumento será automaticamente rescindido, a qualquer tempo, no caso de descumprimento pelo 
OUTORGADO de quaisquer exigências deste Termo, desempenho insatisfatório do OUTORGADO, e na hipótese de seu fa-
lecimento, sem prejuízo das penalidades previstas no presente instrumento, quando cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

Art. 17º A publicação do extrato deste Instrumento no Diário Oficial do Espírito Santo é condição indispensável para sua 
eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

Art. 18º Fica eleito pelas partes o foro do Juízo de Vitória, comarca da Capital do Estado do Espírito Santo, para dirimir 
quaisquer questões decorrentes, direta ou indiretamente, do presente ajuste.

E assim, por estarem justas e acordadas, assinam o presente Termo em 03 (três) vias, que ficarão em posse do OUTOR-
GANTE, do OUTORGADO e do ICEPi/SESA, sendo disponibilizado eletronicamente para as demais partes na página do 
município, para que produza os efeitos de direito, perante as testemunhas seguintes.

Castelo , 08 de abril de 2020.

Nayara Benfica Pires Puziol
Secretária Municipal de Saúde - Outorgante

CPF: 103.339.027-50

Rafael Rangel Soares Nunes
Médico - Outorgado
CPF 111.102.587-80

Patricia Vicentini Barbosa
Coordenadora do Núcleo de Atenção Integrada a Saúde - 

Testemunha
CPF: 123.516.747-07

Maura Faitanin Cesconetti
Coordenadora do Núcleo de Administração Orçamento e 

Finanças - Testemunha
CPF 074.637.437-21

TERMO DE OUTORGA ICEPI 2020
Publicação Nº 268867

TERMO DE OUTORGA: 007/2020

CONCESSÃO DE BOLSA DE APOIO À DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA

ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS

IDENTIFICAÇÃO

Edital: EDITAL ICEPi/SESA Nº 001/2020 – Bolsa de Estudo, Pesquisa e Extensão Tecnológica do Sistema Único de Saúde 
- PEPiSUS, Modalidade Bolsa de Formação / Aperfeiçoamento



09/04/2020 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1492

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 66

OUTORGANTE

O município de Castelo, por meio do Termo de Cooperação Técnica nº 018/2019 e do Termo de Adesão e Compromisso, 
celebrado com o ICEPi/SESA, através de seu Fundo Municipal de Saúde, situado a Rua José Alves Rangel, nº 57, bairro 
Santo Andrezinho, Castelo-ES, CEP: 29360-000, inscrito no CNPJ nº 148308530001-65, doravante denominada simples-
mente Secretaria Municipal de Saúde de Castelo, neste ato representado pela responsável, Srª Nayara Benfica Pires Puziol, 
Secretária Municipal de Saúde, brasileira, casada, portadora da carteira de identidade nº 1968394 e inscrita no CPF nº 
103.339.027-50, residente e domiciliada a rua Antônio Rangel nº 248, apartamento 301, bairro Volta Redonda, Castelo-
-ES, CEP 29360-000.

OUTORGADO

Leonardo Abou Kamel Machado, médico, doravante denominado OUTORGADO, profissional bolsista, portador do RG nº 
2092989 e CPF n.º 124.619.287-03, residente e domiciliado a rua Ministro Eurico Salles, nº 30, bairro Baixo Itália, Cas-
telo-ES, CEP 29.360-000.

PROGRAMA / PROJETO

Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Qualifica-APS) / Componente provimento e Fixação de 
Profissionais - Município Castelo.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Art 1º - Este Instrumento tem por objeto a concessão de Bolsa, conforme Lei Complementar nº 909,§ 4º do Art. 15, de 26 
de abril de 2019 dentro do Programa de Estudo, Pesquisa e Extensão Tecnológica do Sistema Único de Saúde - PEPiSUS,

Parágrafo único – O OUTORGADO, para a percepção da bolsa, tem integral responsabilidade na execução do Plano de Tra-
balho Individual previsto no âmbito do Programa Qualifica-APS, componentes Formação em Saúde e Provimento e Fixação 
de Profissionais, sob a coordenação do ICEPi/Município.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ORIGEM DOS RECURSOS / DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art 2º - Os recursos destinados para o pagamento das bolsas são provenientes de recursos oriundos do Município Castelo, 
através do Fundo Municipal de Saúde – FMS, sob a Fonte de Recurso SEMSA 1211000000 – Auxílio Financeiro a Estudan-
tes, Dotação Orçamentária: 0160011030100492.682 – Elemento Despesa 30901800000 – Ficha 0040.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS PARCELAS E VALOR DA BOLSA

Art 3º - O município Castelo , via FMS, repassará diretamente ao OUTORGADO 36 (trinta e seis) parcelas mensais de bolsa 
até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da competência.

Parágrafo Único - Para que o OUTORGADO faça jus ao pagamento integral da mensalidade da bolsa, deverá ter executado 
as atividades mensais previstas no Plano de Trabalho Individual e obtido a frequência normal, de acordo com o instru-
mento de regulação e registro do município, no respectivo mês, não sendo efetuado pagamento de forma proporcional.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DOS MUNICÍPIOS PARTICIPANTES

Art 4º – Os municípios participantes deverão seguir as seguintes diretrizes:

a) Tendo ocorrido troca do gestor municipal, é imperativa a atualização dos dados junto ao ICEPi/SESA.

b) Os municípios participantes deverão garantir o pagamento da bolsa de formação diretamente ao participante do Pro-
grama Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde, durante todo o período de participação nas ações de aper-
feiçoamento, nos termos do § 4º Art. 15 da Lei Complementar nº 909, de 26 de abril de 2019 e da Resolução CIB/ES nº 
105, de 22 de julho de 2019.

c) Os municípios deverão garantir condições adequadas para a atuação do profissional participante, conforme exigências e 
especificações da Política Nacional de Atenção Básica, tais como estrutura da unidade de saúde adequada, com segurança 
e higiene, fornecimento de equipamentos e insumos necessários e instalações sanitárias para o desempenho das ativida-
des. Além de espaço físico adequado para o desenvolvimento das atividades teóricas e teórico-práticas.

d) Os municípios deverão propor um conjunto de ações e estratégias para o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, 
apoiando o desenvolvimento das atividades educacionais do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à 
Saúde.

e) Caso o município desista da adesão ou venha a ser descredenciado por decisão do ICEPi/SESA, os profissionais nele 
alocados serão remanejados para onde houver disponibilidade de local mais próximo de atuação do bolsista. Devendo o 
município custear a bolsa do profissional até a sua realocação.
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CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ICEPi/SESA

Art 5º – O Instituto de Ciência Pesquisa e Inovação/Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Espírito Santo, deverão 
seguir as seguintes diretrizes:

a) Ofertar e realizar cursos de Aperfeiçoamento e demais ofertas pedagógicas que integram o Programa Estadual de Qua-
lificação de Atenção Primária à Saúde;

b) Supervisionar e realizar Tutoria clínica e pedagógica das equipes de saúde vinculadas ao Programa Estadual de Qualifi-
cação da Atenção Primária à Saúde;

c) Monitorar e avaliar as ações desenvolvidas no âmbito do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à 
Saúde;

d) Disponibilizar acesso a plataformas pedagógicas;

e) Disponibilizar sistema de informação em saúde para referenciamento à atenção ambulatorial;

f) Acompanhar e avaliar a execução e o cumprimento dos objetivos estabelecidos no Plano de Trabalho Individual, bem 
como neste Instrumento, mediante a análise dos relatórios trimestrais e produtos pedagógicos;

g) Organizar Seminários de Avaliação e Acompanhamento do desenvolvimento do projeto, quando for o caso.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO(A) OUTORGADO/BOLSISTA

Art 6º - Sem prejuízo das demais cláusulas e condições constantes do presente Termo, o OUTORGADO(A) se compromete 
a:

a) Cumprir e fazer cumprir todas as legislações e normativas referentes ao Componente de Formação e Provimento do 
Programa Qualifica APS;

b) Cumprir e fazer cumprir legislações e normativas do Sistema Único de Saúde;

c) Manter cadastro atualizado junto ao município e ao ICEPi/SESA;

d) Cumprir integralmente todas as atividades previstas no Plano de Trabalho Individual, durante a vigência da bolsa;

e) Manter atendimento aos requisitos do OUTORGADO/BOLSISTA previstos no Edital, durante toda vigência deste instru-
mento;

f) Manter atualizados os dados da conta corrente informada para a movimentação dos recursos financeiros recebidos;

g) Prestar esclarecimentos ao município e ao ICEPi/SESA sempre que solicitado;

h) Elaborar e encaminhar os produtos educacionais pactuados com a equipe docente (tutor/supervisor), de acordo com 
os prazos estabelecidos;

i) Não se afastar dos locais onde desenvolve suas atividades assistenciais/educacionais, exceto nos casos previstos;

j) Não acumular bolsa do ICEPi/SESA independente da modalidade;

k) Comunicar e devolver imediatamente ao Município eventuais valores recebidos indevidamente, sendo que os valores a 
serem devolvidos poderão ser deduzidos das mensalidades, no caso de beneficiários com bolsas ativas;

l) Participar de Seminários e atividades específicas promovidos pelo ICEPi/SESA;

m) Estar adimplente junto às Fazendas Públicas Federal/Previdenciária, estadual e municipal, e na Justiça Trabalhista;

n) Comunicar imediatamente ao município e ao ICEPi/SESA qualquer alteração relativa à descontinuidade do plano de 
trabalho, alteração de residência, de vínculo, aquisição de outra bolsa, e/ou desejo de desligamento do programa;

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA PESQUISA

Art 7º - Fica o Outorgado obrigado a mencionar o apoio da ICEPi/SESA e município nos trabalhos publicados, nos semi-
nários, simpósios e similares, e ainda, na divulgação dos mesmos, sob qualquer forma de comunicação ou por qualquer 
veículo, em decorrência do presente apoio financeiro, exceto quando proibido na Lei em decorrência de período eleitoral.

Parágrafo único - Deve constar nos trabalhos e atividades acima citados, nos impressos em geral e nas publicidades, a 
logomarca ICEPi/SESA e município, em lugar visível, de fácil identificação em escala e tamanho proporcionais à área de 
leitura.

CLÁUSULA OITAVA - DOS RELATÓRIOS TÉCNICOS

Art 8º - Deverão ser encaminhados ao ICEPi/SESA os relatórios técnicos trimestrais, em modelo específico.

a) O relatório de avaliação trimestral, vinculado ao Plano de Trabalho Individual, indicará as adaptações que se fizerem 
necessárias, que deverão ser validadas pela Coordenação municipal do Projeto e pelo ICEPi/SESA;

b) O bolsista que não entregar o relatório no mês anterior à finalização da vigência da bolsa será considerado inadimplen-
te, ficando suspenso o pagamento da última parcela e fica o bolsista impossibilitado de aderir à novos projetos até que a 
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pendência seja sanada;

c) O prazo para entrega do relatório final de atividades será de até 90 (noventa) dias após a finalização das atividades do 
Projeto, transcorrido o prazo, o não envio do relatório caracterizará abandono do Projeto e ensejará na obrigatoriedade de 
devolução dos valores recebidos , desde a última validação de produto entregue;

Parágrafo único - O bolsista que não apresentar os relatórios nos prazos estabelecidos neste instrumento terá o pagamen-
to das mensalidades da bolsa suspenso. Sanadas as pendências, serão reativados os pagamentos das mensalidades, a 
partir do mês subsequente à regularização, sem o reembolso das mensalidades suspensas.

CLÁUSULA NONA – DOCUMENTO INTEGRANTE

Art 9º - Integra o presente Instrumento, como se nele estivesse transcrito, o Plano de Trabalho Individual do bolsista;

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DA CRIAÇÃO PROTEGIDA

Art 10º - No caso das atividades do OUTORGADO originarem criações intelectuais passíveis de proteção, as partes obede-
cerão as determinações da Lei Federal nº 10.973/2004, regulamentada pelo Decreto nº 5.563/2005, da Lei Complementar 
Estadual nº 642/2012 e as demais disposições legais vigentes.

Parágrafo único - Os resultados econômicos auferidos na exploração comercial da criação protegida, inclusive na hipótese 
de transferência do direito de exploração a terceiros, serão partilhados com o Município/ICEPi/SESA/ES, por meio de con-
trato a ser celebrado com as instituições executoras de projetos nas quais as patentes ou similares foram desenvolvidas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DAS ALTERAÇÕES

Art 11º - As condições estabelecidas no presente Termo poderão ser alteradas por meio de termo aditivo, mediante so-
licitação acompanhada das devidas justificativas e das certidões negativas das Fazendas Municipal, Estadual e Federal e 
da Justiça do Trabalho, apresentada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data em que se pretenda a imple-
mentação da alteração, antes do fim da vigência deste Instrumento, desde que aceita pelo município/ICEPi/SESA quando 
necessária.

Parágrafo único - Fica vedado o aditamento do presente Termo com o intuito de alterar seu objeto, sob pena de nulidade 
do ato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA SUSPENSÃO DA BOLSA

Art 12º - Será suspenso o pagamento das parcelas da bolsa nos seguintes casos:

a) Por solicitação do(a) Outorgado(a), mediante justificativa, com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência;

b) Recebimento de outro tipo de bolsa do ICEPi/SESA;

c) Não cumprimento de suas obrigações pelo outorgado junto ao município e/ou ICEPi/SESA;

Parágrafo primeiro - O pagamento da bolsa será interrompido pelo período da suspensão.

Parágrafo segundo - Não serão pagas parcelas retroativas correspondentes ao período de suspensão.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO CANCELAMENTO DA BOLSA

Art 13º - A bolsa será cancelada nos casos de:

a) Pedido do(a) Outorgado(a), devidamente justificado;

b) Descumprimento de um dos requisitos previstos na cláusula sexta - das obrigações do(a) outorgado(a)/bolsista - deste 
instrumento;

c) Afastamento do(a) OUTORGADO(A) por período superior ao estabelecido no Regimento Interno do Programa de Quali-
ficação da Atenção Primária à Saúde – Qualifica – APS;

d) Prática de qualquer fraude, sem a qual a concessão da bolsa não teria ocorrido ou se mantido;

e) Falecimento do(a) OUTORGADO(A).

Parágrafo primeiro - Na ocorrência de um dos casos previstos na Cláusula Treze, que poderão ensejar penalidades, o(a) 
Outorgado(a) será notificado pelo município e/ou pelo ICEPi/SESA estando assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo segundo - O Outorgado poderá apresentar justificativa para contestar o cancelamento da bolsa mediante apre-
sentação de recurso administrativo, a ser julgado pela Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos, conforme inciso VII 
do artigo 6º da Portaria ICEPi nº 001-R, de 25 de Julho de 2019;

Parágrafo terceiro - Os recursos administrativos deverão obedecer às disposições e prazos de 05 (cinco) dias úteis para 
interposição de recurso junto ao município e/ou ao ICEPi/SESA;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RESSARCIMENTO DAS MENSALIDADES DE BOLSA



09/04/2020 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1492

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 69

Art. 14º O Outorgado ressarcirá ao município os recursos pagos em seu proveito nos seguintes casos:

a) Atraso ou irregularidade na prestação de contas que persista após o vencimento dos prazos concedidos pela município 
e/ou pelo ICEPi/SESA;

b) Prática de qualquer fraude, sem a qual a concessão não teria ocorrido ou se mantido;

c) Descumprimento de qualquer requisito previsto no presente instrumento ou no Regimento Interno do Programa de 
Qualificação da Atenção Primária à Saúde – Qualifica-APS;

d) Em caso de omissão de informações ao município e ICEPi/SESA o Outorgado deverá ressarcir ao município os recursos 
recebidos indevidamente.

Parágrafo primeiro - A avaliação dessas situações fica condicionada à análise e deliberação do Coordenador municipal e 
representação do ICEPi/SESA em despacho fundamentado.

Parágrafo segundo - A aplicação de qualquer penalidade prevista será precedida do devido processo legal, assegurando 
o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo terceiro - Tendo o OUTORGADO justificativas para contestar o ressarcimento da bolsa, poderá ser apresentado 
recurso administrativo.

Parágrafo quarto - O OUTORGADO deverá dar início ao ressarcimento do recurso devido, atualizados pelo valor da bolsa 
vigente, imediatamente após a decisão do município e/ou ICEPi/SESA.

Parágrafo quinto - Os valores a serem devolvidos poderão ser deduzidos das mensalidades no caso de beneficiários com 
bolsas ativas.

Parágrafo sexto - Mesmo que sanado o inadimplemento, o coordenador municipal e OUTORGADO poderão ser penalizados 
sendo precedido do devido processo legal, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA

Art 15º O prazo de execução e a vigência do presente Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro serão de 36 (tinta 
e seis) meses, tendo início no primeiro dia do mês subsequente à data da assinatura deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO

Art. 16º O presente Instrumento será automaticamente rescindido, a qualquer tempo, no caso de descumprimento pelo 
OUTORGADO de quaisquer exigências deste Termo, desempenho insatisfatório do OUTORGADO, e na hipótese de seu fa-
lecimento, sem prejuízo das penalidades previstas no presente instrumento, quando cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

Art. 17º A publicação do extrato deste Instrumento no Diário Oficial do Espírito Santo é condição indispensável para sua 
eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

Art. 18º Fica eleito pelas partes o foro do Juízo de Vitória, comarca da Capital do Estado do Espírito Santo, para dirimir 
quaisquer questões decorrentes, direta ou indiretamente, do presente ajuste.

E assim, por estarem justas e acordadas, assinam o presente Termo em 03 (três) vias, que ficarão em posse do OUTOR-
GANTE, do OUTORGADO e do ICEPi/SESA, sendo disponibilizado eletronicamente para as demais partes na página do 
município, para que produza os efeitos de direito, perante as testemunhas seguintes.

Castelo , 08 de abril de 2020.

Nayara Benfica Pires Puziol
Secretária Municipal de Saúde - Outorgante

CPF: 103.339.027-50

Leonardo Abou Kamel Machado
Médico - Outorgado
CPF 124.619.287-03

Patricia Vicentini Barbosa
Coordenadora do Núcleo de Atenção Integrada a Saúde - 

Testemunha
CPF: 123.516.747-07

Maura Faitanin Cesconetti
Coordenadora do Núcleo de Administração Orçamento e 

Finanças - Testemunha
CPF 074.637.437-21
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TERMO DE OUTORGA ICEPI 2020
Publicação Nº 268870

TERMO DE OUTORGA: 009/2020

CONCESSÃO DE BOLSA DE APOIO À DIFUSÃO DE CONHECIMENTO DO PROGRAMA

ESTADUAL DE BOLSAS DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO TECNOLÓGICA NO SUS

IDENTIFICAÇÃO

Edital: EDITAL ICEPi/SESA Nº 001/2020 – Bolsa de Estudo, Pesquisa e Extensão Tecnológica do Sistema Único de Saúde 
- PEPiSUS, Modalidade Bolsa de Formação / Aperfeiçoamento

OUTORGANTE

O município de Castelo, por meio do Termo de Cooperação Técnica nº 018/2019 e do Termo de Adesão e Compromisso, 
celebrado com o ICEPi/SESA, através de seu Fundo Municipal de Saúde, situado a Rua José Alves Rangel, nº 57, bairro 
Santo Andrezinho, Castelo-ES, CEP: 29360-000, inscrito no CNPJ nº 148308530001-65, doravante denominada simples-
mente Secretaria Municipal de Saúde de Castelo, neste ato representado pela responsável, Srª Nayara Benfica Pires Puziol, 
Secretária Municipal de Saúde, brasileira, casada, portadora da carteira de identidade nº 1968394 e inscrita no CPF nº 
103.339.027-50, residente e domiciliada a rua Antônio Rangel nº 248, apartamento 301, bairro Volta Redonda, Castelo-
-ES, CEP 29360-000.

OUTORGADO

Juliana Silva Magalhães, cirurgiã dentista, doravante denominado OUTORGADA, profissional bolsista, portadora do RG 
nº 4050299 e CPF n.º 142.136.837-45, residente e domiciliado a rua Atanagildo Araujo, nº 24, bairro IBC, Cachoeiro de 
Itapemirim-ES, CEP 29.304-035.

PROGRAMA / PROJETO

Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Qualifica-APS) / Componente provimento e Fixação de 
Profissionais - Município Castelo.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Art 1º - Este Instrumento tem por objeto a concessão de Bolsa, conforme Lei Complementar nº 909,§ 4º do Art. 15, de 26 
de abril de 2019 dentro do Programa de Estudo, Pesquisa e Extensão Tecnológica do Sistema Único de Saúde - PEPiSUS,

Parágrafo único – O OUTORGADO, para a percepção da bolsa, tem integral responsabilidade na execução do Plano de Tra-
balho Individual previsto no âmbito do Programa Qualifica-APS, componentes Formação em Saúde e Provimento e Fixação 
de Profissionais, sob a coordenação do ICEPi/Município.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ORIGEM DOS RECURSOS / DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art 2º - Os recursos destinados para o pagamento das bolsas são provenientes de recursos oriundos do Município Castelo, 
através do Fundo Municipal de Saúde – FMS, sob a Fonte de Recurso SEMSA 1211000000 – Auxílio Financeiro a Estudan-
tes, Dotação Orçamentária: 0160011030100492.682 – Elemento Despesa 30901800000 – Ficha 0040.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS PARCELAS E VALOR DA BOLSA

Art 3º - O município Castelo , via FMS, repassará diretamente ao OUTORGADO 36 (trinta e seis) parcelas mensais de bolsa 
até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da competência.

Parágrafo Único - Para que o OUTORGADO faça jus ao pagamento integral da mensalidade da bolsa, deverá ter executado 
as atividades mensais previstas no Plano de Trabalho Individual e obtido a frequência normal, de acordo com o instru-
mento de regulação e registro do município, no respectivo mês, não sendo efetuado pagamento de forma proporcional.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DOS MUNICÍPIOS PARTICIPANTES

Art 4º – Os municípios participantes deverão seguir as seguintes diretrizes:

a) Tendo ocorrido troca do gestor municipal, é imperativa a atualização dos dados junto ao ICEPi/SESA.

b) Os municípios participantes deverão garantir o pagamento da bolsa de formação diretamente ao participante do 
Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde, durante todo o período de participação nas ações de 
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aperfeiçoamento, nos termos do § 4º Art. 15 da Lei Complementar nº 909, de 26 de abril de 2019 e da Resolução CIB/ES 
nº 105, de 22 de julho de 2019.

c) Os municípios deverão garantir condições adequadas para a atuação do profissional participante, conforme exigências e 
especificações da Política Nacional de Atenção Básica, tais como estrutura da unidade de saúde adequada, com segurança 
e higiene, fornecimento de equipamentos e insumos necessários e instalações sanitárias para o desempenho das ativida-
des. Além de espaço físico adequado para o desenvolvimento das atividades teóricas e teórico-práticas.

d) Os municípios deverão propor um conjunto de ações e estratégias para o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, 
apoiando o desenvolvimento das atividades educacionais do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à 
Saúde.

e) Caso o município desista da adesão ou venha a ser descredenciado por decisão do ICEPi/SESA, os profissionais nele 
alocados serão remanejados para onde houver disponibilidade de local mais próximo de atuação do bolsista. Devendo o 
município custear a bolsa do profissional até a sua realocação.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ICEPi/SESA

Art 5º – O Instituto de Ciência Pesquisa e Inovação/Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Espírito Santo, deverão 
seguir as seguintes diretrizes:

a) Ofertar e realizar cursos de Aperfeiçoamento e demais ofertas pedagógicas que integram o Programa Estadual de Qua-
lificação de Atenção Primária à Saúde;

b) Supervisionar e realizar Tutoria clínica e pedagógica das equipes de saúde vinculadas ao Programa Estadual de Qualifi-
cação da Atenção Primária à Saúde;

c) Monitorar e avaliar as ações desenvolvidas no âmbito do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à 
Saúde;

d) Disponibilizar acesso a plataformas pedagógicas;

e) Disponibilizar sistema de informação em saúde para referenciamento à atenção ambulatorial;

f) Acompanhar e avaliar a execução e o cumprimento dos objetivos estabelecidos no Plano de Trabalho Individual, bem 
como neste Instrumento, mediante a análise dos relatórios trimestrais e produtos pedagógicos;

g) Organizar Seminários de Avaliação e Acompanhamento do desenvolvimento do projeto, quando for o caso.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO(A) OUTORGADO/BOLSISTA

Art 6º - Sem prejuízo das demais cláusulas e condições constantes do presente Termo, o OUTORGADO(A) se compromete 
a:

a) Cumprir e fazer cumprir todas as legislações e normativas referentes ao Componente de Formação e Provimento do 
Programa Qualifica APS;

b) Cumprir e fazer cumprir legislações e normativas do Sistema Único de Saúde;

c) Manter cadastro atualizado junto ao município e ao ICEPi/SESA;

d) Cumprir integralmente todas as atividades previstas no Plano de Trabalho Individual, durante a vigência da bolsa;

e) Manter atendimento aos requisitos do OUTORGADO/BOLSISTA previstos no Edital, durante toda vigência deste instru-
mento;

f) Manter atualizados os dados da conta corrente informada para a movimentação dos recursos financeiros recebidos;

g) Prestar esclarecimentos ao município e ao ICEPi/SESA sempre que solicitado;

h) Elaborar e encaminhar os produtos educacionais pactuados com a equipe docente (tutor/supervisor), de acordo com 
os prazos estabelecidos;

i) Não se afastar dos locais onde desenvolve suas atividades assistenciais/educacionais, exceto nos casos previstos;

j) Não acumular bolsa do ICEPi/SESA independente da modalidade;

k) Comunicar e devolver imediatamente ao Município eventuais valores recebidos indevidamente, sendo que os valores a 
serem devolvidos poderão ser deduzidos das mensalidades, no caso de beneficiários com bolsas ativas;

l) Participar de Seminários e atividades específicas promovidos pelo ICEPi/SESA;

m) Estar adimplente junto às Fazendas Públicas Federal/Previdenciária, estadual e municipal, e na Justiça Trabalhista;

n) Comunicar imediatamente ao município e ao ICEPi/SESA qualquer alteração relativa à descontinuidade do plano de 
trabalho, alteração de residência, de vínculo, aquisição de outra bolsa, e/ou desejo de desligamento do programa;
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA PESQUISA

Art 7º - Fica o Outorgado obrigado a mencionar o apoio da ICEPi/SESA e município nos trabalhos publicados, nos semi-
nários, simpósios e similares, e ainda, na divulgação dos mesmos, sob qualquer forma de comunicação ou por qualquer 
veículo, em decorrência do presente apoio financeiro, exceto quando proibido na Lei em decorrência de período eleitoral.

Parágrafo único - Deve constar nos trabalhos e atividades acima citados, nos impressos em geral e nas publicidades, a 
logomarca ICEPi/SESA e município, em lugar visível, de fácil identificação em escala e tamanho proporcionais à área de 
leitura.

CLÁUSULA OITAVA - DOS RELATÓRIOS TÉCNICOS

Art 8º - Deverão ser encaminhados ao ICEPi/SESA os relatórios técnicos trimestrais, em modelo específico.

a) O relatório de avaliação trimestral, vinculado ao Plano de Trabalho Individual, indicará as adaptações que se fizerem 
necessárias, que deverão ser validadas pela Coordenação municipal do Projeto e pelo ICEPi/SESA;

b) O bolsista que não entregar o relatório no mês anterior à finalização da vigência da bolsa será considerado inadimplen-
te, ficando suspenso o pagamento da última parcela e fica o bolsista impossibilitado de aderir à novos projetos até que a 
pendência seja sanada;

c) O prazo para entrega do relatório final de atividades será de até 90 (noventa) dias após a finalização das atividades do 
Projeto, transcorrido o prazo, o não envio do relatório caracterizará abandono do Projeto e ensejará na obrigatoriedade de 
devolução dos valores recebidos , desde a última validação de produto entregue;

Parágrafo único - O bolsista que não apresentar os relatórios nos prazos estabelecidos neste instrumento terá o pagamen-
to das mensalidades da bolsa suspenso. Sanadas as pendências, serão reativados os pagamentos das mensalidades, a 
partir do mês subsequente à regularização, sem o reembolso das mensalidades suspensas.

CLÁUSULA NONA – DOCUMENTO INTEGRANTE

Art 9º - Integra o presente Instrumento, como se nele estivesse transcrito, o Plano de Trabalho Individual do bolsista;

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DA CRIAÇÃO PROTEGIDA

Art 10º - No caso das atividades do OUTORGADO originarem criações intelectuais passíveis de proteção, as partes obede-
cerão as determinações da Lei Federal nº 10.973/2004, regulamentada pelo Decreto nº 5.563/2005, da Lei Complementar 
Estadual nº 642/2012 e as demais disposições legais vigentes.

Parágrafo único - Os resultados econômicos auferidos na exploração comercial da criação protegida, inclusive na hipótese 
de transferência do direito de exploração a terceiros, serão partilhados com o Município/ICEPi/SESA/ES, por meio de con-
trato a ser celebrado com as instituições executoras de projetos nas quais as patentes ou similares foram desenvolvidas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DAS ALTERAÇÕES

Art 11º - As condições estabelecidas no presente Termo poderão ser alteradas por meio de termo aditivo, mediante so-
licitação acompanhada das devidas justificativas e das certidões negativas das Fazendas Municipal, Estadual e Federal e 
da Justiça do Trabalho, apresentada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data em que se pretenda a imple-
mentação da alteração, antes do fim da vigência deste Instrumento, desde que aceita pelo município/ICEPi/SESA quando 
necessária.

Parágrafo único - Fica vedado o aditamento do presente Termo com o intuito de alterar seu objeto, sob pena de nulidade 
do ato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA SUSPENSÃO DA BOLSA

Art 12º - Será suspenso o pagamento das parcelas da bolsa nos seguintes casos:

a) Por solicitação do(a) Outorgado(a), mediante justificativa, com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência;

b) Recebimento de outro tipo de bolsa do ICEPi/SESA;

c) Não cumprimento de suas obrigações pelo outorgado junto ao município e/ou ICEPi/SESA;

Parágrafo primeiro - O pagamento da bolsa será interrompido pelo período da suspensão.

Parágrafo segundo - Não serão pagas parcelas retroativas correspondentes ao período de suspensão.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO CANCELAMENTO DA BOLSA

Art 13º - A bolsa será cancelada nos casos de:
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a) Pedido do(a) Outorgado(a), devidamente justificado;

b) Descumprimento de um dos requisitos previstos na cláusula sexta - das obrigações do(a) outorgado(a)/bolsista - deste 
instrumento;

c) Afastamento do(a) OUTORGADO(A) por período superior ao estabelecido no Regimento Interno do Programa de Quali-
ficação da Atenção Primária à Saúde – Qualifica – APS;

d) Prática de qualquer fraude, sem a qual a concessão da bolsa não teria ocorrido ou se mantido;

e) Falecimento do(a) OUTORGADO(A).

Parágrafo primeiro - Na ocorrência de um dos casos previstos na Cláusula Treze, que poderão ensejar penalidades, o(a) 
Outorgado(a) será notificado pelo município e/ou pelo ICEPi/SESA estando assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo segundo - O Outorgado poderá apresentar justificativa para contestar o cancelamento da bolsa mediante apre-
sentação de recurso administrativo, a ser julgado pela Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos, conforme inciso VII 
do artigo 6º da Portaria ICEPi nº 001-R, de 25 de Julho de 2019;

Parágrafo terceiro - Os recursos administrativos deverão obedecer às disposições e prazos de 05 (cinco) dias úteis para 
interposição de recurso junto ao município e/ou ao ICEPi/SESA;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RESSARCIMENTO DAS MENSALIDADES DE BOLSA

Art. 14º O Outorgado ressarcirá ao município os recursos pagos em seu proveito nos seguintes casos:

a) Atraso ou irregularidade na prestação de contas que persista após o vencimento dos prazos concedidos pela município 
e/ou pelo ICEPi/SESA;

b) Prática de qualquer fraude, sem a qual a concessão não teria ocorrido ou se mantido;

c) Descumprimento de qualquer requisito previsto no presente instrumento ou no Regimento Interno do Programa de 
Qualificação da Atenção Primária à Saúde – Qualifica-APS;

d) Em caso de omissão de informações ao município e ICEPi/SESA o Outorgado deverá ressarcir ao município os recursos 
recebidos indevidamente.

Parágrafo primeiro - A avaliação dessas situações fica condicionada à análise e deliberação do Coordenador municipal e 
representação do ICEPi/SESA em despacho fundamentado.

Parágrafo segundo - A aplicação de qualquer penalidade prevista será precedida do devido processo legal, assegurando 
o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo terceiro - Tendo o OUTORGADO justificativas para contestar o ressarcimento da bolsa, poderá ser apresentado 
recurso administrativo.

Parágrafo quarto - O OUTORGADO deverá dar início ao ressarcimento do recurso devido, atualizados pelo valor da bolsa 
vigente, imediatamente após a decisão do município e/ou ICEPi/SESA.

Parágrafo quinto - Os valores a serem devolvidos poderão ser deduzidos das mensalidades no caso de beneficiários com 
bolsas ativas.

Parágrafo sexto - Mesmo que sanado o inadimplemento, o coordenador municipal e OUTORGADO poderão ser penalizados 
sendo precedido do devido processo legal, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA

Art 15º O prazo de execução e a vigência do presente Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro serão de 36 (tinta 
e seis) meses, tendo início no primeiro dia do mês subsequente à data da assinatura deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO

Art. 16º O presente Instrumento será automaticamente rescindido, a qualquer tempo, no caso de descumprimento pelo 
OUTORGADO de quaisquer exigências deste Termo, desempenho insatisfatório do OUTORGADO, e na hipótese de seu fa-
lecimento, sem prejuízo das penalidades previstas no presente instrumento, quando cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

Art. 17º A publicação do extrato deste Instrumento no Diário Oficial do Espírito Santo é condição indispensável para sua 
eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO
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Art. 18º Fica eleito pelas partes o foro do Juízo de Vitória, comarca da Capital do Estado do Espírito Santo, para dirimir 
quaisquer questões decorrentes, direta ou indiretamente, do presente ajuste.

E assim, por estarem justas e acordadas, assinam o presente Termo em 03 (três) vias, que ficarão em posse do OUTOR-
GANTE, do OUTORGADO e do ICEPi/SESA, sendo disponibilizado eletronicamente para as demais partes na página do 
município, para que produza os efeitos de direito, perante as testemunhas seguintes.

Castelo , 08 de abril de 2020.

Nayara Benfica Pires Puziol
Secretária Municipal de Saúde - Outorgante

CPF: 103.339.027-50

Mayara Lemos Entringer
Cirurgiã Dentista - Outorgada

CPF: 142.136.837-45

Patricia Vicentini Barbosa
Coordenadora do Núcleo de Atenção Integrada a Saúde - 

Testemunha
CPF: 123.516.747-07

Maura Faitanin Cesconetti
Coordenadora do Núcleo de Administração Orçamento e 

Finanças - Testemunha
CPF 074.637.437-21
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Colatina

Prefeitura

AVISO DE DESERTO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2020
Publicação Nº 268801

RESULTADO DO

PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2020

O MUNICÍPIO DE COLATINA torna público que restou DESERTO o Pregão Presencial em epígrafe, cujo o objeto é formali-
zação de registro de preços para locação de banheiros químicos.

Colatina-ES, 08 de Abril de 2020.

VINICIUS DA SILVA NETTO

Pregoeiro Municipal

DECRETO 24.102/2020
Publicação Nº 268749

DECRETO Nº 24.102 DE 06 DE ABRIL DE 2020 .

Adota medidas de atendimento seguro ao cliente para prevenção e enfrentamento à propagação do coronavírus ( COVID- 
19), no Município de Colatina :

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

Considerando o notório surto mundial de coronavírus (COVID-19), a sua rápida transmissibilidade e propagação geográfica 
no território brasileiro, incluído o Estado do Espírito Santo e o município de Colatina;

Considerando a gravidade clínica da doença, provocadora de complicações graves, internações e mortes, bem como a 
vulnerabilidade da população e, principalmente, a indisponibilidade de medidas preventivas como vacinas e tratamentos 
especificados;

Considerando a declaração de pandemia do COVID-19, pela Organização Mundial da Saúde, as evidências científicas até 
então descobertas e a elevação do nível de alerta em saúde para o estado de emergência, pelo Governo Federal;

Considerando o disposto na Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento 
de emergências de saúde pública de importância internacional decorrentes do COVID-19, visando à proteção da coletivi-
dade, decreta;

Art.1º Os estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços em todo território municipal deverão reforçar as boas 
práticas e os procedimentos de higienização, bem como garantir as condutas adequadas de higiene pessoal e o controle 
de saúde dos colaboradores, e estabelecer medidas de atendimento seguro ao cliente, a fim de minimizar o risco de trans-
missão do novo Coronavírus (COVID-19).

Art.2º São procedimentos preventivos à disseminação do novo Coronavírus (COVID-19) que devem ser adotados:

I - Orientar os colaboradores quanto às práticas de higiene pessoal dentro e fora do ambiente de trabalho, destinadas a 
evitar o contágio e transmissão da doença, tais como:

a) Lavar as mãos frequentemente por 40 a 60 segundos com água e sabão, principalmente entre os atendimentos, após 
qualquer interrupção do serviço, antes de manipular alimentos, nas trocas de atividades, após tocar objetos sujos/con-
taminados, objetos pessoais e partes do corpo, após manusear resíduos, após uso de sanitários, após se alimentar, etc.

b) Utilizar antisséptico à base de álcool 70% para higienização das mãos quando não houver água e sabão;
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c) Cobrir a boca ou o nariz com a parte interna do braço ao tossir ou espirrar ou utilizar lenços descartáveis, que devem 
ser imediatamente descartados e as mãos higienizadas;

d) Evitar o toque de olhos, nariz e boca;

e) Não compartilhar objetos de uso pessoal;

f) Evitar contato próximo com pessoas que apresentem sintomas de gripes ou resfriados;

g) Alertar o empregador caso apresente sintomas de gripes e resfriados e adotar o Protocolo de Isolamento Domiciliar da 
Secretaria de Estado da Saúde (SESA) por 14 dias;

h) Evitar o cumprimento de pessoas por meio de contato físico;

i) Evitar aglomeração de pessoas e manter distanciamento entre os manipuladores, a depender das condições físicas da 
unidade.

II - Disponibilizar permanentemente os seguintes itens necessários para higienização das mãos: lavatório com água potá-
vel corrente, sabonete líquido ou produto antisséptico, toalhas de papel e lixeira para descarte;

III - Disponibilizar dispensers com álcool gel 70% em pontos estratégicos, destinados à higienização das mãos de colabo-
radores e clientes;

IV - Evitar o compartilhamento de objetos entre funcionários, como calculadoras, computadores, bancadas, canetas, blo-
cos de anotação, utensílios de cozinha, entre outros;

V - Disponibilizar utensílios descartáveis em estabelecimentos que sirvam alimentação aos seus funcionários, ainda, copos 
descartáveis para consumo de líquidos;

VI - Afixar cartazes de orientação aos clientes sobre as medidas que devem ser adotadas durante as compras e serviços, 
para evitar a disseminação do vírus;

VII - Limitar a entrada de clientes no estabelecimento, para que não haja aglomerações e para que seja possível manter a 
distância mínima de segurança de 1,5 metros entre pessoas nas filas dos caixas e corredores e entre os próprios caixas;

VIII - Adotar medidas para que seja possível manter o distanciamento mínimo de segurança de 1,5

metros entre os colaboradores;

IX - Utilizar faixas ou marcações para limitar a distância mínima entre o cliente e o colaborador, em casos onde a verbali-
zação (conversa) é essencial (setor de açougue, frios e fatiados, caixas e outros);

X - Sempre que possível, disponibilizar o sistema de venda on-line e/ou a entrega domiciliar de compras;

XI - Manter o estabelecimento arejado e ventilado;

XII - Executar a desinfecção, várias vezes ao dia, com hipoclorito de sódio de 1,0% a 2,5% ou álcool 70% em superfícies 
e objetos como carrinhos e cestas de compras, balcões, bancadas, balanças, maçanetas, corrimãos, interruptores, máqui-
nas de cartão, entre outros itens tocados com frequência;

XIII - Executar a higienização várias vezes ao dia, das instalações, móveis, maquinários e equipamentos de todo o esta-
belecimento;

XIV - Utilizar saneantes fabricados por estabelecimentos regularizados junto ao órgão fiscalizador competente, obedecen-
do todas as instruções corretas de diluição e uso;

XV - Não usar panos reutilizáveis para higienização das superfícies, bancadas e outros objetos;

XVI - Afastar funcionários com sintomas de síndrome gripal (tosse, coriza, febre, falta de ar) e orientá-los a permanecer 
em isolamento domiciliar por 14 dias, além de procurar atendimento médico, conforme as orientações do Ministério da 
Saúde;

XVII - Remanejar gestantes, lactantes, idosos e portadores de doenças crônicas para funções em que tenham menor con-
tato com outros funcionários e clientes;

XVIII - As frutas e verduras fracionadas (picadas, cortadas ao meio) só poderão ser comercializadas na existência de local 
adequado e adoção de boas práticas de manipulação;

IX - Não oferecer e/ou disponibilizar produtos e alimentos para degustação;

XX - Não se recomenda o uso de luvas para atendimento ao público, deve-se realizar a higienização frequente das mãos 
com água e sabonete líquido ou álcool a 70%;

XXI - Organizar os horários de alimentação, onde houver, para evitar aglomeração;

XXII - Acompanhar e seguir as determinações dos decretos e portarias estaduais e municipais para cada segmento.
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XXIII - Em situações de entrega, minimizar o contato com o morador, a fim de proteger ambos, além de disponibilizar nos 
veículos álcool gel ou água e sabão para higienização das mãos antes e após a realização da entrega;

XXIV - Os serviços que exigem proximidade com o cliente devem ser evitados e só executados juntamente com medidas 
específicas para minimizar o risco de transmissão do novo Coronavírus (COVID-19).

Art.3º A Secretaria de Estado da Saúde poderá emitir outras portarias complementares de acordo com os riscos específicos 
de cada ramo de atividade.

Art.4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 06 de abril de 2020.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 06 de abril de 2020.

Secretário Municipal de Gabinete.

DECRETO 24.103/2020
Publicação Nº 268667

DECRETO Nº 24.103, DE 06 DE ABRIL DE 2020.

Dispõe sobre a concessão da redução da jornada especial de trabalho, à servidora Flávia Herzog Adamkosky, de que trata 
a Lei nº 6.610, de 03 de julho de 2019 :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dis-
põe a Lei nº 6.610, de 03 de julho de 2019 e atendendo solicitação contida no processo protocolado sob nº 29.139/2019, 
Decreta:

Artigo 1º - Fica concedida a redução da carga horária de 02 (duas ) horas diárias, na jornada de trabalho da servidora FLÁ-
VIA HERZOG ADAMKOSKY, em obediência ao disposto no artigo 1º, § 7º, inciso II da Lei nº 6.610, de 03 de julho de 2019.

Artigo 2º - A redução da carga horária concedida pelo presente decreto, vigorará pelo prazo de 365 (trezentos e sessenta 
e cinco dias) contados a partir de sua publicação, e sua renovação dependerá da apresentação de novo laudo médico, 
através de novo processo administrativo.

Artigo 3º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 06 de abril de 2020.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 06 de abril de 2020.

Secretário Municipal de Gabinete.
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PORTARIA 034/2020
Publicação Nº 268668

PORTARIA Nº 034/2020 .

Designa servidoras pela fiscalização da revitalização da área de esportes da Praça Sol Poente, localizada na Avenida Delta, 
neste Município :

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

Artigo 1º - Em cumprimento ao que determina a SÚMULA Nº 001, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – 
Processo TC 5300/2016, o Município de Colatina designa as servidoras Jamille Quevedo Denadai e Damares Augusta Mu-
nerat,, para proceder a fiscalização da revitalização da área de esportes da Praça Sol Poente, localizada na Avenida Delta, 
neste Município; que teve como vencedora do certame a empresa SUPREMA CONSTRUÇÕES LTDA EPP, inscrita no CNPJ 
31.767.999/0001-22, conforme Contrato de Empreitada por Preço Unitário nº 08/2020, objeto do processo protocolado 
sob nº 026337/2019.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 06 de abril de 2020.

Prefeito Municipal

Registrada no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 06 de abril de 2020.

Secretário Municipal de Gabinete.
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Domingos Martins

Prefeitura

DECRETO NORMATIVO Nº 3.555/2020
Publicação Nº 268738

DECRETO NORMATIVO Nº 3.555/2020

DISPÕE SOBRE CONTINUIDADE DE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE 
DO CORONAVIRUS (COVID-19) NA ÁREA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas 
pela Lei Orgânica e, em vista do plano de contingência, adota medidas com o objetivo de reduzir os riscos de contágio e 
disseminação do COVID-19 e;

- Considerando que a Saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser adotadas políticas públicas, sociais e econô-
micas que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição Federal de 1988.

- Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de importância Internacional da Organização Mundial de 
Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID19);e sua declaração 
sobre a situação de pandemia em 11 de março de 2020;

- Considerando a Portaria nº 188/MS/GM, de 4 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em Saúde Pública de Impor-
tância Nacional – ESPIN, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19);

- Considerando o Decreto Federal nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020 do Ministério da Saúde, que promulga o texto re-
visado do Regulamento Sanitário Internacional;

- Considerando a portaria MS/MG nº 356, de 11 de março de 2020 do Ministério da Saúde que regulamentou e operacio-
nalizou o disposto na Lei Federal 13.979 de 6 de fevereiro de 2020;

- Considerando as três notas conjuntas SEDU, UNDIME e SINEPE sobre suspensão das aulas no Estado do Espírito Santo;

- Considerando o§ 2º do art. 23 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394 / 96, que prevê a competência 
do respectivo Sistema de Ensino para a definição do Calendário Escolar, adequando às peculiaridades locais, inclusive por 
questões climáticas e econômicas, garantindo a obrigatoriedade do cumprimento do art. 24, inciso l, da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional;

- Considerando a Resolução CEE/ES 5.447/2020 que autoriza aulas não presenciais e regulamenta a Educação a Distância;

- Considerando a Portaria nº 048-R de 01 de abril de 2020 da SEDU/ES;

- Considerando os Decretos Normativos Municipais nº 3.543/2020 e nº 3.544/2020;

- Considerando a Medida Provisória nº 927 de 22/03/2020, tendo revogado o seu art. 18 que dispõe sobre as medidas 
trabalhistas e a Medida Provisória nº 934 de 01 de abril de 2020 que estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da 
educação básica e do ensino superior, uma vez que, no dia 11 de março do corrente ano, a Organização Mundial de Saúde 
declarou como pandemia a infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);

- Considerando os Decretos Estaduais Nº 4.593 - R, de 13 de março de 2020; Nº 4.597-R, de 16 de março de 2020 (D.O. 
17/03/2020); Nº 4599-R, de 17 de março de 2020, (D.O. 18/03; Nº 4600-R, de 18 de março de 2020, (D.O. 19/03/2020); 
Nº4601-R, de 18 de março de 2020, (D.O. 19/03/2020) e Nº 4604-R, de 19 de março de 2020, (D.O. 20/03/2020);



09/04/2020 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1492

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 80

- Considerando a necessidade de adoção de ações coordenadas na área de educação para enfrentamento da Emergência 
em Saúde Pública de importância estadual decorrente do novo coronavírus (COVID-19);

- Considerando a Portaria MEC Nº 343, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por 
aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19);

- Considerando a Nota de Esclarecimento do Conselho Nacional de Educação – CNE, de 18 de março de 2020, que aborda 
as implicações da pandemia da COVID-19 no fluxo do calendário escolar, tanto na educação básica quanto na educação 
superior, ad referendum do Colegiado;

- Considerando a continuidade do direito à aprendizagem, por ser a educação um direito de todos e dever da Família e do 
Estado, promovida e incentivada com a colaboração da sociedade e inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 
solidariedade humana, estabelecida no Art. 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96) e no Art. 
205 da Constituição Federal de 1988;

D E C R E T A :

Art. 1º. Fica prorrogada no âmbito do Município de Domingos Martins, a suspensão das atividades educacionais em todas 
as escolas das redes de ensino público e privada, até o dia 30 de abril de 2020, estabelecida no art. 3° do Decreto Muni-
cipal nº. 3.544/2020.

Art. 2º Durante o período citado no Art. 1°, fica autorizada a instituição de regime emergencial de aulas não presenciais, 
especificamente para o ano letivo de 2020.

§ 1º O prazo definido no Art. 1° poderá ser prorrogado de acordo com as orientações das autoridades sanitárias.

Art. 3º Os ajustes necessários para o cumprimento do calendário escolar serão estabelecidos Secretaria Municipal de Edu-
cação e Esporte, em ação integrada entre a SEDU, UNDIME/ES, e outros.

Parágrafo Único- A rede municipal de ensino deverá garantir a carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas, distribuída 
em dias letivos conforme normatizado pelo sistema de ensino, flexibilizada pela Medida Provisória nº 934/2020.

Art.4° A carga horária dos servidores, neste período, será computada como banco de horas e deverá ser cumprida após 
retorno das aulas presenciais, conforme estipulado em ato da Secretaria Municipal de Educação e Esporte.

I – O não cumprimento da reposição da carga horária, citada no caput deste artigo, acarretará em desconto e/ou res-
sarcimento à municipalidade, ficando o servidor sujeito às penas da lei e, no caso de servidor contratado, acarretará em 
rescisão de contrato e impossibilidade de firmar novo contrato com o Município de Domingos Martins.

II - O servidor que discordar com as regras deste Artigo deverá protocolar requerimento no Protocolo Central desta Prefei-
tura até o dia 13 de abril de 2020, solicitando licença sem vencimentos ou rescisão de contrato, de acordo com a situação 
funcional.

Art. 5º A Secretaria Municipal de Educação expedirá ato infralegal para regulamentar o disposto neste Decreto.

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Domingos Martins - ES, 3 de abril de 2020.

WANZETE KRUGER

Prefeito
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DECRETO NORMATIVO Nº 3.557/2020
Publicação Nº 268740

DECRETO NORMATIVO Nº 3.557/2020

FIXA HORÁRIO EXCEPCIONAL DE FUNCIONAMENTO DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS E ESTABELECE PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- Considerando a Lei Federal nº 13.979/2020, os Decretos Estaduais nºs 4593-R/2020 e 4604-R do Governo do Estado 
do Espírito Santo, a Portaria nº 036-R/2020 da Secretaria de Estado da Saúde, e todos os demais atos que tratam da 
prevenção e combate ao coronavirus COVID 19;

- considerando o Decreto n° 26/2020 da Prefeitura Municipal de Domingos Martins que declara situação de emergência 
de saúde pública decorrente de pandemia em razão do coronavirus covid 19; e o Decreto Normativo n° 3.543/2020 que 
dispõe sobre medidas para prevenção do contágio do contágio do coronavírus sars cov2;

- Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, 
danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença;

- considerando, finalmente, o disposto nos incs. VIII e XIII, do Art. 68 da Lei Municipal nº 1.078/90 – Lei Orgânica do 
Município de Domingos Martins.

D E C R E T A:

Art. 1° Fica estabelecido, em caráter excepcional, a partir de 13 de abril de 2020 o horário de funcionamento dos órgãos 
da Administração Pública Municipal, responsáveis pelos serviços administrativos internos, que ocorrerá no período de 
7h30min às 12h, ininterrrupto.

§ 1° Durante o horário determinado neste Artigo, os servidores não estarão autorizados a ausentar-se do serviço, exceto 
para situações excepcionais definidas pelo Secretário da pasta.

§ 2º Após o horário previsto neste Artigo os servidores deverão retornar às suas residências, sendo proibido realizar ati-
vidades em outros locais, estando sujeito a Processo Administrativo, conforme o caso.

§ 3° Após o horário definido neste Artigo, os servidores deverão permanecer em sistema de sobreaviso em suas residên-
cias e/ou trabalhar em sistema “home-office” nas atividades que possibilitarem este sistema, conforme determinação do 
Secretário da pasta.

Art. 2° Enquanto perdurar o horário especial as repartições públicas funcionarão com as portas principais fechadas, sendo 
autorizado ao público externo o acesso de um por vez.

Art. 3° Não são alcançados pelo disposto neste Decreto a Secretaria Municipal de Saúde em todos os seus serviços.

Parágrafo Único - O Secretário Municipal de Saúde poderá adotar horários diferenciados ou escalas de plantão para en-
frentamento das situações decorrentes do combate ao coronavírus COVID 19.

Art. 4° Excetua-se do disposto neste Decreto os serviços essenciais, considerados ininterruptos, que não permitem para-
lisação.

Art. 5° Ficam os Secretários(as) Municipais e autoridades equivalentes, no âmbito de suas respectivas pastas, responsá-
veis pela adoção das medidas administrativas necessárias ao cumprimento da determinação contida neste Decreto, bem 
como pela adoção de medidas a fim de minimizar a circulação e o contato de pessoas.

Art. 6° Os efeitos deste Decreto não serão objeto de qualquer redução ou desconto na remuneração e vencimentos dos 
servidores por ele abrangidos.

Art. 7° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins – ES, 8 de abril de 2020.

WANZETE KRUGER

Prefeito

PORTARIA NORMATIVA Nº 400/2020
Publicação Nº 268748

PORTARIA NORMATIVA Nº 400/2020

DISPÕE SOBRE AÇÕES EMERGENCIAIS RELACIONADAS AO REGIME ESPECIAL DE AULAS NÃO PRESENCIAIS NO ÂMBITO 
DE TODO O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS – ES.

A Secretária Municipal de Educação e Esporte de Domingos Martins, no uso de suas atribuições legais, em especial aquelas 
descrita nos Decretos Municipais nº os Decretos Normativos Municipais nº 3.543/2020; nº 3.544/2020; nº 3.554/2020 e 
Nº 3.555/2020, que Declaram Situação de Emergência Pública no Município de Domingos Martins e adota medidas tem-
porárias em caráter excepcional para a prevenção e combate à transmissão do COVID-19;

- Considerando que a Saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser adotadas políticas públicas, sociais e econô-
micas que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição Federal de 1988.

- Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de importância internacional da Organização Mundial de 
Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID19);e sua declaração 
sobre a situação de pandemia em 11 de março de 2020;

- Considerando a portaria nº 188/MS/GM, de 4 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em Saúde Pública de Impor-
tância Nacional – ESPIN, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19);

- Considerando o Decreto Federal nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020 do Ministério da Saúde, que promulga o texto re-
visado do Regulamento Sanitário Internacional;

- Considerando a portaria MS/MG nº 356, de 11 de março de 2020 do Ministério da Saúde que regulamentou e operacio-
nalizou o disposto na Lei Federal 13.979 de 6 de fevereiro de 2020;

- Considerando as três notas conjuntas SEDU, UNDIME e SINEPE sobre suspensão das aulas no Estado do Espírito Santo;

- Considerando o§ 2º do art. 23 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394 / 96, que prevê a competência 
do respectivo Sistema de Ensino para a definição do Calendário Escolar, adequando às peculiaridades locais, inclusive por 
questões climáticas e econômicas, garantindo a obrigatoriedade do cumprimento do art. 24, inciso l, da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional;

- Considerando a Resolução CEE/ES 5.447/2020 que autoriza aulas não presenciais e regulamenta a Educação a Distância;

- Considerando a Portaria nº 048-R de 01 de abril de 2020 da SEDU/ES;

- Considerando os Decretos Normativos Municipais nº 3.543/2020 nº 3.544/2020; nº 3.554/2020 e Nº 3.555/2020.

- Considerando a Medida Provisória nº 927 de 22/03/2020, tendo revogado o seu art. 18 que dispõe sobre as medidas 
trabalhistas e a Medida Provisória nº 934 de 01 de abril de 2020 que estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da 
educação básica e do ensino superior, uma vez que, no dia 11 de março do corrente ano, a Organização Mundial de Saúde 
declarou como pandemia a infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);
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- Considerando os Decretos Estaduais Nº 4.593 - R, de 13 de março de 2020; Nº 4.597-R, de 16 de março de 2020 (D.O. 
17/03/2020); Nº 4599-R, de 17 de março de 2020, (D.O. 18/03; Nº 4600-R, de 18 de março de 2020, (D.O. 19/03/2020); 
Nº4601-R, de 18 de março de 2020, (D.O. 19/03/2020) e Nº 4604-R, de 19 de março de 2020, (D.O. 20/03/2020);

- Considerando a necessidade de adoção de ações coordenadas na área de educação para enfrentamento da Emergência 
em Saúde Pública de importância estadual decorrente do novo coronavírus (COVID-19);

- Considerando a Portaria MEC Nº 343, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por 
aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19);

- Considerando a Nota de Esclarecimento do Conselho Nacional de Educação – CNE, de 18 de março de 2020, que aborda 
as implicações da pandemia da COVID-19 no fluxo do calendário escolar, tanto na educação básica quanto na educação 
superior, ad referendum do Colegiado;

- Considerando a continuidade do direito à aprendizagem, por ser a educação um direito de todos e dever da Família e do 
Estado, promovida e incentivada com a colaboração da sociedade e inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 
solidariedade humana, estabelecida no Art. 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96) e no Art. 
205 da0 Constituição Federal de 1988;

R E S O L V E:

Art. 1° Dispor sobre o regime especial de aulas não presenciais no âmbito de todo o município de Domingos Martins, de-
finido essencialmente pela manutenção de atividades pedagógicas sem a presença das crianças/estudantes e professores 
nas dependências escolares, devendo se efetivar pelo meio de regime de colaboração entre os entes federados e autori-
dades do Sistema de Ensino do Estado, compreendido de 06 de abril de 2020 a 30 de abril de 2020.

Art. 2° Para atender às demandas do cenário atual, que exigem medidas severas de prevenção da disseminação de vírus, 
as equipes gestoras das unidades escolares (Diretores, Pedagogos e Coordenadores) terão as seguintes atribuições para 
execução de regime especial de aulas não presenciais:

• Orientar e acompanhar o planejamento e a elaboração, bem como as ações pedagógicas e administrativas a serem 
desenvolvidas durante o período supracitado com o objetivo de viabilizar o material de estudo e a aprendizagem de fácil 
acesso, divulgação e compreensão por parte dos estudantes e familiares;

• Colaborar, com o professor, na divulgação do referido planejamento entre os membros da comunidade escolar,

• Orientar, acompanhar e sugerir material específico para cada etapa e modalidade de ensino, juntamente com os profes-
sores, considerando facilidade de execução e compartilhamento, preferencialmente por template ou similar, com roteiros 
de estudo a partir do livro didático e das aulas pela TV Escola Nova Amazônia disponibilizadas pelo Governo do Estado/
SEDU, vídeo aulas, podcasts, conhecimentos organizados em plataformas de ensino e aprendizagem, redes sociais e cor-
reio eletrônico;

• Orientar ao corpo docente, para zelar pelo registro da frequência de estudantes, por meio de relatórios e acompanha-
mento da resolução de atividades propostas;

• Instruir ao corpo docente para organizar avaliações dos conteúdos ministrados durante o regime especial de aulas não 
presenciais, para usar na aula de retorno como aulas presenciais.

Art. 3º Na Educação Infantil em virtude de suas especificidades, as atividades propostas deverão observar a perspectiva 
da abordagem qualitativa, com planejamento amplo e flexível, concebido para e com as crianças, possibilitando vivências 
lúdicas como importantes aliadas no fortalecimento de vínculos, assim, além das atribuições citadas no artigo anterior, a 
equipe gestora deverá ainda:

I - Orientar, acompanhar e sugerir materiais, metodologias e conhecimentos específicos para cada etapa e modalidade de 
ensino da Educação infantil, a serem planejadas pelos professores, considerando a facilidade de execução e compartilha-
mento.



09/04/2020 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1492

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 84

II - Como planejamento para a educação infantil deverão ser utilizados o “Plano de Estudo da Escola e da Turma”, levando 
em conta as práticas pedagógicas e os roteiros de estudo, orientações para os pais referentes a atividades e os conheci-
mentos organizados que visem potencializar o processo de apropriação das aprendizagens infantis, bem como, do ensino, 
a partir de links, vídeo aulas, podcasts, redes sociais, SMS, correio eletrônico, entre outros.

Art. 4º Durante o período de suspensão das aulas presenciais, caberá aos gestores escolares juntamente com sua equipe 
de trabalho:

I- Para a educação infantil:

a) Propiciar atividades à luz dos documentos oficiais, dentre eles a BNCC e o Documento Curricular de Domingos Martins, 
a fim de contemplar os Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento, os Campos de Experiência para os bebês, crianças 
bem pequenas e crianças pequenas.

b) Garantir que todas as atividades propostas e indicadas às famílias devem estar voltadas para a interação, o cuidado 
e a brincadeira, como facilitadoras do aprendizado da criança, utilizando da ludicidade em todo seu processo de ensino-
-aprendizagem.

II- Para o ensino fundamental:

a) Propiciar aulas/atividades e repassar os conhecimentos propostos por meios, notadamente eletrônicos, podendo utilizar 
como material físico, o livro didático por ser individual e, também conforme disposto no inciso III do Art. 10 desta Portaria.

Art. 5º Com objetivo de garantir igualdade de oportunidade a todos os estudantes do ensino fundamental, o principal 
recurso utilizado será o Livro didático, devendo o professor regente fornecer orientações e outras fontes de pesquisa e 
estudos para complementação e aprofundamento do conteúdo a ser estudado, de maneira criativa e dinâmica que incen-
tive a realização pelo estudante.

• Como outras fontes de estudos e pesquisas entendem-se links, textos, vídeos, documentários entre outros.

• Poderão ser utilizadas também transmissões de vídeo aulas por meio de canais de televisão e/ou por meio de redes 
sociais como facebook, o youtube, o WhatsapP, SMS e outros no formato ao vivo ou gravado, em dia e horário específico, 
para turmas específicas, devidamente planejadas.

• O gestor escolar deverá a partir do dia 06 de abril deste ano, organizar cronograma de entrega dos livros didáticos aos 
familiares/responsáveis por cada estudante, sem permitir ou provocar aglomerações nas dependências da unidade es-
colar, e caso haja colaboração entre os pais/responsáveis na entrega dos livros, que seja assinado pelo responsável um 
documento responsabilizando-se pelo recebimento, uma vez que a escola já possui um termo assinado por cada família, 
anteriormente.

• A responsabilidade de orientação e organização quanto a possível falta de livros didáticos fica a cargo da Coordenação 
Municipal do Programa Nacional do Livro Didático, com a colaboração da equipe pedagógica da SECEDU Central.

Art. 6º Incentiva-se a elaboração de atividades pelos professores, tendo por base recursos pedagógicos, por área de co-
nhecimento e que visem à autoria do estudante por meio de recursos tecnológicos tais como:

§ 1º Atividades que poderão ser desenvolvidas por estudantes da Educação Infantil:

I - Assistir a filmes; participar de jogos e brincadeiras, realizar recortes e colagens, pinturas, confecção de materiais e 
brinquedos, contação de histórias, Músicas, danças, atividades psicomotoras entre outros.

§ 2º Atividades que poderão ser desenvolvidas por estudantes do Ensino Fundamental:

I – produção de fotos e vídeos; Podcasts; Animações; Jogos, entre outros.

Art. 7º Todo o planejamento, práticas e atividades elaboradas, como o material didático adotado deve estar em confor-
midade com os documentos oficiais, o Projeto Político Pedagógico da Escola, o “Plano de Estudo da Escola e da Turma” e 
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deverão refletir, na medida do possível, os conhecimentos programados para o período conforme Documento Curricular 
da Rede Municipal de Ensino.

Art. 8º As atividades avaliativas dos estudantes deverão ser organizadas a partir dos conhecimentos propostos durante o 
regime emergencial de aulas não presenciais, para serem aplicadas na ocasião do retorno às aulas presenciais;

Art. 9º Os Gestores das Unidades Escolares, da Rede de Ensino que, por diversas razões, manifestarem impossibilidade de 
executar as atribuições supracitadas nos artigos. 2º e 3º desta Portaria, devem apresentar nova proposta para análise da 
Secretaria Municipal de Educação e Esporte, inclusive de calendário com proposta de execução da substituição das aulas 
relacionadas ao período de regime especial das aulas não presenciais.

Art.10 No período de vigência desta Portaria, o professor docente deverá elaborar, semanalmente, a partir do “Plano de 
Estudo da Escola e da Turma”, práticas pedagógicas especificando os conhecimentos, objetivos, textos expressos nos livros 
didáticos e as atividades correspondentes, com as respectivas páginas, bem como outras fontes de estudos e pesquisas 
links, textos, vídeos, documentário entre outros, relacionados aos conteúdos e temas propostos.

I - Todo o planejamento do professor citado no caput deste artigo deverá ser encaminhando ao pedagogo/coordenação 
pedagógica para validação e permanecer arquivado em portfólio para comprovação e posterior análise sendo retomada 
junto aos estudantes quando do retorno das aulas presenciais e reforço escolar e recuperação paralela, se necessários.

II - Todo estudante deverá receber até às segundas-feiras, todas as orientações referentes ao cronograma/horário sema-
nal, conhecimento e atividades, constantes nos respectivos Planos de Estudo e planejamento do professor via eletrônico.

III - Em último caso, não havendo possibilidade de encaminhamentos via sistema eletrônico, a gestão escolar fará chegar 
ao estudante, podendo ser por meio impresso, o planejamento semanal, utilizando todo cuidado para que não haja aglo-
merações de pessoas e riscos de contágio e disseminação do COVID-19.

Art. 11 As atividades propostas, para execução pelos estudantes, deverão ser planejadas pelo professor com acompanha-
mento da equipe gestora da respectiva escola:

I- Na Educação Infantil:

a) Na Educação Infantil (0 a 3 anos), a carga horária semanal será de 10 (dez) horas para realização de atividades pelas 
crianças e se efetivarão na articulação entre os campos de experiência, considerando o cuidar e o educar.

b) Na Educação Infantil - Pré- Escola ( 4 e 5 anos) a carga horária semanal será de 12 (doze)horas para realização de 
atividades pelas e com as crianças e se efetivarão na articulação entre os campos de experiência.

II – Ensino Fundamental:

a) No Ensino Fundamental a carga horária semanal, para execução das atividades pelos estudantes, será de 12 (doze) 
horas semanais contemplando todos os componentes curriculares, priorizando a Língua Portuguesa e a Matemática.

Art. 12 O professor deverá orientar aos estudantes do Ensino Fundamental a elaboração do seu “Diário de Bordo”, sendo 
uma pasta catálogo ou caderno, no qual o estudante deverá registrar as atividades realizadas, textos ou outras fontes de 
estudos e pesquisas, como, links, textos, vídeos, documentário entre outros e um breve texto registrando seus conheci-
mentos adquiridos diariamente sobre o assunto/conteúdo proposto pelo professor.

• A Equipe gestora participará obrigatoriamente de todos os grupos criados pela escola, professores, estudantes e fami-
liares, acompanhando rigorosamente as orientações dos estudos e tarefas.

• Ficará a cargo da Auxiliar de Secretaria Escolar a organização dos endereços eletrônicos de cada estudante bem como 
dos professores para organização dos grupos de estudo.

• Nas escolas unidocentes e pluridocentes, a organização dos endereços eletrônicos para grupos de planejamento ficará a 
cargo da coordenação pedagógica. A organização dos endereços eletrônicos dos estudantes, quando houver conexão das 
famílias com a internet, ou outro meio de comunicação, ficará a cargo dos professores e coordenação pedagógica.
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Art.13 As atividades propostas e complementares deverão ser elaboradas pelos professores e acompanhadas pelos peda-
gogos e, sempre que possível, com acompanhamento da família na execução das tarefas pelas crianças/estudantes, de 
forma e maneira a evitar que as atividades se transformem em simples lições de casa.

Art.14 Em se tratando da EJA (Educação de Jovens e Adultos) do 6º ao 9º anos e Ensino Médio, os estudantes continuarão 
estudando os conhecimentos constantes nos materiais que já se encontram em suas mãos e assim que houver possibili-
dade e liberação, retornarão para realizarem as respectivas provas.

Art. 15. Os professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE) em articulação com o professor regente e a equi-
pe pedagógica da escola, ficarão responsáveis pelas adequações das atividades e dos materiais dos estudantes público da 
educação especial.

§ 1º Na adequação da atividade deverão ser considerados:

I – O Plano de Atendimento Educacional Especializado (PAEE);

II – A condição do estudante para a execução com autonomia da atividade pedagógica proposta, com a possível colabo-
ração de familiares;

III – O recurso educacional especializado necessário para a execução da tarefa em casa;

§ 2º As atividades desenvolvidas pelos estudantes deverão ser devidamente registradas e arquivadas pelos pais ou res-
ponsáveis por cada estudante, quando possível, e no retorno as aulas presenciais deverão ser devolvidas e avaliadas 
conforme previsto no Plano de Atendimento Educacional Especializado (PAEE), sendo arquivadas no próprio PAEE. Sendo 
avaliadas posteriormente, quando do retorno das aulas presenciais.

Art. 16 O professor do Atendimento Educacional Especializado (AEE), bem como a equipe técnico-pedagógica deverão ser 
responsáveis pela adequação das atividades organizadas pelo professor regente para os estudantes público da educação 
especial.

Art. 17 Cabe ao professor do AEE orientar quanto à disponibilização dos recursos de acessibilidade.

Art. 18 Os técnicos do Centro de Referência em Educação Inclusiva (CREI) deverão criar mecanismos de contato para 
acompanhamento, assessoramento e orientação aos docentes e equipe técnico-pedagógica na organização das atividades 
pedagógicas complementares para a realização em ambiente domiciliar.

Art. 19 Durante o período de suspensão das aulas presenciais, serão disponibilizados estudos complementares para os 
profissionais que atuam nos serviços de apoio da educação especial, no formato não presencial, sob organização e moni-
toria do Centro de Referência em Educação Inclusiva (CREI).

Art. 20 No período estipulado por esta Portaria, a equipe gestora da escola fará o controle da carga horária semanal de 
cada servidor que compõe o quadro pedagógico e administrativo, lotado na respectiva escola, para que tenha um banco 
de horas que deverão ser cumpridas após o retorno das aulas, conforme formulários em anexo.

Art. 21 Para registro da carga horária do professor será utilizada a mesma correspondente à quantidade de horas/ativida-
des semanais definidas por turma/estudante, devidamente entregue, por componente curricular e, no caso da educação 
infantil contemplando os Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento e os Campos de Experiência, sendo posterior-
mente definida a porcentagem conforme normalização de órgãos normativos superiores.

Art. 22 As horas semanais, computadas como extensão de carga horária, que não puderem ser cumpridas neste período 
serão reduzidas até o limite base de 24/25 horas semanais, retornando normalmente, conforme a necessidade, após o 
retorno das aulas presenciais.

Art. 23 A aferição da carga horária e a possibilidade de seu cumprimento será analisada individualmente pela Gerência 
de Educação Básica juntamente com a equipe pedagógica responsável pelo acompanhamento da organização do planeja-
mento e elaboração das atividades, não permitindo acúmulo de horas superior às possibilidades de cumprimento posterior.

Art. 24 Deixar em estado de sobreaviso a equipe gestora (Diretor/pedagogo/coordenador) e todos os servidores de fun-
ção administrativa da rede municipal de ensino, podendo ser convocados a qualquer tempo, ficando, juntamente com os 
profissionais da educação, afastados das suas atividades presenciais, sem prejuízos da remuneração ou subsídios/gratifi-
cação, assiduidade, férias prêmio, adicional de tempo de serviço e demais direitos e vantagens do cargo público.
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Art. 25 A alteração do calendário escolar será realizada após análise da realidade de cada escola, incluindo os dias letivos 
que serão caracterizados como regime emergencial de aulas não presenciais, bem como a antecipação do recesso que 
ocorre geralmente no meio do ano letivo e dias finais do mês de dezembro, conforme estabelecido no Decreto Municipal 
nº 3.544/2020.

Art. 26 Fica a escola autorizada a comprar chip telefônico, para uso da equipe gestora, com anuência do respectivo Con-
selho Escolar e, utilização da internet disponibilizada para a unidade escolar para orientação e acompanhamento das ati-
vidades propostas aos estudantes.

Art. 27 No decorrer desse período a equipe pedagógica e administrativa da SECEDU Central deverá encaminhar e compar-
tilhar orientações, informações e solicitações, conforme respectivas gerências e coordenações.

Art. 28 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Domingos Martins, ES, 8 de abril de 2020.

MARIA CRISTINA KROHLING MAYER

Secretaria Municipal de Educação e Esporte

ANEXO I

Secretaria Municipal de Educação e Esporte

Banco de Horas Semanais, conforme previsto no Decreto nº 3.555/2020 e Portaria SECEDU nº 001/2020

ESCOLA/CMEI: _________________________________________________________________

PERÍODO: ______________________________________________________________________

Professor (a), Coordenador (a), e Pedagogo(a) Turma (s)
Carga horária do 

professor
Carga horária

cumprida

Observações: ____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Domingos Martins, ______, abril de 2020

 ____________________________                ____________________________ 

                DIRETOR (A)                                                PEDAGOGO(A)
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ANEXO II

Secretaria Municipal de Educação e Esporte

Banco de Horas semanais, conforme previsto no Decreto nº 3.555/2020 e Portaria SECEDU nº 001/2020.

ESCOLA/CMEI: _________________________________________________________________

PERÍODO: ______________________________________________________________________

Servidores do quadro administrativo
(Auxiliar de secretaria escolar, Auxiliar de Creche, Auxiliar de AEE, Estagiário, 

Servente, Motorista do transporte escolar, Diretor (a).
Carga horária

Carga horária
cumprida

Observações: ____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

DIRETOR (A) PEDAGOGO(A)

ANEXO III

Secretaria Municipal de Educação e Esporte

Banco de Horas Semanais, conforme previsto no Decreto nº 3.555/2020 e Portaria SECEDU nº 001/2020.

ESCOLA UNI/ PLURI: ___________________________________________________________
PERÍODO: _____________________________________________________________________

Professor(a) e Pedagogo(a) Turma (s)
Carga horária do 

professor
Carga horária

cumprida
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Observações: ____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

PEDAGOGA

ANEXO IV

Secretaria Municipal de Educação e Esporte

Banco de Horas semanais, conforme previsto no Decreto nº 3.555/2020 e Portaria SECEDU nº 001/2020.

ESCOLA UNI/ PLURI: ___________________________________________________________

PERÍODO: _____________________________________________________________________

Servidores do quadro administrativo
(Auxiliar de AEE, Servente, Motorista do transporte escolar, estagiário(a).

Carga horária
Carga horária

cumprida

Observações: ____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

PEDAGOGA

Câmara Municipal

PORTARIA 46
Publicação Nº 268921

PORTARIA Nº 46, DE 8 DE ABRIL DE 2020

Dispõe sobre o funcionamento da Câmara Municipal de Domingos Martins, em caráter excepcional e estabelece providên-
cias.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XXIX, do 
art. 39 do Regimento Interno, combinado com o art. 110, § 9º e 10, da Lei Complementar nº 4, de 29 de agosto de 2007,

Considerando a Lei Federal nº 13.979/2020, os Decretos Estaduais nºs 4593-R/2020 e 4604-R do Governo do Estado do 
Espírito Santo, a Portaria nº 036-R/2020 da Secretaria de Estado da Saúde, e todos os demais atos que tratam da preven-
ção e combate ao coronavirus COVID 19;
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Considerando o Decreto Federal nº 10.282 de 20 de março de 2020 que Regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro 
de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais;

Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, da-
nos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença;

Considerando o Decreto n° 26/2020 da Prefeitura Municipal de Domingos Martins que declara situação de emergência 
de saúde pública decorrente de pandemia em razão do coronavirus covid 19; e o Decreto Normativo n° 3.543/2020 que 
dispõe sobre medidas para prevenção do contágio do coronavírus sars cov2, resolve:

Art. 1º Fica estabelecido, em caráter excepcional, que, a partir de 13 de abril de 2020, a Câmara Municipal de Domingos 
Martins, funcionará conforme disposto nesta Portaria.

§ 1º Durante o período descrito no caput, os servidores deverão trabalhar em sistema “home-office” nas atividades que 
possibilitarem este sistema e permanecer em sistema de sobreaviso em suas residências;

§ 2º Em razão do interesse público ou necessidade de serviço, o servidor público poderá ser convocado pelo Presidente da 
Câmara a se apresentar ao serviço;

§ 3° Os servidores que estiverem em sistema “home-office” ficam dispensados do registro de ponto.

Art. 2° Excetua-se do disposto nesta Portaria os serviços de excepcional interesse público considerados ininterruptos e que 
não permitem paralisação.

Art. 3° Os efeitos desta Portaria não serão objeto de qualquer redução ou desconto na remuneração e vencimentos dos 
servidores por ele abrangidos.

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Domingos Martins, 8 de abril de 2020.

DIOGO ENDLICH

Presidente
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Ecoporanga

Câmara Municipal

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A PREFEITURA MU-
NICIPAL DE ECOPORANGA/ES E A CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA/ES

Publicação Nº 268786

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORAN-
GA/ES E A CÂMARA MUNICIPAL DE ECOPORANGA/ES.

OBJETO: Realização de ações conjuntas entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA/ES e a CÂMARA MUNICIPAL DE 
ECOPORANGA/ES visando a utilização do Supervisor de Informática, em efetivo exercício na Prefeitura de Ecoporanga/ES 
pela Câmara Municipal de Ecoporanga/ES, por um período de 30 (trinta) dias, cujo o objetivo é a realização dos trabalhos 
de instalação e ateste do recebimento dos 26 (vinte e seis) computadores básicos adquiridos pela Câmara Municipal de 
Ecoporanga/ES através da Adesão a Ata de Registro de Preços nº 051/2019 advinda do Pregão Eletrônico nº 059/2019 
da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (publicação Diário Oficial do Estado do Espirito Santo, em 14 de 
novembro de 2019, pag. 11).

VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo prorroga até 02 de maio de 2020 o Termo de Cooperação Técnica.

Assinaram o presente termo aditivo, Elias Dal Col – Prefeito Municipal de Ecoporanga/ES e Greidismar Lopes dos Santos 
– Presidente Câmara Municipal de Ecoporanga/ES.

Ecoporanga/ES, 08 de abril de 2020.

GREIDISMAR LOPES DOS SANTOS

Presidente
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Fundão

Prefeitura

EXTRATO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 0124/2019
Publicação Nº 268812

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EXTRATO DE APOSTILAMENTO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 0124/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2245/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FUNDÃO ES

CNPJ: 27.165.182/0001-07

CONTRATADA: FORÇA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 32.440.562/0001-42

OBJETO:

Apostilamento ao contrato n.º 0124/2019, que tem como objeto a alteração da fonte de recursos haja vista que as des-
pesas deverão ser classificadas na dotação orçamentária abaixo descriminada.

005200.1236100071.015 - Ampliação e Reformas de Escolas do Ensino Fundamental.

44905100000 – Obras e Instalações

Fonte de Recursos:

15300000000 - Royalties do Petróleo Federal

19900000001 – Receitas de Bônus da Cessão Onerosa Pré – Sal

29900000001 - Receitas de Bônus da Cessão Onerosa Pré – Sal

Fundão - ES, 08 de Abril de 2020

Joilson Rocha Nunes

Prefeito do Municipio de Fundão - ES

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2018, PROCESSO 0989/2020
Publicação Nº 268756

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2018

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 045/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0989/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FUNDÃO

CNPJ Nº: 27.165.182/0001-07

CONTRATADA: HELIO LOFEGO JUNIOR

CPF Nº: XXX.XXX.XXX-91
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OBJETO:

O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato de locação nº 045/2018.

DA VIGÊNCIA

A prorrogação do prazo de vigência deste Termo Aditivo será por mais 12 (doze) meses, contados do prazo final do Con-
trato, qual seja 16 de março de 2020.

DO PREÇO:

O aluguel mensal pactuado para atender a Secretaria Municipal de Educação, será de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais, 
baseado no IGP-M (Índice Geral de Preço do Mercado).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

0005 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

33903600000 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FISICA

Fonte de Recursos:

11110000000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – educação

11130000000 – Transferência do Fundeb 40%

15300000000 – Royalties do Petróleo

0009 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E CULTURA

005200.1236100072.119 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SESPORT

33903600000 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA

Fonte de Recursos:

15300000000 – Royalties do Petróleo

DO FORO:

Ambos os contratantes elegem o foro da cidade de Fundão, para decidir qualquer questão judicial originada deste contrato 
em detrimento de qualquer outro.

Fundão/ES, 08 de abril de 2020.

JOILSON ROCHA NUNES

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA GABPE Nº 008/2020
Publicação Nº 268815

PORTARIA/GABPE Nº. 008/2020

Concede estabilidade a servidoras que cumpriram com êxito o período de estágio probatório e foram devidamente apro-
vadas.

O Prefeito do Município de Fundão (ES), Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais, e em vista do que 
consta do Procedimento Administrativo n°. 2319/2020, e considerando ainda o que dispõe a Emenda Constitucional 
n°.019/1998,

RESOLVE:

Art. 1° Conceder estabilidade após cumprir com êxito o período de estágio probatório e serem devidamente aprovadas, 
de acordo com os critérios estabelecidos no Decreto n°.182/2019, a servidoras aprovadas em Concurso Público conforme 
dispõe a tabela a seguir:
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Servidor (a) Matrícula Cargo Data da aquisição da estabilidade

Silvania Cristina de Assis 409887 Técnica de Segurança do Trabalho 22/03/2020

Monaliza Pereira de Rudio Buzzo 409889 Agente Administrativo 27/03/2020

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Fundão,

em 06 de abril de 2020.

Joilson Rocha Nunes

Prefeito do Município de Fundão/ES

PORTARIA/SETHAS Nº 04/2020
Publicação Nº 268795

PORTARIA/SETHAS Nº 04/2020

DISPÕE SOBRE SUBSTITUIÇÃO REGULAMENTAR DE SERVIDOR.

O Secretário Municipal de Trabalho, da Habitação e da Assistência Social no uso regular de suas atribuições legais,

Considerando que a senhora DEBORA ROCHA BRITO, lotada nesta secretaria como Coordenadora da Casa de Passagem 
Lar Feliz, encontra-se de férias a partir de 03/02/2020;

RESOLVE:

Art. 1º Designar a senhora ANA CAROLINA DO NASCIMENTO, Nutricionista, lotada nesta Secretaria, para substituir a se-
nhora DEBORA ROCHA BRITO, no cargo de Coordenador da Casa de Passagem Lar Feliz, no período em que o afastamento 
desta perdurar.

Parágrafo único. A substituição de que trata o caput deste artigo é decorrente de férias regulamentares da substituída e 
perdurará até que a mesma retorne as suas atividades normais.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se e publique-se,

Secretaria Municipal de Trabalho, da Habitação e da Assistência Social

Fundão/ES, em 03 de janeiro de 2020.

Gildete Rejane Junca de Souza

Subsecretária de Trabalho, da Habitação e da Assistência Social

PORTARIA/SETHAS Nº 09/2020
Publicação Nº 268794

PORTARIA/SETHAS Nº 09/2020

DISPÕE SOBRE SUBSTITUIÇÃO REGULAMENTAR DE SERVIDOR.
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O Secretário Municipal de Trabalho, da Habitação e da Assistência Social no uso regular de suas atribuições legais,

Considerando que a senhora DEBORA ROCHA BRITO, lotada nesta secretaria como Coordenadora da Casa de Passagem 
Lar Feliz, encontra-se de licença maternidade a partir de 06/03/2020;

RESOLVE:

Art. 1º Designar a senhora ANA CAROLINA DO NASCIMENTO, Nutricionista, lotada nesta Secretaria, para substituir a 
senhora DEBORA ROCHA BRITO, no cargo de Coordenador da Casa de Passagem Lar Feliz, no período em que a licença 
maternidade desta perdurar.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se e publique-se,

Secretaria Municipal de Trabalho, da Habitação e da Assistência Social

Fundão/ES, em 06 de março de 2020.

Flávio Xavier Alberto

Secretário de Trabalho, da Habitação e da Assistência Social

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 2187/2020
Publicação Nº 268868

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

RECONHEÇO E RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO ABAIXO DESCRITA:

PROCESSO Nº 2187/2020

OBJETO: Contratação de imóvel para deposito de RCC – Resíduo de Construção Civil e Serviços de Poda de Árvores.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FUNDÃO

CNPJ: 27.165.182/0001-21

CONTRATANTE: NILTON PEREIRA DE SIQUEIRA

CPF nº: XXX.XXX.XXX-19

VALOR MENSAL: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais)

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 24, inciso X, da Lei nº. 8.666/93.

Fundão/ES, 08 de abril 2020.

JOILSON ROCHA NUNES

PREFEITO MUNICIPAL DE FUNDÃO/ES

RELATÓRIO QUANTITATIVO DE GESTÃO DO 3° TRIMESTRE DO ANO DE 2019 - SETHAS
Publicação Nº 268790

DADOS QUANTITATIVOS

SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

MUNICÍPIO DE FUNDÃO

3° Trimestre de 2019

Fundão – ES

2019
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RELATÓRIO QUANTITATIVO DE GESTÃO DO 3° TRIMESTRE DO ANO DE 2019

1.IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO GESTOR

Nome do Órgão Gestor Secretaria Municipal de Trabalho, da Habitação e da Assistência Social

Município Fundão /ES

Endereço Av. Cesar Pegoretti, s/n

Bairro Oseias

CEP 29.185-000

Telefone (27) 3267-2540

E-mail seprom@fundao.es.gov.br

Responsável Flávio Xavier Alberto

Nível de Gestão Plena

Porte do município conforme critérios do MDS Pequeno I

Código do IBGE 3202207

2. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

N° NOME
ESCOLARIDADE

/FORMAÇÃO
FUNÇÃO/ VÍNCULO

CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL

1 FLÁVIO XAVIER ALBERTO
SUPERIOR COMPLETO/ 
MATEMÁTICA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
TRABALHO, DA HABITAÇÃO 
E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/ 
COMISSIONADO

40 HORAS

2 EDSON ALVES DE ANDRADE SUPERIOR COMPLETO/ PSICOLOGIA

SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE TRABALHO, DA HABITAÇÃO 
E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/ 
COMISSIONADO

40 HORAS

3 MAYARA PIMENTEL VITÓRIA
SUPERIOR INCOMPLETO /
FISIOTERAPIA

GERENTE ADMINISTRATIVO /
COMISSIONADA

40 HORAS

4 RENATA BORGES FERNANDES
SUPERIOR INCOMPLETO /CIÊNCIAS 
CONTABÉIS

COORDENADORA DE AÇÃO 
SOCIAL/ COMISSIONADA

40 HORAS

5 DAIANE PEREIRA GOMES SUPERIOR COMPLETO/ DIREITO
COORDENADORA DO CRAS/
COMISSIONADA

40 HORAS

6 PAMELA DE SOUZA OLIVEIRA
SUPERIOR INCOMPLETO/
FISIOTERAPIA

COORDENADOR DE 
REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA/ 
COMISSIONADA

40 HORAS

7 ALEXANDRA BORGES ENSINO MÉDIO COMPLETO
COORDENADORA DO BOLSA 
FAMÍLIA
/COMISSIONADA

40 HORAS

8 MANUELA MASAI VILAR VIEIRA
SUPERIOR COMPLETO/ SERVIÇO 
SOCIAL

COORDENADORA DO CREAS/
COMISSIONADA

40 HORAS

9 DÉBORA ROCHA BRITO SUPERIOR COMPLETO / PEDAGOGIA
COORDENADORA DA CASA DE 
PASSAGEM/ COMISSIONADA

40 HORAS

10 HELGA CARLA BARBOSA TELES
SUPERIOR COMPLETO/ SERVIÇO 
SOCIAL

ASSISTENTE SOCIAL/ 
ESPAÇO CIDADÃO/ SEDE/
ESTATUTÁRIA

30 HORAS

11
ROSENETE ROEL DE OLIVEIRA 
CARVALHO

SUPERIOR COMPLETO/ SERVIÇO 
SOCIAL

ASSISTENTE SOCIAL/CRAS/
ESTATUTÁRIA

30 HORAS

12 WEVERTON PEREIRA FALCAO
SUPERIOR COMPLETO/ SERVIÇO 
SOCIAL

ASSISTENTE SOCIAL/BOLSA 
FAMÍLIA/
ESTATUTÁRIO

30 HORAS

13 PAULA PEDRINI DALPIERO
SUPERIOR COMPLETO/ EM SERVIÇO 
SOCIAL

ASSISTENTE SOCIAL/CREAS/ 
ESTATUTÁRIA

30 HORAS

mailto:seprom@fundao.es.gov.br
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14
SHIRLEY OLIVEIRA DOS SANTOS 
SAMORA

SUPERIOR COMPLETO/ SERVIÇO 
SOCIAL

ASSISTENTE SOCIAL/CASA DE 
PASSAGEM / ESTATUTÁRIA

30 HORAS

15 FABIO DOS ANJOS RAMOS
SUPERIOR COMPLETO/ SERVIÇO 
SOCIAL

ASSISTENTE SOCIAL/ESPAÇO 
CIDADÃO/ SEDE/ CONTRATO 
TEMPORÁRIO

30 HORAS

16 KARINE SANTOS APOLINÁRIO SUPERIOR COMPLETO/ PSICOLOGIA
PSICÓLOGA/CRAS/ 
ESTATUTÁRIO

30 HORAS

17 ALINE SILVA P. MARIANO SUPERIOR COMPLETO/ PSICOLOGIA
PSICÓLOGA/ CREAS/ 
ESTATUTÁRIA

30 HORAS

18 JORGE DOS SANTOS JUNIOR SUPERIOR/ PSICOLOGIA
PSICÓLOGO / CASA DE 
PASSAGEM -/ESTATUTÁRIO

30 HORAS

19 ANA CAROLINA DO NASCIMENTO SUPERIOR COMPLETO/ NUTRIÇÃO
NUTRICIONISTA/CASA DE 
PASSAGEM /ESTATUTÁRIA

30 HORAS

20 LORENA SACCANI SUPERIOR COMPLETO/ DIREITO
ASSESSORA ESPECIAL / 
SETHAS/
COMISSIONADA

40 HORAS

21 MARIANA LEMOS MOREIRA
SUPERIOR COMPLETO - CIÊNCIAS 
SOCIAIS E PEDAGOGIA

ANALISTA DE GESTÃO 
PÚBLICA E PROG. GOV. 
CIÊNCIAS HUMANAS/
ESTATUTÁRIA

40 HORAS

22 ISABELA ALIPRANDI SILVA SUPERIOR INCOMPLETO/ DIREITO

ASSISTENTE DE GESTAO 
PUBLICA PROG GOV./ ESPAÇO 
CIDADÃO/SEDE/
ESTATUTÁRIA

40 HORAS

23 PRISCILA DA SILVA DE PAULA SUPERIOR INCOMPLETO / QUÍMICA
AGENTE ADMINISTRATIVO/ 
BOLSA FAMÍLIA /ESTATUTÁRIA

40 HORAS

24 ERILU DUBKE ENSINO MÉDIO COMPLETO
AGENTE ADMINISTRATIVO/ 
BOLSA FAMÍLIA /CONTRATO 
TEMPORÁRIO

40 HORAS

25 RAFAEL ALEXANDRE SANTOS ENSINO MÉDIO COMPLETO
ASSESSOR DE CERIMONIAL/ 
COMISSIONADO

40 HORAS

26
RITA DE CÁSSIA N. DE S. 
RODRIGUES

SUPERIOR INCOMPLETO
ASSESSOR TECNICO/ 
COMISSIONADA

40 HORAS

27 ELAINE BRAGA DEMUNER
ENSINO MÉDIO
COMPLETO

EDUCADORA SOCIAL /CREAS/
CONTRATO TEMPORÁRIO

40 HORAS

28
MARIA DA PENHA RODRIGUES 
DE ASSIS

ENSINO MÉDIO COMPLETO
EDUCADOR SOCIAL/CASA 
DE PASSAGEM /CONTRATO 
TEMPORÁRIO

12/36 HORAS

29 VALNILZA BORGES PEGO ENSINO MÉDIO COMPLETO
EDUCADOR SOCIAL / CASA 
DE PASSAGEM / CONTRATO 
TEMPORÁRIO

12/36 HORAS

30 MARIA APARECIDA DE ANDRADE ENSINO MÉDIO COMPLETO
EDUCADOR SOCIAL /CASA 
DE PASSAGEM / CONTRATO 
TEMPORÁRIO

12/36 HORAS

31 IONE AMÂNCIO SAMORA
SUPERIOR COMPLETO/ 
ADMINISTRAÇÃO

EDUCADOR SOCIAL / CASA 
DE PASSAGEM / CONTRATO 
TEMPORÁRIO

12/36 HORAS

32 BARBARA RIBEIRO DE PAULA ENSINO MÉDIO INCOMPLETO ESTAGIÁRIA 20 HORAS

33 STEFANE MANARA PASOLINI ENSINO MÉDIO INCOMPLETO ESTAGIÁRIA 20 HORAS

34 AMANDA DA SILVA SINGER ENSINO MÉDIO INCOMPLETO ESTAGIÁRIA 20 HORAS

35 AMANDA CUSTODIO DE SOUZA ENSINO MÉDIO INCOMPLETO ESTAGIÁRIA 20 HORAS

36 BRUNA DE FRANÇA CORREA ENSINO MÉDIO INCOMPLETO ESTAGIÁRIA 20 HORAS

37 DIEGO FÁBIO SANTOS ENSINO MÉDIO INCOMPLETO ESTAGIÁRIO 20 HORAS
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38
FERNANDO DA VITÓRIA DA P. 
LACERDA

ENSINO MÉDIO COMPLETO
GUARDA PATRIMONIAL/ 
CRAS/ ESTATUTÁRIO

12/36 HORAS

39 JEFERSON FRANCISCO DA SILVA ENSINO MÉDIO COMPLETO
GUARDA PATRIMONIAL/CRAS/ 
ESTATUTÁRIO

12/36 HORAS

40
MICHAEL CARDOSO VIVEIROS 
MOSCON

ENSINO MÉDIO COMPLETO
MOTORISTA/CRAS/ 
ESTATUTÁRIO

40 HORAS

41 LUCIANA DE ALMEIDA DEMONIER ENSINO MÉDIO COMPLETO
MOTORISTA/ SETHAS/
CONTRATO TEMPORÁRIO

40 HORAS

42 ANOROILDO MATHIAS DA ROCHA
ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO

MOTORISTA/ CONTRATO 
TEMPORÁRIO

40 HORAS

43
VERA LUCIA PEREIRA SILVA 
SANTOS

ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO

ASO/CRAS/ CONTRATO 
TEMPORÁRIO

40 HORAS

44 LUCINÉIA SILVA PERINI ENSINO MÉDIO COMPLETO
ASO/CASA DE PASSAGEM/ 
CONTRATO TEMPORÁRIO

12/36 HORAS

45 CELIA REGINA MACHADO ENSINO MÉDIO COMPLETO
ASO/ CASA DE PASSAGEM/ 
CONTRATO TEMPORÁRIO

12/36 HORAS

46 ROSA MARIA RÚDIO CLEMENTE
ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO

ASO/ CASA DE PASSAGEM/ 
CONTRATO TEMPORÁRIO

12/36 HORAS

47
ZENILDA CADETE PAULO 
SANTIAGO-

ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO

ASO/ CASA DE PASSAGEM / 
CONTRATO TEMPORÁRIO

12/36 HORAS

48
GILCÉIA DO CARMO BRAZ 
COUTO

ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO

ASO/ CASA DE PASSAGEM / 
CONTRATO TEMPORÁRIO

12/36 HORAS

49 ALEIDE DA ROCHA CLEMENTE ENSINO MÉDIO COMPLETO
ASO/ CASA DE PASSAGEM/ 
CONTRATO TEMPORÁRIO

12/36 HORAS

50 LUCIMARA CHRISTO ------------------------
ASO/ CASA DE PASSAGEM / 
CONTRATO TEMPORÁRIO

12/36 HORAS

51
LUZIA DE SOUZA SILVA DE 
FREITAS

ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO

ASO/ESPAÇO CIDADÃO SEDE/
CONTRATO TEMPORÁRIO

12/36 HORAS

52 LOURDES COUTINHO MARTINS
ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO

ASO/
CONTRATO TEMPORÁRIO

40 HORAS

53
DILZA MARIA ROSA PEREIRA 
LOUREIRO

ENSINO MÉDIO COMPLETO
ASO/
CONTRATO TEMPORÁRIO

40 HORAS

54
LUZIA DE SOUZA SILVA DE 
FREITAS

ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO

ASO/ CONTRATO TEMPORÁRIO 40 HORAS

55 WAGNER DA SILVA PACHECO ENSINO MÉDIO COMPLETO
ASO II/ CONTRATADO 
TEMPORÁRIO

40 HORAS

56 CARLOS SÉRGIO XAVIER ENSINO MÉDIO COMPLETO
ASO II/ VIGIA/CONTRATO 
TEMPORÁRIO

12X36 HORAS

57 DIOMÁRIO N. MANDELLI ENSINO MÉDIO COMPLETO
ASO II/ VIGIA/ CONTRATO 
TEMPORÁRIO

12X36 HORAS

A SETHAS no 3 ° trimestre de 2019 possui 57 FUNCIONÁRIOS e possui a seguinte estrutura organizacional:

01 Secretário, 01 subsecretário, 01 Gerente Administrativo e com 06 coordenações sendo essas: Coordenação de Ação 
Social, Coordenação de Regularização Fundiária, Coordenação do CRAS, Coordenação do CREAS, Coordenação do Bolsa 
Família, Coordenação da Casa de Passagem. Dentro da estrutura da SETHAS temos também o Conselho Tutelar.

A rede socioassistencial de Fundão, de acordo critérios da Secretaria Especial de Desenvolvimento Social é considerado de 
Pequeno Porte I. A rede é composta por um conjunto integrado de serviços, o município conta com:

• 01 (um) CRAS- Centro de Referência de Assistência Social;

• 01 (uma) Casa de Acolhimento para crianças e adolescentes;
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• 01 (um) CREAS – Centro Especializado de Assistência Social;

• 01(uma) Central do CADÚNICO que atende o Distrito de Fundão, Distrito de Praia Grande e Distrito de Irundi;

• 02 (dois) Espaços Cidadãos;

• 01 (uma) sede administrativa.

3.CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Segundo dados demográficos do IBGE a População estimada para o ano de 2018 no município de Fundão é de 21.061(vin-
te um mil e sessenta e um) habitantes, sendo que destas 16% (dezesseis por cento) localizam-se na área rural e 84% 
(oitenta e quatro por cento) na área urbana.

A Prefeitura de Fundão passou por uma reforma administrativa em janeiro de 2019, conforme a Lei Municipal N.°1125/2018, 
a Secretaria Municipal de Promoção Social e Cidadania - SEPROM agregou mais atribuições e passou a ser denominada 
como Secretaria Municipal de Trabalho, da Habitação e da Assistência Social – SETHAS.

No dia 21 (terça-feira) de maio a Prefeitura Municipal de Fundão, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, da Habi-
tação e da Assistência Social (SETHAS), primando pela garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, entregou 05 
(cinco) computadores (Marca Lenovo) que fazem parte do Kit de equipamentos do Conselho Tutelar do município.

No dia 15 de junho o Município de Fundão, por intermédio da Secretaria Municipal de Trabalho, da Habitação e da Assis-
tência Social – SETHAS, tornou público o Edital Simplificado SETHAS N°.003/2019, que estabelece instruções especiais 
destinadas à realização deste Processo Seletivo Simplificado – PSS, visando a normatizar a contratação provisória para o 
cargo de Motorista Profissional, a fim de atender a Secretaria Municipal de Trabalho, da Habitação e da Assistência Social.

4. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA EM NÚMEROS

4.1.ESPAÇOS CIDADÃOS

A documentação básica (Certidão de Nascimento, Carteira de Identidade – RG, Cadastro de Pessoa Física – CPF, Cartei-
ra de Trabalho e Previdência Social – CTPS, entre outros) é requisito para acessar direitos sociais e de cidadania, como 
realizar matrícula na escola, acessar direitos trabalhistas e previdenciários (aposentadoria, salário-maternidade, auxílio-
-doença), acessar programas sociais como o bolsa-família, programas habitacionais, programa luz para todos. Friso que 
os Espaços também atendem os munícipes dos bairros vizinhos, como Nova Almeida, Jacaraípe, Castelândia, Santa Cruz, 
Santiago entre outros.

3° TRIMESTRE DE 2019 – EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE DE FUNDÃO

LOCAL
Carteira de IDENTIDADE/

Atendimentos

SEDE 209

DIREÇÃO 231

TOTAL 492

Ressaltamos que o Espaço Cidadão de Direção também realiza atendimentos relativos a:

3° TRIMESTRE DE 2019 – ESPAÇO CIDADÃO DE DIREÇÃO

SERVIÇOS QUANTITATIVO DE ATENDIMENTOS

Emissão de CPF 0

Procon 31

Assessoria Jurídica 24

Regularização Fundiária 7

Carteira de Identidade 231

TOTAL 293
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4.2. HABITAÇÃO – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

O Projeto Cidade Legal visa regular e legalizar 80% dos terrenos do município de Fundão. O nome do Programa Perma-
nente “Cidade Legal”, tem como propósito trazer legalidade de posse da terra aos munícipes, por isso Cidade Legal, pois 
a regularização fundiária garante direitos social à moradia, o acesso a serviços públicos, promove a cidadania, além de 
garantir que o imóvel se torne um bem de família, que poderá ser repassado para as futuras gerações. Ao regularizar o 
seu imóvel a população atendida também se protege contra despejos, garantia de financiamentos e a possibilidade de 
comprovar endereço oficialmente.

No momento os Bairros beneficiados estão sendo Bairro Campestre I, Campestre II e Bairro Direção. Nossos locais de 
atendimento estão localizados em nossa própria secretaria, Avenida César Pegoretti, Bairro Oséias, S/N, Centro, Fundão 
e Bairro Direção, Rua São Paulo, s/n, Direção, Praia Grande, sendo horários de 08:00 ás 17:00, com intervalo de 12:00 
à 13:00.

4.2.1. CADASTROS DO PROJETO CIDADE LEGAL

Para dar início ao processo de regularização, é necessário cada requerente fazer um cadastro conosco, sendo assim, neste 
3º trimestre do ano de 2019, o quantitativo de cadastros foram:

3° TRIMESTRE DE 2019- QUANTITATIVO DE CADASTROS DO PROJETO CIDADE LEGAL

Bairros
Unidades Mobiliá-
rias (Lotes) a se-
rem regularizados

N° de famílias 
cadastradas
Ano de 2018

N° de famílias 
cadastradas no 1° 

trimestre do
Ano de 2019

N° de famílias 
cadastradas no 2° 

trimestre do
Ano de 2019

N° de famílias 
cadastradas no 3° 

trimestre do
Ano de 2019

Campestre I e II 260 136 153 182 26

Direção 761 245 304 331 7

TOTAL 1021 381 457 513 33

Ou seja, mais da metade das famílias a serem contempladas com o Projeto de Regularização Fundiária já foram cadas-
tradas.

Salientamos que o município disponibiliza para as famílias que possuem renda até 05 (cinco) salários mínimos a regulari-
zação do terreno de forma gratuita.

Possuímos parceria com SINOREG - Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo, outro convênio 
foi com a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Humano – SEDURB, sendo todo projeto de 
regularização fundiária, custo zero.

Além dos cadastros, foram feitas Dentre as atividades realizadas, houve:

• Reuniões de planejamento do poder executivo;

• Contato direto com o Cartório 1º Ofício Jullius Cesar Wyatt;

• Contato direto e por telefone com requerentes, sendo de suma importância a busca ativa de informações mais precisas;

• Visitas domiciliares no bairro Campestre I;

• Inclusão do Loteamento Pedro Brommonschenkel ao decreto;

• Abertura de processo na prefeitura para regularização do bairro Campestre I e bairro Direção.

Os próximos bairros beneficiados serão Bairro Campestre I e Bairro Direção.

Além dos cadastros, foi realizada visita domiciliar no dia 22/08 no bairro Campestre I, para identificação de lotes e reco-
lhimento de assinaturas. Obtivemos bons resultados e melhores informações para dar prosseguimento ao nosso projeto.

Neste mesmo dia, foi observado in loco, no nosso mapa, alguns lotes com medidas incorretas. Com a apresentação dos 
erros, foi necessário solicitar ao responsável pela topografia para que refaça a medição dos lotes.
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Entretanto, foi feita a abertura do processo na prefeitura, porém precisaremos esperar o novo mapa com informações 
corretas para dar prosseguimento ao processo de regularização do bairro.

Logo após, foi realizada a abertura do processo na prefeitura do bairro Direção, porém, é necessário que todas as Cer-
tidões de Registro de Imóveis de cada lote estejam no Cartório 1º Ofício Jullius Cesar Wyatt, localizado em Fundão/ES, 
estando então, presentes no Cartório 1º Ofício Ibiraçu. Foi solicitado através de ofício as certidões necessárias e estamos 
aguardando.

Enquanto isso, estaremos dando prosseguimento à duas quadras (03 e 05), que possuem todos documentos necessários 
no Cartório 1º Ofício Jullius Cesar Wyatt, sendo possível realizar a regularização do local.

Houve a inclusão do Loteamento Pedro Brommonschenkel ao decreto de nº 191/2018, que “institui no âmbito do município 
de Fundão/ES o programa permanente de Regularização Fundiária- Cidade Legal - e delimita áreas a serem atendidas.” 
Foi solicitado ao responsável pelo loteamento que fizesse a topografia do local para assim, como nos outros bairros, rea-
lizarmos o mesmo processo. Sendo assim, estamos no aguardo.

4.2.2 Programa ou Projeto ou Ação

Futura entrega das escrituras nos Bairros Campestre I e Direção

Objetivos gerais:

O objetivo da entrega das escrituras à comunidade será de beneficiar os moradores dos bairros citados. Além de dar di-
reito a dignidade e garantia de que elas são as donas de seus terrenos, sem contar que poderão investir em melhorias e 
aplicações em suas residências.

Quantitativo de pessoas atendidas/participantes:

O bairro Campestre I conta com 101 lotes a serem regularizados. Já o bairro Direção, serão contempladas, por enquanto, 
apenas duas quadras (03 e 05), quadra 03: 10 lotes e quadra 05: 15 lotes.

Recursos financeiros:

A cerimônia de entrega terá custo zero, pois não contará com a utilização de verbas municipais para a realização da mes-
ma.

Logo após, foi necessário gerar Títulos de Legitimação Fundiária para cada requerente, conforme informações colhidas via 
cadastros, telefone e visita domiciliar. Estes títulos elaborados foi a documentação entregue aos moradores, dando-os o di-
reito a posse de suas terras. Para elaboração dos mesmos, foi gasto um tempo de duas semanas, de 24/06 a 05/07/2019, 
e durante este período houve elaboração, impressão, assinaturas até chegar a tão esperada entrega.

O primeiro Bairro a ser contemplado com a entrega das escrituras foi o Bairro Campestre II, por não possuir problemas 
judiciais e/ou ambientais, foi decidido entregar primeiramente as escrituras de 3 quadras (F, G, H).

Devido algumas dificuldades encontradas, tais como dificuldade em encontrar os moradores de alguns lotes, falta de 
interesse, não sendo assim possível regularizar 100 % das unidades mobiliárias. Informamos ainda que 5 desses lotes 
pertencem a Prefeitura Municipal de Fundão.

5.SERVIÇOS SOCIASSISTÊNCIAS EM NÚMEROS:

5.1.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA:

5.1.1. Serviços do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS de Praia Grande.

Os serviços do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS do município de Fundão destinam-se em especial à po-
pulação que vive em situação de vulnerabilidade e risco social, decorrente de vínculos fragilizados, pobreza, privação por 
ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, fragilização de vínculos afetivos (discriminações etárias, 
étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras), o espaço recebe famílias que começam a ser acompanhadas pelo 
PAIF- Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, de forma particularizada ou coletiva. O município de Fundão 
é caracterizado como (Pequeno Porte I), podendo a unidade do CRAS referenciar até 2.500 famílias. A fonte de financia-
mento provém de recursos municipais e estaduais.
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No dia 28 de junho de 2019 foi assinada a Ordem de Serviço para a Reforma do CRAS do Distrito de Praia Grande, com 
intuito de promover melhorias com as novas instalações, proporcionando aos munícipes e colaboradores mais conforto e 
um atendimento cada vez mais humanizado.

3° TRIMESTRE DE 2019 CRAS PRAIA GRANDE

Informações das famílias cadastradas Quantitativo

Total de famílias cadastradas no CRAS 603

Total de famílias em acompanhamento pelo PAIF 80

Benefício do Programa Especial de Auxílio Moradia (aluguel social) 11

Benefício eventual de auxílio funeral 1

Benefício eventual de cesta básica 36

Até o mês de março de setembro estão cadastradas no CRAS 603 famílias, sendo que destas 80 famílias estão inseridas no 
acompanhamento do PAIF. Cabe ressaltar que, atualmente, o acompanhamento do PAIF é realizado mediante atendimento 
psicossocial individual ou com alguns membros da família, visitas domiciliares e encaminhamentos.

5.1.2. Resultados alcançados e o impacto social obtidos pelo PAIF.

OBJETIVO ESPECÍFICO INDICADOR
META PREVISTA

META ATINGIDA

Realizar o acompanhamento de 
famílias inseridas no Serviço de 
Proteção e Atendimento Integral 

às Famílias (PAIF).

Atendimentos particulariza-
dos, visitas domiciliares às 

famílias em acompanhamento 
no PAIF

80 famílias
100%

39 famílias
39% (visitas e atendimento par-
ticularizados de pessoas acompa-

nhadas pelo PAIF)

Promover a articulação em rede 
sócio-assistencial e intersetorial.

Articulação com a Rede sócio-
-assistencial e intersetorial do 

município

4 reuniões (uma reunião 
por mês de julho a setem-

bro) 100%

4 reuniões (posto que foram reali-
zadas 03 (três) reuniões em maio 
e apenas 01 (uma) em junho 75%

5.2. Atendimento Social

Pautado na percepção do contexto social amplo, histórico, econômico, cultural, ambiental, é realizado às famílias que 
buscam o atendimento social no Espaço Cidadão a identificação das suas potencialidades e dos recursos que as famílias 
possam acessar para apoiá-las na superação das vulnerabilidades e riscos pessoais e sociais.

O local do Atendimento Social, não está organizado a metodologia do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), 
porém, há o empenho da gestão municipal em instalar o equipamento na região central da cidade, para que sejam de-
senvolvidas ações de caráter continuado e com observância ao acompanhamento familiar, de acordo com o preconizado 
na Lei do SUAS (Lei nº 12.435/2011), bem como, o estabelecido no Plano Municipal de Assistência Social de Fundão - 
2018/2021.

As demandas de atendimento são em sua maioria a concessão e orientação acerca de benefícios eventuais estabelecidos 
por leis e decretos municipal, Benefício de Prestação Continuada para pessoa idosa e/ou Pessoa com Deficiência, orien-
tação relativa a Benefícios Previdenciários, benefícios de transferência de renda, inclusão no cadastro Único do Governo 
Federal, encaminhamento a rede socioassistencial do município, dentre outras atividades inerentes ao Trabalho Social com 
as Famílias.

A abrangência de atendimento social às famílias que buscam o serviço ofertado no Espaço Cidadão, compreende a região 
central do município (Agrim Correia; Beira Linha; Beira Rio; Campestre I; Campestre II; Centro; Cocal; Orly Ramos; 
Oseias; Santa Marta; Santo Antônio; São José e Sischini; Alto da Penha, Araraquara, Areinha, Assentamento Piranema, 
Cachoeirinha, Carneiros, Chapoa, Córrego do Jacaré, Itaquandiba, Morro Cavalinho, Munitura, Pasto Fundão, Piranema, 
Rio Pardo), correspondendo à área urbana de Timbuí (Destacada, Encruzo, Fundão dos Índios, Itabira do Furado, Jundia-
quara, Mundo Novo, Mutrapeba, Mutrapina, Passo Sunga, Sauanha), que é a área urbana mais próxima da sede e Irundi 
(Alto Piabas, Cachoeirão, Carneiros, Duas Bocas, Goiapaba-Açu, Piabas, Três Barras, Valão Grande) uma denominação da 
área rural próxima à divisa com o município de Santa Teresa.
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5.2.1. Atendimento Social em Fundão Sede

3° TRIMESTRE DE 2019 – ATENDIMENTO SOCIAL EM FUNDÃO

Atendimentos Sociais
Quant. (julho a se-
tembro/ 2019)

Julho 122

Agosto 124

Setembro 158

Total 404

5.2.2. Concessão de Benefícios Eventuais e de Prestação Continuada em Fundão Sede

BENEFÍCIOS EVENTUAIS E DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – ATENDIMENTO SOCIAL
3° TRIMESTRE DE 2019 DE FUNDÃO SEDE

Benefício Nº de Famílias

Benefício eventual Auxílio Funeral 10

Benefício do Programa Especial de Auxílio Moradia (Aluguel Social) 61

Benefício Eventual de Alimentação (Cesta Básica) 91

Benefício de Prestação Continuada 10

TOTAL 172

6. Coordenação do Bolsa Família

6.1. Programa Cadastro Único

3° TRIMESTRE DE 2019 – PROGRAMA CADASTRO ÚNICO

Informações das famílias cadastradas Quantitativo

Famílias cadastradas julho/ago/set/2019 2544

Famílias em situação de pobreza 363

Famílias em situação de extrema pobreza 921

Famílias de baixa renda 654

Estimativa de famílias com perfil Cadúnico (2010) 1659

Cobertura (%) 117%

Fonte: Ministério da Cidadania, Cadastro Único para programas Sociais (Maio/2019)

3° TRIMESTRE DE 2019 – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Beneficiários Quantitativo

Total de benefícios do BF 3 junho/2019 3.061

Benefício Básico (apenas às famílias extremamente pobres) 849

Benefício Variável de 0 a 15 anos 1.481

Benefício Variável Vinculado ao Adolescente 182

Benefício Variável a Nutriz 25

Benefício Variável a Gestante 24

Superação da extrema pobreza 500

O valor que cada família recebe do Programa depende da renda mensal por pessoa e da composição familiar, isto é, se há 
crianças, adolescentes, jovens, mulheres grávidas ou que estão amamentando.

O Bolsa Família é composto pelos seguintes tipos de benefícios:

O Benefício Básico é o pago apenas às famílias extremamente pobres com a renda mensal por pessoa de até R$ 89,00.

E os Benefícios variáveis onde cada família pode receber até 5 benefícios, sendo estes:
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1. Benefício Variável de 0 a 15 anos: R$ 41,00

Pago às famílias com renda mensal de até R$ 178,00 por pessoa, com crianças ou adolescentes de 0 a 15 anos de idade 
em sua composição.

2. Benefício Variável à Gestante – BVG: R$ 41,00

- Pago às famílias do Bolsa Família com renda mensal de até R$ 178,00 por pessoa, que tenham grávidas em sua com-
posição;

- Pagamento de nove parcelas mensais. Esse benefício só é pago se a gravidez for identificada pela área de saúde de seu 
município, sendo a informação inserida no Sistema Bolsa Família na Saúde.

- Caso a gestante identificada tenha a gestação interrompida, ela receberá o benefício da mesma forma.

3. Benefício Variável Nutriz – BVN: R$ 41,00

- Pago às famílias com renda mensal de até R$ 178,00 por pessoa, que tenham crianças com idade entre 0 e 6 meses, 
para reforçar a alimentação do bebê, mesmo nos casos em que o bebê não more com a mãe.

- Pagamento de seis parcelas mensais. Para que o benefício seja concedido, a criança precisa ter seus dados incluídos no 
Cadastro Único até o sexto mês de vida.

- Caso o bebê registrado no Cadastro faleça nos primeiros meses de vida, o benefício será recebido da mesma forma.

4. Benefício para Superação da Extrema Pobreza - BSP: valor diferente para cada família

- Para as famílias do Bolsa Família que continuarem com renda mensal por pessoa de até R$ 89,00 mesmo após receberem 
os outros tipos de benefícios do Programa.

- O BSP é calculado de acordo com a renda e a quantidade de pessoas da família, para garantir que a família ultrapasse o 
limite de R$ 89,01 de renda por pessoa.

5. Benefício Variável Vinculado ao Adolescente – BVJ, limitado a dois benefícios por família: R$ 46,00

- Pago às famílias com renda mensal de até R$ 178,00 por pessoa, que tenham adolescentes entre 16 e 17 anos em sua 
composição.

7. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

7.1. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

O CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social é um equipamento público de abrangência municipal 
que tem como papel constituir-se em lócus de referência no território. Tal equipamento se constitui dentro da Proteção 
Social Especial de Média complexidade, onde se organiza no âmbito do SUAS, a oferta de serviços, programas e proje-
tos de caráter especializado, destinado a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou/e social, por violação de 
direitos. Tais situações podem incidir sobre as relações familiares e comunitárias, gerando conflitos, tensões e rupturas, 
demandando, portanto, atenção especializada e maior articulação com os órgãos de defesa de direito e outras políticas 
públicas setoriais. As normativas que regulamentam o CREAS na esfera federal, podemos citar:

Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, 1993;

Política Nacional de Assistência Social – PNAS, 2004;

Norma Operacional Básica – NOB/SUAS, 2005;

Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social – NOB-RH/SUAS, 2006;

Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferência de Renda no âmbito do Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS), 2009;

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, 2009;

Portaria nº 843, de 28 de dezembro de 2010.

A implantação deste serviço no âmbito municipal entrou em vigor sob Lei 771/2011, onde dispõe sobre a alteração dos 
artigos 2º e 11 da Lei municipal nº0751 de 27 de abril de 2011.

8. PÚBLICO – ALVO:

Nos serviços ofertados pelo CREAS podem ser atendidos famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, 
por violação de direitos, em conformidade com as demandas identificadas, tais como: violência física, psicológica e 
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negligência; violência sexual: abuso e/ou exploração sexual; afastamento do convívio familiar devido à aplicação de me-
dida de proteção; situação de rua; abandono; trabalho infantil; discriminação em decorrência de orientação sexual e/ou 
raça/etnia; descobrimento de condicionalidades do Programa Bolsa Família; cumprimento de medida socioeducativas em 
meio aberto e de prestação de serviços à comunidade por adolescentes.

Durante esse terceiro trimestre de julho à setembro de 2019, houve um aumento significativo de demanda espontânea 
no mês de setembro e mostrou que neste trimestre houve mais encaminhamentos do Poder Judiciário e uma queda de 
encaminhamentos do Conselho Tutelar.

O órgão que mais obteve contra referência nesse trimestre foi o Poder Judiciário, seguido do Ministério Público, conforme 
gráfico abaixo.

O instrumento mais utilizado para acompanhando das famílias/usuários atendidos pelo CREAS são os atendimentos in-
dividuais, seguidos das visitas domiciliares. Mas, vale ressaltar o aumento significativo de abordagens social no mês de 
setembro direcionado a população de rua, cuja a maior demanda é o auxílio transporte que infelizmente não temos para 
conceder. Destaca-se que não houve nenhum atendimento em grupo neste trimestre.

No decorrer deste período, os distritos de Praia Grande e Fundão foram os que tiveram maior atendimento do CREAS, sen-
do no distrito do Mirante, Fundão – zona rural e Timbui nenhum atendimento realizado, devido à ausência de casos a se-
rem acompanhados. Vele ressaltar que o distrito de Praia Grande, tem se mantido como o distrito de maior demanda, onde 
tem representado mais da metade dos acompanhamentos realizados, sendo necessário uma atenção maior neste distrito.

Valendo-se os índices de acompanhamento, vamos no deter nos distritos de Praia Grande e Fundão para análise dos tipos 
de violação encontrada em cada território.

Abaixo segue a tabela com as siglas das violações.

Código de violação Público alvo

C.1 Criança e adolescente vítimas de violência intrafamiliar (física ou psicológica)

C.2 Criança e adolescente vítimas de abuso sexual

C.3 Criança e adolescentes vítimas de exploração sexual

C.4 Criança e adolescente vítimas de negligencia ou abandono

D.1 Criança e adolescente em situação de trabalho infantil

D.2 Pessoas idosas vítimas de violência intrafamiliar (física, psicológica ou sexual)

E.1 Pessoas idosas vítimas de negligência ou abandono

E.2 Pessoas com deficiência vítimas de violência intrafamiliar (física, psicológica ou sexual)

F.1 Mulheres adultas vítimas de violência intrafamiliar (física, psicológica ou sexual)

G.1 Pessoas vítimas de tráfico de seres humanos

H.1 Pessoas vítimas de discriminação por orientação sexual

L.1 Pessoas em situação de rua

MSE Medida socioeducativa

No distrito de Fundão sede, o público alvo das violações de direitos tem se mantido direcionado à criança e adolescente 
vítimas de negligência ou abandono – C.4.

No território de Praia Grande, este índice prevalece, sendo a criança e adolescente vítimas de negligência ou abandono 
– C.4, o maior índice de violação de direitos dentro do Município de Fundão. Desta forma, devemos nos atentar a este 
percentual de violências direcionadas a nossas crianças e adolescentes.

9 AÇÃO:

9.1 – PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE EDUCADOR SOCIAL

Objetivos gerais:

Apresentar aos participantes do curso de educador social promovido pela SETHAS, qual o serviço prestado pelo CREAS.
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Objetivos específicos:

Apresentar o serviço prestado do CREAS

Quantitativo de pessoas participantes:

Em média umas 40 pessoas presentes.

10. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS/EXECUTADAS PELA COORDENAÇÃO:

Atualmente a coordenação do CREAS passou a ficar locada conjuntamente com a equipe técnica em uma única sala de 
atendimento. Segue a seguir as atividades desenvolvidas pela coordenação:

Coordenar as rotinas administrativas, os processos de trabalho e os recursos humanos da Unidade;

Definir com a equipe a dinâmica e os processos de trabalho a serem desenvolvidos na Unidade;

Discutir com a equipe técnica a adoção de estratégias e ferramentas teórico-metodológicas que possam qualificar o tra-
balho;

Definir com a equipe os critérios de inclusão, acompanhamento e desligamento das famílias e indivíduos nos serviços 
ofertados no CREAS;

Planejamento/execução de mobilização social no enfrentamento ao combate a violação de direito;

Registrar o RMA (Registro Mensal de Acompanhamento) da Unidade no sistema do Ministério da Cidadania – MDS;

Enviar relatórios ao órgão gestor dos acompanhemos, desligamentos, inserção, visitas e atendimentos de famílias e indi-
víduos do equipamento;

Participar das reuniões de planejamento promovidas pelo órgão gestor de Assistência Social e representar a Unidade em 
outros espaços, quando solicitado;

Implantação/execução do projeto de Regularização Fundiária do Município de Fundão;

Reuniões com a comunidade;

Articulação com a rede socioassistencial e das demais proteções para estudos de casos e acompanhamentos;

Realização de visita domiciliar, quando necessário;

Acompanhar o processo de institucionalização de idosos do Município, efetivando a Proteção Social de Alta complexidade 
nessa esfera.

Neste terceiro trimestre, podemos observar a permanência do alto índice de violação direcionada à criança e adolescente, 
principalmente no que se refere a negligência e abandono. Este índice nos norteia em nossas ações futuras, no sentindo 
de fortalecer a rede e a garantia da proteção integral a este público.

Ressalta-se também a constância do alto índice de acompanhamento no território de Praia Grande, já sendo apresentado 
por seis meses consecutivos, mais da metade de famílias/pessoas sendo acompanhadas pelo serviço e o maior distrito de 
atendimento desde do início do ano. Enfatizamos que no mês de setembro ficou estabelecido um dia fixo de atendimento 
a Praia Grande, na quarta-feira. Avaliamos isso como avanço, mas sabemos que ainda temos desafios a serem enfrentados 
neste território.

11. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
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Na alta complexidade o município de Fundão possui um abrigo municipal denominado Casa de passagem Lar feliz, que tem 
por finalidade assegurar a proteção à criança e adolescentes amparados na forma do estatuto da criança e do adolescente.

O abrigo acolhe e abriga crianças e adolescentes de ambos os sexos, de 0 a 18 anos incompletos em situação de vulne-
rabilidade, comprovados, oriundos de famílias do município de Fundão, com medida protetiva e de caráter excepcional e 
emergencial provisório (Art. 101, ECA), que visa no primeiro momento retirar a criança/ adolescente da situação de risco 
que se encontra, de regra decorrente de ações ou omissões dos pais ou responsáveis.

O município de Fundão, oportuniza o serviço de Acolhimento em Instituições de Longa Permanência para Idosos através 
de convênio com a rede privada, no intuito de atender pessoas idosas em situação de abandono e/ou maus tratos. Este 
possibilita a institucionalização de até 10 (dez) pessoas, sendo que no 2° trimestre do ano de 2019, 03 (três) idosos en-
contram-se institucionalizados e são acompanhados pelo CREAS.

3° TRIMESTRE DE 2019 – ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Unidade de Acolhimento Acolhimentos 2019

Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes - Casa de Passagem “Lar Feliz”.
02 adolescentes, 02 bebês, 03 crianças, totali-

zando 07 sete crianças/adolescentes

Instituições de Longa Permanência para Idosos – “Solares Casa de Repouso”. 03 idosos*

12.CASA DE PASSAGEM LAR FELIZ

12.1. ATENDIMENTO NUTRICIONAL

Com intuito de instituir uma alimentação saudável para crianças e adolescentes são realizadas reuniões semanais com a 
equipe técnica e com os acolhidos.

No segundo terceiro trimestre de 2019 foram realizadas as seguintes atividades:

• Aniversariantes do mês;

• Inserção das adolescentes na cozinha no auxílio de preparo da alimentação visando o aprendizado dos alimentos e a 
importância de cada alimento.

Ainda em relação ao acompanhamento nutricional são realizados planejamento dos cardápios, criação de termo de refe-
rências, assim como encaminhamento das ordens de fornecimento conforme necessidades.

12.2. ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL – CRIANÇAS/ ADOLESCENTES E FAMILIARES E EQUIPE

Garantir a proteção da criança em acolhimento e respeitar o seu direito à convivência familiar e comunitária devem ser as 
prioridades desse tipo de atendimento.

De acordo com as Orientações Técnicas dos Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, todos os esforços para 
preservação e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários devem ser cultivados. É importante enfatizar que es-
tes vínculos familiares são as bases e a condição necessária para o desenvolvimento saudável na formação de identidade 
e na constituição de sujeito e cidadão. Os Planos Individuais de Atendimento – PIAs, sobre cada criança e/ou adolescente 
institucionalizada devem garantir ela não sofra mais. Acompanhamento familiar individual em grupo de acordo com cro-
nograma de metas.

12.3 METAS A SEREM ATINGIDAS E JÁ ATINGIDAS:

• 100% das crianças e adolescentes com Plano individual de Atendimento atualizado.

• 90% dos acolhidos com suas necessidades básicas e materiais atendidos;

• 90% dos acolhidos atendidos individualmente em particularidades e demandas específicas;

100% das famílias atendidas em visitas domiciliar, contato telefônico.
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12.4 GESTÃO DA ENTIDADE

Elaboração em conjunto com a equipe técnica e demais colaboradores do projeto político pedagógico do serviço (em cons-
trução) aguardando pedagogo.

Articulação com outras políticas públicas e demais órgãos do sistema de garantia dos direitos (discussão de casos e/ou 
encaminhamentos).

• Saúde

• CREAS

• Educação

• Ministério Público

• Poder Judiciário

• Cras

• Setas

• Conselho tutelar

• Equipe técnica do Fórum da Serra faz parte da comarca Fundão.

12.5 PROGRAMAS, PROJETOS OU AÇÕES.

PROJETO - ADOLESCENTES EM TRANSIÇÃO: O trabalho de preparação para a vida autônoma, fora das instituições de 
acolhimento (Ainda em construção).

PROJETO – CURSO DE EDUCADOR SOCIAL- “Desafios e possibilidades bem cuidar”

- Período: 12 de Março a 04 de Dezembro de 2019.

- Carga horária: 60 horas.

APOIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL- SETAS.

Em andamento, estamos na 2° parte do quarto módulo, com bom aproveitamento das 02 turmas.

12.6 OBJETIVO GERAL:

• Acompanhar e facilitar o processo de transição de adolescentes em situação de acolhimento para a vida autônoma e 
inserida na comunidade.

• Organizar a gestão de forma integrada e atender crianças e adolescentes em caráter provisório excepcional e emergen-
cial, buscando um melhor desenvolvimento e atendimento de suas necessidades não perder vista vinculação familiar e /ou 
comunitária, bem como oportunizar as crianças e adolescentes que necessitam do espaço protetivo, a vivencia de novos 
vínculos e novas relações que possibilitem o desenvolvimento saudável e a construção de um projeto de vida.

12.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Levar os adolescentes a:

• Desenvolver projeto profissional

• Desenvolver projeto de moradia

• Usar o dinheiro de modo consciente

• Apropriar-se do uso da cidade e ampliar seu repertório cultural

13. CONSELHO TUTELAR

EQUIPE
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N° NOME
ESCOLARIDADE

/FORMAÇÃO
FUNÇÃO/ VÍNCULO

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL

1 ELIANI P. LIMA ENSINO MÉDIO COMPLETO
CONSELHEIRA PRESIDENTE/

ELETIVO
40 HORAS

2 MÉRIA AMANDA LINO DA SILVA SUPERIOR COMPLETO
CONSELHEIRA /

ELETIVO
40 HORAS

3 RITA DE CÁSSIA M.R.DELARMELINA ENSINO MÉDIO COMPLETO
CONSELHEIRA /

ELETIVO
40 HORAS

4 MARIA APARECIDA P. RIBEIRO ENSINO MÉDIO COMPLETO
CONSELHEIRA /

ELETIVO
40 HORAS

5 CRISOMAR L. DE LIMA ENSINO MÉDIO COMPLETO
CONSELHEIRA /

ELETIVO
40 HORAS

6 MARCOS ANTÔNIO VENTURA ENSINO MÉDIO COMPLETO MOTORISTA/ ESTATUTÁRIO 40 HORAS

7 ROGER RANGEL OKUMURA ENSINO MÉDIO COMPLETO MOTORISTA/ ESTATUTÁRIO 40 HORAS

8 DINÉIA JÚLIA BROETTO DA SILVA ENSINO MÉDIO COMPLETO ASO/CONTRATO TEMPORÁRIO 40 HORAS

13.1 Crianças e Adolescentes Atendidos

O Conselho Tutelar do município de Fundão foi criado a partir da data do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com 
intuito de atender crianças e adolescentes vítimas de maus tratos, violência física, verbal, violação de direitos.

No terceiro trimestre de 2019 foram efetuados 872 (oitocentos e sessenta e dois) atendimentos as famílias.

Destacamos que o Conselho Tutelar atendeu a 100 % (cem por cento) das denúncias realizadas.

14. FORMAÇÕES E AÇÕES ALUSIVAS

3° TRIMESTRE DE 2019

FORMAÇÕES (Cursos, Palestras, Oficinas, Seminários) e AÇÕES ALUSIVAS. No dia 11 de julho de 2019, tornou-se público 
o presente Edital/SETHAS Nº 003/2019, que estabeleceu instruções especiais destinadas à realização do Processo Seletivo 
Simplificado - PSS, visando a normatizar a contratação de pessoal, em caráter temporário, para o cargo de MOTORISTA 
PROFISSIONAL criado pela Lei Municipal nº 834/2012, alterada pelas Leis Municipais Nº 1.047/2016 e 1.152/2018.

Neste ano ocorreu as eleições do conselho tutelar os informativos, como: dia da eleição, locais de votação, quem pode 
votar e documentos necessários, foram divulgados no dia 30 de agosto no site oficial da Prefeitura, bem como redes so-
ciais da mesma.

No mês de abril deste ano a Secretaria protocolou o processo nº 3213/2019, para aquisição de kit natalidade para ges-
tantes em situação de vulnerabilidade social do município, onde neste momento encontra-se em fase de finalização. Vale 
ressaltar que para receber o kit é necessário fazer o acompanhamento do pré-natal, estar inserida no Cadastro Único e 
frequentar os grupos de acompanhamentos do programa de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), realizados 
no CRAS. O kit natalidade contém roupas para o bebê, além de acessórios e itens de higiene, importantes para os cuidados 
como conjuntos de pagão; cotonetes, algodão, tesoura para cortar unha, toalha de banho; mamadeira (grande, média 
e pequena); lenço umedecido, sabonete líquido, banheira plástica, edredom, jogo de lençol para berço, travesseiro para 
berço, fralda descartável, toalha com capuz e manta.

Iniciamos o ano abrindo inscrições do curso para educadores sociais, no Centro de Fundão, que ocorre na Câmara Munici-
pal uma vez ao mês, nos períodos matutino e noturno; sabendo da distância entre o Distrito de Praia Grande e o Centro do 
município, a SETHAS no dia 19 de setembro abriu inscrições para este curso de qualificação profissional com 40 (quarenta) 
vagas no Distrito de Praia Grande, realizado na escola municipal “EMCEF Praia Grande”, às terças-feiras e quintas-feiras, 
com término previsto para o dia 05 de dezembro. Além das Leis e Resoluções Municipais e Federais o curso também se ba-
seia no tema “O papel do Educador Social na Assistência Social”, o curso busca possibilitar atuação no território de maneira 
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qualificada, desenvolvendo e potencializando propostas coletivas de intervenção nos diferentes contextos, a fim mobilizar 
os atores sociais na busca de novos arranjos locais em prol da construção de comunidades educadoras.

Foi criada a Comissão de Seleção através da Portaria SETHAS nº 11/2019, que por sua vez tornou publico o Edital de 
Chamamento Público para Seleção de Organização de Sociedade Civil – OSC – nº 001/2019/SETHAS. Realizado com o 
objetivo de celebrar Termos de Colaboração para execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 
idosos ofertados e/ou referenciados nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) do município de Fundão/ES.

Através do processo nº 2828/2018, recebemos 50 unidades de cadeiras com o intuito de trazer os munícipes um atendi-
mento de qualidade, visto que as cadeiras dos equipamentos da assistência já se encontravam defasados.

Outra aquisição foi a compra de 44 (quarenta e quatro) unidades de coletes de identificação, que se deu pelo processo nº 
7916/2018; serão utilizados nas abordagens sociais, eventos bem como visitas técnicas assim trazendo mais segurança 
aos servidores municipais.

15. ESPAÇOS DE GESTÃO DEMOCRÁTICA

Tabela 09- Participação nos espaços de articulação e gestão municipal e estadual

3° TRIMESTRE DE 2019
ESPAÇOS DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO MUNICIPAL E ESTADUAL

Espaço Quantidade participações

Conselho Municipal De Assistência Social De Fundão 1

Conselho Municipal De Defesa E Direitos Da Pessoa Idosa 1

Reunião Comissão Gestora Do Fórum 1

Conselho Municipal da Educação 1

Conselho Municipal Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente 4

IX Conferencia Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 1

Conselho Municipal da Educação 12

Seminário relacionado à Assistência Social 1

Audiência Judicial de família acompanhada pelo CRAS 1

Reunião intersetorial de rede com o Conselho Tutelar, Secretarias de Saúde e Educação, 
CRAS e CREAS

4

Capacitação para melhoria da saúde especial 2

Curso Operacionalização do SICONV (V) 1

Capacitação de CNH Social – SETADES, EDP e DETRAN 1

Palestras e reuniões com a Comunidade 3

Curso Educador Social 4

Ação comunitária – Dia da Mulher 1

Organização Filhos do Mundo – Estadual 1

Organização Filhos do Mundo – Fundão 2

Reunião COGEMASES 3

Câmara Técnica Dos Direitos Humanos 1

Capacitação Amigos da Justiça 2
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16. CONTROLE SOCIAL

O Controle Social representa a capacidade que a sociedade organizada tem de intervir nas políticas públicas, interagindo 
com o Estado na definição de prioridades e na elaboração dos planos de ação do Município, do Estado ou do Governo 
Federal. Os conselhos de políticas e de defesa de direitos, tais como os Conselhos de Assistência Social são formas demo-
cráticas de controle social.

A SETHAS possui 3 Conselhos Municipais vinculados:

• Conselho Municipal de Assistência Social de Fundão – COMASF;

• Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Fundão – COMDICAF;

• Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do Município de Fundão – CMDDIPI.

As reuniões ordinárias acontecem mensalmente, conforme cronograma anual estabelecido pelos conselheiros para orga-
nização e articulação de suas ações.

Fundão/ES, 15 de janeiro de 2020.

Flávio Xavier Alberto

Secretário Municipal de Trabalho, da Habitação e da Assistência Social

ANEXO I

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Cerimônia de entrega das escrituras dia 06/07/2019,

Prefeito Pretinho Nunes e convidados.

Cerimônia de entrega das escrituras dia 06/07/2019,

Secretário Flávio Xavier e convidados.

Cerimônia de entrega das escrituras dia 06/07,

Prefeito Pretinho Nunes e Secretário Flávio Xavier realizando a entrega da escritura.

Cerimônia de entrega das escrituras dia 06/07/2019,

Prefeito- Pretinho Nunes e Coordenadora de Regularização Fundiária -Pâmela de Souza realizando a entrega da escritura.

Cerimônia de entrega das escrituras dia 06/07/2019,

Moradores com as escrituras de suas unidades mobiliárias.

1- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Assinatura da Ordem de Serviço do CRAS em Praia Grande.

Assinatura da Ordem de Serviço do CRAS em Praia Grande.

2- PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Com intuito de preservar a identidade e imagem das crianças e adolescentes acolhidos não podemos divulgar todas as 
fotos das atividades desenvolvidas pela Casa de Passagem Lar Feliz, mas seguem algumas fotos das atividades realizadas.

Oficina de Culinária – Casa de Passagem Lar Feliz



09/04/2020 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1492

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 112

Oficina de Biscoito – Casa de Passagem Lar Feliz

Dia do Assistente Social - Valorização do/a profissional – Casa de Passagem Lar Feliz

Curso para Educadores Sociais – Casa de Passagem Lar Feliz

Comemorações dos aniversariantes acolhidos/as na Casa de Passagem Lar Feliz

Reunião de acolhida do dia 19/09/2019

Colete de identificação para técnicos da assistência social.

Cadeira para adequação dos equipamentos.

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS, PROC. Nº 9721/2019
Publicação Nº 268785

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

Aos 28 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, reuniram-se na sede da Prefeitura Municipal de Fundão, locali-
zada a Rua São José, nº 135, centro, CEP: 29.185-000, as PARTES abaixo qualificadas, para firmarem o presente Termo 
de Ajuste de Contas nas Condições que se seguem.

I- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO, órgão público, representativo do Poder Executivo, inscrito no CNPJ sob o nº 
27.165.182/0001-07, com sede na a Rua São José, nº 135, centro, Fundão/ES, neste ato representado por seu Prefeito 
senhor Joilson Rocha Nunes e;

II- ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP, empresa privada, CNPJ sob o nº 09.299.404/0001-00, localizada a Rua José 
dos Santos Lopes, 121, bairro de Carli, Aracruz/ES, neste ato representada pela Sra. Ana Rutilea Tonon Nunes Barros, 
portadora do CPF nº 031.694.677-00;

CLAUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO

O presente termo de AJUSTE DE CONTAS tem por objeto e liquidação de valor devido pelo Poder Executivo de Fundão a 
ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP, referente ao pagamento de serviços de fornecimento de produtos de gêneros 
alimentícios, para atender a demanda da Casa de Passagem “Lar Feliz”, seguindo nota orientativa 006/2017 expedida pela 
Controladoria Municipal.

CLAUSULA SEGUNDA- DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA

O valor global do presente termo é de R$ 1664,43 (hum mil e seiscentos reais e sessenta e quatro reais e quarenta e três 
centavos) conforme NF nº 000.004.252, anexa ao processo nº 9721/2019 que será custeado com a seguinte dotação 
orçamentária: 008100.0824400202.046- Manutenção das atividades da Casa de Passagem 33903000000- Material de C 
onsumo Fonte de Recurso: 139900000- DEMAIS RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL 160400000- ROYALTIES FEDERAL.

CLAUSULA TERCEIRA – DA QUITAÇÃO PLENA

O recebimento do valor estabelecido na Cláusula Segunda importa em total quitação dos serviços representantes pelas 
notas fiscais acima descritas.

CLAUSULA QUARTA- DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este termo tem seu fundamento baseado nas previstas legais dos artigos 58 a 65 da lei 4320, de 17 de março e 1964, e 
ainda conforme nota orientativa nº 006/2017 da Controladoria Geral do Município de Fundão/ES.

CLAUSULA QUINTA- DO FORO

As partes elegem neste ato como único componente para a solução de questões ou interpretações, por divergentes com 
base neste instrumento que, amigavelmente, não puderam resolver, o Foro da Justiça Estadual da Comarca de Fundão-ES, 
com expressa renúncia, por si e seus sucessores, de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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CLAUSULA SEXTA- DA PUBLICAÇÃO

A prefeitura Municipal de Fundão, observado o prazo legal, comprometendo-se publicar o extrato resumido do presente 
Termo de Ajuste de Contas, no seu mural afixado no átrio da sede.

Assim sendo, as partes justas e acordadas assinam o presente Termo de Ajuste de Contas, para que produza seus efeitos 
jurídicos e legais.

FUNDÃO-ES, 28 de janeiro de 2020.

JOILSON ROCHA NUNES

PREFEITO MUNICIPAL DE FUNDÃO

ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP

Ana Rutilea Tonon Nunes Barros

Beneficiário

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS, PROC. Nº 9724/2019
Publicação Nº 268784

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

Aos 28 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, reuniram-se na sede da Prefeitura Municipal de Fundão, locali-
zada a Rua São José, nº 135, centro, CEP: 29.185-000, as PARTES abaixo qualificadas, para firmarem o presente Termo 
de Ajuste de Contas nas Condições que se seguem.

I- PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO, órgão público, representativo do Poder Executivo, inscrito no CNPJ sob o nº 
27.165.182/0001-07, com sede na a Rua São José, nº 135, centro, Fundão/ES, neste ato representado por seu Prefeito 
senhor Joilson Rocha Nunes e;

II- ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP, empresa privada, CNPJ sob o nº 09.299.404/0001-00, localizada a Rua José 
dos Santos Lopes, 121, bairro de Carli, Aracruz/ES, neste ato representada pela Sra. Ana Rutilea Tonon Nunes Barros, 
portadora do CPF nº 031.694.677-00;

CLAUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO

O presente termo de AJUSTE DE CONTAS tem por objeto e liquidação de valor devido pelo Poder Executivo de Fundão a 
ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP, referente ao pagamento de serviços de fornecimento de Carnes, para atender a 
demanda da Casa de Passagem “Lar Feliz”, seguindo nota orientativa 006/2017 expedida pela Controladoria Municipal.

CLAUSULA SEGUNDA- DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA

O valor global do presente termo é de R$ 1099,57 (hum mil e noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos) con-
forme NF nº 000.004.263, anexa ao processo nº 9724/2019 que será custeado com a seguinte dotação orçamentária: 
008100.0824400202.046- Manutenção das atividades da Casa de Passagem 33903000000- Material de C onsumo Fonte 
de Recurso: 139900000- DEMAIS RECURSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL 160400000- ROYALTIES FEDERAL.

CLAUSULA TERCEIRA – DA QUITAÇÃO PLENA

O recebimento do valor estabelecido na Cláusula Segunda importa em total quitação dos serviços representantes pelas 
notas fiscais acima descritas.

CLAUSULA QUARTA- DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este termo tem seu fundamento baseado nas previstas legais dos artigos 58 a 65 da lei 4320, de 17 de março e 1964, e 
ainda conforme nota orientativa nº 006/2017 da Controladoria Geral do Município de Fundão/ES.

CLAUSULA QUINTA- DO FORO
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As partes elegem neste ato como único componente para a solução de questões ou interpretações, por divergentes com 
base neste instrumento que, amigavelmente, não puderam resolver, o Foro da Justiça Estadual da Comarca de Fundão-ES, 
com expressa renúncia, por si e seus sucessores, de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLAUSULA SEXTA- DA PUBLICAÇÃO

A prefeitura Municipal de Fundão, observado o prazo legal, comprometendo-se publicar o extrato resumido do presente 
Termo de Ajuste de Contas, no seu mural afixado no átrio da sede.

Assim sendo, as partes justas e acordadas assinam o presente Termo de Ajuste de Contas, para que produza seus efeitos 
jurídicos e legais.

FUNDÃO-ES, 28 de janeiro de 2020.

JOILSON ROCHA NUNES

PREFEITO MUNICIPAL DE FUNDÃO

ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP

Ana Rutilea Tonon Nunes Barros

Beneficiário
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Guaçuí

Prefeitura

DECRETO Nº 11.344, DE 01 DE ABRIL DE 2020
Publicação Nº 268774

DECRETO Nº 11.344, DE 01 DE ABRIL DE 2020

ALTERA O DECRETO Nº 11.204/2019 QUE APROVA O LOTEAMENTO RESIDENCIAL SOMA GUAÇUÍ.

A Prefeita Municipal de Guaçuí, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e conforme os termos do Pro-
cesso nº 0340/2019;

RESOLVE:

Art.1o. Fica incluído o parágrafo único ao artigo 1º do Decreto nº 11.204/2019, que aprova o Loteamento Residencial 
SOMA GUACUÍ, com a seguinte redação:

Art. 1º. .................................................................................................................

(...)

Parágrafo único. Fica fazendo parte integrante deste Decreto, o TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA firmado entre a Prefeitura Municipal de Guaçuí e a Empresa SOMA GUAÇUÍ EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIÁRIOS LTDA, tendo como objeto a garantia de execução pela empresa Loteadora de toda a Infraestrutura necessária 
junto ao Loteamento Residencial Soma Guaçuí.

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

Guaçuí – ES, em 01 de abril de 2020.

VERA LÚCIA COSTA

Prefeita Municipal

AILTON DA SILVA FERNANDES

Procurador Geral do Município

MARCELLO LOUGOM RODOLFO

Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos

TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTO QUE PERANTE A PREFEITU-
RA MUNICIPAL GUAÇUÍ, SE OBRIGA SOMA GUAÇUÍ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

1. De um lado, a Prefeitura Municipal de Guaçuí - ES neste Termo simplesmente nomeada Prefeitura, representada pela 
Prefeita Municipal VERA LÚCIA COSTA, o Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, MARCELLO 
LOUGOM RODOLFO e o Procurador Geral do Município, AILTON DA SILVA FERNANDES e, de outro lado, SOMA GUAÇUÍ 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº. 30.869.335/0001-
01, com sede na Rodovia Othovarino Duarte Santos, nº. 712, sala 01, Carapina, São Mateus-ES, CEP nº. 29.933-010, 
doravante designada loteadora, constante do Processo nº. 0340/2019.

2. Este Termo de Compromisso tem seu fundamento legal na Lei Federal nº. 6.766, de dezembro de 1979, bem como, na 
Lei Complementar nº. 065/2016 do Município de Guaçuí que disciplinam as normas sobre o parcelamento do solo urbano.
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3. Lavrado e assinado aos 16 dias do mês de março do ano de 2020, na Prefeitura Municipal de Guaçuí, localizada na Praça 
João Acacinho, nº. 01, Centro, Guaçuí-ES, CEP nº. 29.560-000.

4. O presente Termo de Compromisso tem como finalidade formalizar as exigências legais a respeito da responsabilidade 
que tem a loteadora de executar, sem quaisquer ônus para a Prefeitura, as obras de infraestrutura em loteamento por ela 
aprovado, bem como, da prestação de garantia para a execução das referidas obras.

4.1.É objeto deste termo de Compromisso a execução das obras de infraestrutura do Loteamento Residencial Soma Gua-
çuí, referido pelo Processo nº. 0340/2019, e respectivo Projeto, aprovado pelo Decreto nº. 11.204 de 15/10/2019.

5. Pelo presente Termo de Compromisso obriga-se a Loteadora, concomitantemente ao cumprimento de todas as dispo-
sições legais e pertinentes, a:

5.1. Executar, no prazo de 2 (dois) anos e consoante cronograma aprovado, os seguintes serviços: Terraplanagem, drena-
gem pluvial, rede elétrica, rede de água e esgoto, meio fio e pavimentação.

5.2. Facilitar a fiscalização permanente, por parte da Prefeitura Municipal, da execução das obras e serviços;

5.3. Fazer constar dos compromissos e/ou escrituras de compra e venda de lotes a condição de que estes só poderão 
receber construções depois da execução de obras de infraestrutura, ao menos em toda a extensão do logradouro onde 
estiverem localizados, sob vistoria e recebimento pela Prefeitura, consignando, inclusive, a responsabilidade solidária dos 
compromissários compradores ou adquirentes, na proporção da área de seus respectivos lotes.

5.4. Solicitar, caso não concluídos os serviços no prazo estipulado, a prorrogação deste, antes do seu término, mediante 
ampla justificativa que não sendo aceita pela Prefeitura, sujeitá-lo-á à multa no valor de 52 (cinquenta e duas) Unidade 
Fiscal Padrão do Município - UFPM, por dia útil de atraso;

5.5. Prestar garantia para execução das obras de infraestrutura, na modalidade admitida na Lei Complementar nº. 
065/2016, que dispõe sobre o parcelamento do solo no Município, da seguinte maneira: Garantia hipotecária dos Lotes: 
Quadra G – Lotes 1 a 13; Quadra H – Lotes 1 a 6; Quadra I – Lotes 1 a 21; Quadra P – Lotes 1 a 9 e 16 a 22; Quadra 
Q - Lotes 16 a 29; Quadra R – Lotes 1 a 20 e Quadra S – Lotes 1 a 24; perfazendo uma área total de caucionamento de 
53.749,77m² (cinquenta e três mil setecentos e quarenta e nove vírgula setenta e sete metros quadrados), que totalizam 
40% (quarenta por cento) da área loteada;

5.6. Tão logo concluída a execução dos serviços a Loteadora deverá proceder a entrega total das vias, logradouros e áreas 
reservadas ao uso público, sem quaisquer ônus para a Prefeitura, após vistoria que os declare de acordo.

6. A garantia prestada será liberada à medida que forem executadas as obras, na seguinte proporção: a) 30% (trinta por 
cento), quando concluída a abertura das vias, assentamentos de meios-fios, e de rede de águas pluviais; b) 30% (trinta 
por cento), quando concluída a instalação das redes de abastecimento de água e energia elétrica; c) 40% (quarenta por 
cento), quando concluídos os demais serviços.

7. O presente Termo de Compromisso entra em vigor na data da sua assinatura adquirindo eficácia e validade na data 
de expedição do Alvará de Licença pelo órgão competente da Prefeitura, e terá seu encerramento, depois de verificado o 
cumprimento de todas as obrigações dele decorrentes.

7.1.É motivo de revogação deste Termo de Compromisso a não obediência a qualquer de suas cláusulas, importando, em 
consequência, na cassação do Alvará de Licença para a execução das obras constantes de seu objeto.

8. Para as questões decorrentes deste Termo é competente o foro legal dos Feitos da Fazenda Pública Municipal de Guaçuí.

E, por estarem acordes, assinam este Termo de Compromisso os representantes das partes e das duas testemunhas abai-
xo nomeadas.

Guaçuí-ES, 16 de março de 2020.
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VERA LÚCIA COSTA

PREFEITA MUNICIPAL

MARCELLO LOUGOM RODOLFO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

AILTON DA SILVA FERNANDES

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

SOMA GUAÇUÍ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

LOTEADORA

TESTEMUNHAS:

NOME:

CPF:

NOME:

CPF:

DECRETO Nº 11.345, DE 01 DE ABRIL DE 2020
Publicação Nº 268776

DECRETO Nº 11.345, DE 01 DE ABRIL DE 2020

ALTERA O DECRETO Nº 10.243/2017 QUE NOMEIA DIRETORA DO CEMEI CRECHE MARIA CÉLIA DE PAULA MURUCI.

A Prefeita Municipal de Guaçuí, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e conforme os termos do Pro-
cesso nº 1.343/2020;

RESOLVE:

Art.1o. Fica alterado o parágrafo único do Artigo 1º do Decreto nº 10.243/2017, que nomeia a Professora de Creche MI-
TIAN LÚCIA SOARES para exercer a função gratificada de Diretora do CEMEI Creche Maria Célia de Paula Muruci, passando 
o mesmo a vigorar com a seguinte redação:

Parágrafo único: A Diretora ora nomeada, terá direito a uma gratificação fixa de acordo com a Tipologia da referida Cre-
che, sendo Diretor de CEMEI Creche “D” - F.G.4, com carga horária de 40 horas semanais, constante do Anexo I da Lei 
Municipal nº 4.104/2016.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 03 de fevereiro de 2020.

Guaçuí – ES, em 01 de abril de 2020.

VERA LÚCIA COSTA

Prefeita Municipal

AILTON DA SILVA FERNANDES

Procurador Geral do Município

LIOMAR LUCIANO DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Educação Interino
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DECRETO Nº 11.358, DE 06 DE ABRIL DE 2020
Publicação Nº 268755

DECRETO Nº 11.358, DE 06 DE ABRIL DE 2020

DISPÕE SOBRE O REGIME EMERGENCIAL DE AULAS NÃO PRESENCIAIS NO SISTEMA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, 
COMO MEDIDA PREVENTIVA À DISSEMINAÇÃO DO COVID-19, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Guaçuí, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição da República;

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial 
da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de Im-
portância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as medidas de prevenção e enfren-
tamento da emergência da saúde pública provocada pelo COVID-19;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 4593-R, de 13 de março de 2020 que decreta o estado de emergência em saúde 
pública no Estado do Espírito Santo e estabelece medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e conten-
ção de riscos, danos e agravos decorrentes do COVID-19 e dá outras providências;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 4597-R, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamen-
to da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19) na área da educação, e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Resolução CEE-ES nº 5.447 de 20/03/2020, expedida pela Secretaria de Educação do Estado do Espí-
rito Santo, que dispõe sobre o regime emergencial de aulas não presenciais no Sistema de Ensino do Estado do Espírito 
Santo, como medida preventiva à disseminação do COVID-19, e dá outras providências;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 4625-R, de 04 de abril de 2020, que dispõe sobre medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19), e dá outras providências.

DECRETA:

Art. 1º. Ficam definidas neste Decreto medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo 
coronavírus (COVID-19), em caráter complementar a outras ações já definidas no âmbito deste Município.

Art. 2º. Fica prorrogada, até 30 (trinta) de abril do corrente ano, a suspensão das atividades educacionais presenciais em 
todas as unidades públicas e privadas da rede de ensino deste Município.

Art. 3º. As escolas da rede privada de ensino deverão observar os ajustes necessários para o cumprimento do calendário 
escolar segundo o que fora estabelecido pelo Conselho Estadual de Educação.

Art. 4º Compete à Secretaria Municipal de Educação expedir orientações de atividades pedagógicas voltadas à aprendiza-
gem dos alunos, visando dar continuidade ao processo de ensino/aprendizagem.

Art. 5º. Os ajustes necessários para o cumprimento do calendário escolar das escolas públicas municipais serão estabele-
cidos pela Secretaria Municipal de Educação, após o retorno das aulas de forma presencial.

Art. 6º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.



09/04/2020 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1492

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 119

Guaçuí - ES, 06 de abril de 2020.

VERA LÚCIA COSTA

Prefeita Municipal

AILTON DA SILVA FERNANDES

Procurador Geral do Município

LIOMAR LUCIANO DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Educação Interino

Art. 1º. Ficam definidas neste Decreto medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo 
coronavírus (COVID-19), em caráter complementar a outras ações já definidas no âmbito deste Município.

Art. 2º. Fica prorrogada, até 30 (trinta) de abril do corrente ano, a suspensão das atividades educacionais presenciais em 
todas as unidades públicas e privadas da rede de ensino deste Município.

Art. 3º. Fica autorizado o regime emergencial de atividades complementares no âmbito de todo o Sistema de Ensino deste 
Município, como medida preventiva à disseminação do COVID-19

Art. 4º. O regime emergencial de atividades complementares será estabelecido até 30 (trinta) de abril, especificamente 
para o ano letivo de 2020.

Art. 5º. Os ajustes necessários para o cumprimento do calendário escolar, no que for de sua competência, serão estabe-
lecidos pela Secretaria Municipal de Educação, após o retorno das aulas de forma presencial.

Art. 6º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 1º. Ficam definidas neste Decreto medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo 
coronavírus (COVID-19), em caráter complementar a outras ações já definidas no âmbito deste Município.

Art. 2º. Fica prorrogada, até 30 (trinta) de abril do corrente ano, a suspensão das atividades educacionais presenciais em 
todas as unidades públicas e privadas da rede de ensino deste Município.

Art. 3º. As escolas da rede privada de ensino deverão observar os ajustes necessários para o cumprimento do calendário 
escolar segundo o que fora estabelecido pelo Conselho Estadual de Educação.

Art. 4º Compete à Secretaria Municipal de Educação expedir orientações de atividades pedagógicas voltadas à aprendiza-
gem dos alunos, visando dar continuidade ao processo de ensino/aprendizagem.

Art. 5º. Os ajustes necessários para o cumprimento do calendário escolar das escolas públicas municipais serão estabele-
cidos pela Secretaria Municipal de Educação, após o retorno das aulas de forma presencial.

Art. 6º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º. A alteração do calendário escolar deverá ser feita oportunamente, após análise da realidade de cada escola, in-
cluindo os dias letivos que serão caracterizados como regime emergencial.

§ 1º Os componentes curriculares de natureza práticas de cursos técnicos não poderão adotar o regime emergencial de 
aulas não presenciais, cabendo reposição posterior.

§ 2º As escolas que não implementarem as ações de regime emergencial de aulas não presenciais terão que repor todos 
os dias letivos.
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Art. 6º. Para atender às demandas do atual cenário, que exige medidas severas de prevenção à disseminação do vírus, as 
escolas terão as seguintes atribuições para execução do regime emergencial de aulas não presenciais:

I - planejar e elaborar, com a colaboração do corpo docente, as ações pedagógicas e administrativas a serem desenvolvi-
das durante o período supracitado, com o objetivo de viabilizar material de estudo e aprendizagem de fácil acesso, divul-
gação e compreensão por parte dos alunos e/ou familiares;

II - divulgar o referido planejamento entre os membros da comunidade escolar;

III - preparar material específico para cada etapa e modalidade de ensino, com facilidades de execução e compartilhamen-
to, como: vídeo aulas, conteúdos organizados em plataformas virtuais de ensino e aprendizagem, redes sociais e correio 
eletrônico;

IV - zelar pelo registro da frequência dos alunos, por meio de relatórios e acompanhamento da evolução nas atividades 
propostas;

V - organizar avaliações dos conteúdos ministrados durante o regime emergencial de aulas não presenciais, para serem 
aplicadas na ocasião do retorno às aulas presenciais.

Art. 7º. Todo o planejamento, bem como o material didático adotado, devem estar em conformidade com o Projeto Político 
Pedagógico da escola e deverá refletir, na medida do possível, os conteúdos já programados para o período letivo.

Art. 8º A Secretaria Municipal de Educação e as escolas que funcionam em rede, deverão emitir orientações complemen-
tares, de acordo com a capacidade tecnológica de cada rede, quanto à operacionalização das ações do regime emergencial 
de aulas não presenciais.

Art. 1º Ficam definidas neste Decreto medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo 
coronavírus (COVID-19), com caráter complementar a outras ações já constantes nos Decretos nºs 4597- R, de 16 de 
março de 2020, 4599-R, de 17 de março de 2020, 4600- R, de 18 de março de 2020, 4601-R, de 18 de março de 2020, 
4604-R, de 19 de março de 2020, 4605-R, de 20 de março de 2020, 4606-R, de 21 de março de 2020, 4607-R, de 22 de 
março de 2020, 4616-R, de 30 de março de 2020, 4619-R, de 01 de abril de 2020 e 4621-R, de 02 de abril de 2020, e em 
atos normativos editados previamente no âmbito do Estado do Espírito Santo.

Art. 2º Fica prorrogada a suspensão, no âmbito do Estado do Espírito Santo, das atividades educacionais em todas as es-
colas, universidades e faculdades, das redes de ensino pública e privadas, até o dia 30 de abril de 2020, estabelecida no 
art. 3º do Decreto nº 4.597-R, de 16 de março de 2020.

§ 1º Os ajustes necessários para o cumprimento do calendário escolar serão estabelecidos pela Secretaria de Estado da 
Educação - SEDU.

§ 2º Fica autorizada a instituição de regime emergencial de aulas não presenciais por um período de até 30 (trinta) dias 
letivos, consecutivos ou não, especificamente para o ano letivo de 2020.

§ 3º A SEDU poderá expedir ato infralegal para regulamentar o disposto neste artigo.

Art. 3º Fica prorrogada a suspensão da utilização do Passe-escolar, em todas suas formas, referente ao contrato de con-
cessão do transporte público metropolitano - Transcol, estabelecida no inciso IV do § 1º do art. 6º do Decreto nº 4.599-R, 
de 17 de março de 2020, pelo prazo previsto no caput do art. 2º deste Decreto.

Art. 4º Fica prorrogada a suspensão, no âmbito do Estado do Espírito Santo, do atendimento ao público em todas as 
agências bancárias, públicas e privadas, até o dia 18 de abril de 2020, estabelecida no inciso I do art. 2º do Decreto nº 
4.604-R, de 19 de março de 2020. Parágrafo único. Ficam excetuados do caput os atendimentos referentes aos programas 
bancários destinados a aliviar as consequências econômicas do novo coronavírus (COVID-19), bem como os atendimentos 
de pessoas com doenças graves e o funcionamento de caixas eletrônicos.

Art. 5º Fica prorrogada a suspensão, no âmbito do Estado do Espírito Santo, até o dia 18 de abril de 2020:
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I - do atendimento presencial ao público em concessionárias prestadoras de serviço público, estabelecida no inciso II do 
art. 2º do Decreto nº 4.605-R, de 20 de março de 2020; e

II - do atendimento dos Centros de Acolhimento e Atenção Integral Sobre Drogas da Secretaria de Estado de Direitos 
Humanos - SEDH, até o dia 18 de abril de 2020, estabelecida no inciso III do art. 2º do Decreto nº 4.605-R, de 20 de 
março de 2020. Parágrafo único. Fica excetuado do inciso I do caput o atendimento presencial realizado mediante prévio 
agendamento e desde que não haja a possibilidade de atendimento por outro canal (telefone, e-mail e congêneres).

DECRETO Nº 11.359, DE 06 DE ABRIL DE 2020
Publicação Nº 268758

DECRETO Nº 11.359, DE 06 DE ABRIL DE 2020

PRORROGA O DECRETO Nº 11.338/2020 QUE DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA NO MUNICÍPIO 
DE GUAÇUÍ EM RAZÃO DA PANDEMIA DE IMPORTÂNCIA MUNDIAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E 
DETERMINA PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Guaçuí, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art.1º. Fica prorrogado o Decreto nº 11.338 de 18 de março de 2020 enquanto durar o alerta da Organização Mundial 
da Saúde relativo à pandemia causada pelo Covid-19 ou até deliberação em sentido diverso pela Administração Pública 
Municipal.

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

Guaçuí – ES, em 06 de abril de 2020.

VERA LÚCIA COSTA

Prefeita Municipal

AILTON DA SILVA FERNANDES

Procurador Geral do Município

, enquanto durar o alerta da Organização Mundial da Saúde relativo à pandemia causada pelo Covid-19 ou até deliberação 
em sentido diverso pela Administração Pública Municipal.

Art. 2º. O inciso V e sua alínea “a” do art. 3º do Decreto nº 11.338 de 18 de março de 2020, passam a vigorar com as 
seguintes redações:

“V- aos templos religiosos que:

a) realizem o controle de fluxo de pessoas, estabelecendo limites e quantidades, de acordo com o espaço, evitando aglo-
meração, bem como, intensifiquem a frequência de limpeza de seus ambientes e utensílios, afastando bancos, cadeiras e 
mesas existentes com distância mínima de 01 (um) metro, além de disponibilizarem produtos para as pessoas higieniza-
rem as mãos, preferencialmente com água e sabão, ou com álcool”.

Art. 3º. Fica incluído a alínea “b” no inciso V do art. 3º do Decreto nº11.338 de 18 de março de 2020, com a seguinte 
redação:

“b) evitem a participação de pessoas com mais 60 (sessenta) anos, gestantes de risco, portadores de doenças crônicas ou 
imunodeprimidos, que compõem o grupo risco de mortalidade por Covid-19”.
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LEI Nº 4.300, DE 03 DE ABRIL DE 2020
Publicação Nº 268761

LEI Nº 4.300, DE 03 DE ABRIL DE 2020

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR TERMO DE FOMENTO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS 
DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÇUÍ/ES.

A Prefeita Municipal de Guaçuí, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Muni-
cipal APROVOU e ela SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Município de Guaçuí/ES autorizado a celebrar TERMO DE FOMENTO para consecução de finalidades de inte-
resse público, por meio de transferência de recursos financeiros entre a Administração Pública Municipal e a ASSOCIAÇÃO 
DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÇUÍ, no valor de até R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais) no 
exercício de 2020, contanto que atenda previamente as normas gerais instituídas pela Lei nº 13.019/2014.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta da dotação orçamentária consignada no orçamento do Muni-
cípio, conforme discriminada abaixo:

1000 – Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

1001 – Fundo Municipal de Assistência Social

08 – Assistência Social

242 - Assistência ao Portador de Deficiência

0021 – Assistência a criança e o adolescente

2.059 – Transferências de Recursos a APAE

33504300000 – Subvenções Sociais

10010000000 – Recursos Ordinários

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Guaçuí – ES, 03 de abril de 2020.

VERA LÚCIA COSTA

Prefeita Municipal

AILTON DA SILVA FERNANDES

Procurador Geral do Município

PORTARIA Nº 5.905, DE 17 DE MARÇO DE 2020.
Publicação Nº 268762

PORTARIA Nº 5.905, DE 17 DE MARÇO DE 2020.

DESIGNA SERVIDORA PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR CONTRATO(S).

O(A) Secretário(a) Municipal de Saúde Interino, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação 
municipal em vigor e conforme o disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora municipal FABRÍCIA SOUZA DE PAULA SALGADO, inscrita no CPF sob o nº 045.779.997-81, 
para acompanhar e fiscalizar os contratos nº 019 e 020/2020, da Secretaria Municipal de Saúde.
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Parágrafo único – A designação de que trata o “caput” deste, será enquanto o contrato estiver em vigor, podendo o fiscal 
ser substituído por outro durante o período de vigência, mediante expedição de Portaria para este fim, que será solicitado 
pela Secretaria Municipal competente.

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

Guaçuí - ES, 17 de março de 2020.

WERTON DOS SANTOS CARDOSO

Secretário Municipal de Saúde Interino

AILTON DA SILVA FERNANDES

Procurador Geral do Município

PORTARIA Nº 5.906, DE 19 DE MARÇO DE 2020.
Publicação Nº 268763

PORTARIA Nº 5.906, DE 19 DE MARÇO DE 2020.

DESIGNA SERVIDORA PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR CONTRATO(S).

O(A) Secretário(a) Municipal de Saúde Interino, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação 
municipal em vigor e conforme o disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora municipal FABRÍCIA SOUZA DE PAULA SALGADO, inscrita no CPF sob o nº 045.779.997-81, 
para acompanhar e fiscalizar o contrato nº 021/2020, da Secretaria Municipal de Saúde.

Parágrafo único – A designação de que trata o “caput” deste, será enquanto o contrato estiver em vigor, podendo o fiscal 
ser substituído por outro durante o período de vigência, mediante expedição de Portaria para este fim, que será solicitado 
pela Secretaria Municipal competente.

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

Guaçuí - ES, 19 de março de 2020.

WERTON DOS SANTOS CARDOSO

Secretário Municipal de Saúde Interino

AILTON DA SILVA FERNANDES

Procurador Geral do Município

PORTARIA Nº 5.909, DE 17 DE MARÇO DE 2020.
Publicação Nº 268764

PORTARIA Nº 5.909, DE 17 DE MARÇO DE 2020.

INTERROMPE FÉRIAS DE SERVIDOR(A).

O(A) Secretário(a) Municipal de Saúde Interino, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação municipal 
em vigor e mediante os termos do permissivo constante no o Art. 6º, §§ 1º e 2º do Decreto nº 11.243/2019 que regu-
lamenta a concessão de férias aos servidores públicos municipais, bem como, do Processo nº 1.240/2020 da Secretaria 
Municipal de Saúde;



09/04/2020 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1492

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 124

RESOLVE:

Art.1º. Fica Interrompida as férias do(a) Servidor(a) AMANDA NUNES BARRADA, a partir do dia 17 de março de 2020.

Parágrafo único. O(a) servidor(a) mencionada no “caput” deste, gozará de uma só vez até o dia 31/12/2020, os dias res-
tantes das férias a que tem direito.

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

Guaçuí - ES, 17 de março de 2020.

WERTON CARDOSO SOARES

Secretário Municipal de Saúde Interino

AILTON DA SILVA FERNANDES

Procurador Geral do Município

PORTARIA Nº 5.910, DE 17 DE MARÇO DE 2020.
Publicação Nº 268765

PORTARIA Nº 5.910, DE 17 DE MARÇO DE 2020.

INTERROMPE FÉRIAS DE SERVIDOR(A).

O(A) Secretário(a) Municipal de Saúde Interino, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação municipal 
em vigor e mediante os termos do permissivo constante no o Art. 6º, §§ 1º e 2º do Decreto nº 11.243/2019 que regu-
lamenta a concessão de férias aos servidores públicos municipais, bem como, do Processo nº 1.270/2020 da Secretaria 
Municipal de Saúde;

RESOLVE:

Art.1º. Fica Interrompida as férias do(a) Servidor(a) MARIA CAROLLINI ALVES COUZI, a partir do dia 20 de março de 
2020.

Parágrafo único. O(a) servidor(a) mencionada no “caput” deste, gozará de uma só vez até o dia 31/12/2020, os dias res-
tantes das férias a que tem direito.

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

Guaçuí - ES, 17 de março de 2020.

WERTON CARDOSO SOARES

Secretário Municipal de Saúde Interino

AILTON DA SILVA FERNANDES

Procurador Geral do Município

PORTARIA Nº 5.911, DE 18 DE MARÇO DE 2020.
Publicação Nº 268766

PORTARIA Nº 5.911, DE 18 DE MARÇO DE 2020.

INTERROMPE FÉRIAS DE SERVIDOR(A).
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O(A) Secretário(a) Municipal de Saúde Interino, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação municipal 
em vigor e mediante os termos do permissivo constante no o Art. 6º, §§ 1º e 2º do Decreto nº 11.243/2019 que regu-
lamenta a concessão de férias aos servidores públicos municipais, bem como, do Processo nº 1.339/2020 da Secretaria 
Municipal de Saúde;

RESOLVE:

Art.1º. Fica Interrompida as férias do(a) Servidor(a) BIANCA VIEIRA FERREIRA MENDONÇA, a partir do dia 19 de março 
de 2020.

Parágrafo único. O(a) servidor(a) mencionada no “caput” deste, gozará de uma só vez até o dia 31/12/2020, os dias res-
tantes das férias a que tem direito.

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

Guaçuí - ES, 18 de março de 2020.

WERTON CARDOSO SOARES

Secretário Municipal de Saúde Interino

AILTON DA SILVA FERNANDES

Procurador Geral do Município

PORTARIA Nº 5.912, DE 18 DE MARÇO DE 2020.
Publicação Nº 268768

PORTARIA Nº 5.912, DE 18 DE MARÇO DE 2020.

INTERROMPE FÉRIAS DE SERVIDOR(A).

O(A) Secretário(a) Municipal de Saúde Interino, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação municipal 
em vigor e mediante os termos do permissivo constante no o Art. 6º, §§ 1º e 2º do Decreto nº 11.243/2019 que regu-
lamenta a concessão de férias aos servidores públicos municipais, bem como, do Processo nº 1.340/2020 da Secretaria 
Municipal de Saúde;

RESOLVE:

Art.1º. Fica Interrompida as férias do(a) Servidor(a) JOIMERY CRISTINA LINO, a partir do dia 19 de março de 2020.

Parágrafo único. O(a) servidor(a) mencionada no “caput” deste, gozará de uma só vez até o dia 31/12/2020, os dias res-
tantes das férias a que tem direito.

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

Guaçuí - ES, 18 de março de 2020.

WERTON CARDOSO SOARES

Secretário Municipal de Saúde Interino

AILTON DA SILVA FERNANDES

Procurador Geral do Município
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PORTARIA Nº 5.913, DE 18 DE MARÇO DE 2020.
Publicação Nº 268769

PORTARIA Nº 5.913, DE 18 DE MARÇO DE 2020.

INTERROMPE FÉRIAS DE SERVIDOR(A).

O(A) Secretário(a) Municipal de Saúde Interino, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação municipal 
em vigor e mediante os termos do permissivo constante no o Art. 6º, §§ 1º e 2º do Decreto nº 11.243/2019 que regu-
lamenta a concessão de férias aos servidores públicos municipais, bem como, do Processo nº 1.341/2020 da Secretaria 
Municipal de Saúde;

RESOLVE:

Art.1º. Fica Interrompida as férias do(a) Servidor(a) FLÁVIA MONTEIRO TEODORO, a partir do dia 19 de março de 2020.

Parágrafo único. O(a) servidor(a) mencionada no “caput” deste, gozará de uma só vez até o dia 31/12/2020, os dias res-
tantes das férias a que tem direito.

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

Guaçuí - ES, 18 de março de 2020.

WERTON CARDOSO SOARES

Secretário Municipal de Saúde Interino

AILTON DA SILVA FERNANDES

Procurador Geral do Município

PORTARIA Nº 5.914, DE 23 DE MARÇO DE 2020.
Publicação Nº 268771

PORTARIA Nº 5.914, DE 23 DE MARÇO DE 2020.

INTERROMPE FÉRIAS DE SERVIDOR(A).

O(A) Secretário(a) Municipal de Saúde Interino, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação municipal 
em vigor e mediante os termos do permissivo constante no o Art. 6º, §§ 1º e 2º do Decreto nº 11.243/2019 que regu-
lamenta a concessão de férias aos servidores públicos municipais, bem como, do Processo nº 1.360/2020 da Secretaria 
Municipal de Saúde;

RESOLVE:

Art.1º. Fica Interrompida as férias do(a) Servidor(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, a partir do dia 23 de março de 2020.

Parágrafo único. O(a) servidor(a) mencionada no “caput” deste, gozará de uma só vez até o dia 04/06/2020, os dias res-
tantes das férias a que tem direito.

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

Guaçuí - ES, 23 de março de 2020.

WERTON CARDOSO SOARES

Secretário Municipal de Saúde Interino

AILTON DA SILVA FERNANDES

Procurador Geral do Município
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PORTARIA Nº 5.915, DE 23 DE MARÇO DE 2020.
Publicação Nº 268772

PORTARIA Nº 5.915, DE 23 DE MARÇO DE 2020.

INTERROMPE FÉRIAS DE SERVIDOR(A).

O(A) Secretário(a) Municipal de Saúde Interino, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação municipal 
em vigor e mediante os termos do permissivo constante no o Art. 6º, §§ 1º e 2º do Decreto nº 11.243/2019 que regu-
lamenta a concessão de férias aos servidores públicos municipais, bem como, do Processo nº 1.359/2020 da Secretaria 
Municipal de Saúde;

RESOLVE:

Art.1º. Fica Interrompida as férias do(a) Servidor(a) MIRIAN CAPRA AZEVEDO GUEDES, a partir do dia 23 de março de 
2020.

Parágrafo único. O(a) servidor(a) mencionada no “caput” deste, gozará de uma só vez até o dia 31/12/2020, os dias res-
tantes das férias a que tem direito.

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

Guaçuí - ES, 23 de março de 2020.

WERTON CARDOSO SOARES

Secretário Municipal de Saúde Interino

AILTON DA SILVA FERNANDES

Procurador Geral do Município

PORTARIA Nº 5.916, DE 23 DE MARÇO DE 2020.
Publicação Nº 268773

PORTARIA Nº 5.916, DE 23 DE MARÇO DE 2020.

INTERROMPE FÉRIAS DE SERVIDOR(A).

O(A) Secretário(a) Municipal de Saúde Interino, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação municipal 
em vigor e mediante os termos do permissivo constante no o Art. 6º, §§ 1º e 2º do Decreto nº 11.243/2019 que regu-
lamenta a concessão de férias aos servidores públicos municipais, bem como, do Processo nº 1.358/2020 da Secretaria 
Municipal de Saúde;

RESOLVE:

Art.1º. Fica Interrompida as férias do(a) Servidor(a) LUZIA MARIA HOLANDA DE AQUINO, a partir do dia 23 de março de 
2020.

Parágrafo único. O(a) servidor(a) mencionada no “caput” deste, gozará de uma só vez até o dia 31/12/2020, os dias res-
tantes das férias a que tem direito.

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

Guaçuí - ES, 23 de março de 2020.

WERTON CARDOSO SOARES

Secretário Municipal de Saúde Interino

AILTON DA SILVA FERNANDES

Procurador Geral do Município
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Guarapari

Prefeitura

DECRETO Nº 240/2020
Publicação Nº 268898

DECRETO Nº 240/2020

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO FUNDO MUNI-
CIPAL DE DESENVOLVIMENTO A QUE SE REFERE A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 712, DE 13 DE SETEMBRO DE 2013.

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, bem como artigo 4º da Lei Municipal nº 3.715/2014, em consonância com a Lei 
Complementar nº 712/2013 e suas alterações;

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam nomeados para compor o CONSELHO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO FUNDO MU-
NICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, originário do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal – FEADM, Fundo 
CIDADES, respectivamente os membros representantes, a saber:

I. Letícia Regina Silva Souza – Secretária Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura;

II. Milena Moreira Ferrari – Secretária Municipal de Análise e Aprovação de Projetos;

III. Ygor Barbosa Credi-Dio – Secretário Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos

Art. 2º Em conformidade com a Lei Municipal nº 3.715/2014 e em atendimento ao disposto no art. 8º da Lei Complemen-
tar Estadual nº 712/2013, o Conselho Municipal de Fiscalização e Acompanhamento do Fundo Municipal de Desenvolvi-
mento, terá as seguintes atribuições:

I. Fiscalizar a aplicação dos recursos;

II. Realizar avaliações semestrais sobre a aplicação dos recursos; e

III. Elaborar relatório sobre aplicação dos recursos e avaliação no mês de março de cada ano, para envio ao Legislativo 
Municipal e Estadual.

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

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

Guarapari / ES, 08 de abril de 2020.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

Prefeito Municipal

EDITAL SEMSA Nº006/2020
Publicação Nº 268915

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

EDITAL SEMSA Nº. 006/2020

O MUNICÍPIO DE GUARAPARI-ES, faz saber que realizará PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO para contratação imediata 
de pessoal, com vistas à contratação temporária de profissionais para atendimento às necessidades e provimento de vagas 
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na SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SEMSA para atuar na UPA /Unidade de Pronto Atendimento, com fulcro na Lei Mu-
nicipal N°. 4400/2020 e no Processo Administrativo Nº. 7970/2020 e de acordo com as normas estabelecidas neste Edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções contidas neste Edital.

1.2 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos 
exigidos.

1.3 A inscrição do candidato implicará no compromisso de aceitar plena e integralmente as normas determinadas por este 
Edital e legislação pertinente.

1.4 O Processo Seletivo Simplificado visa à seleção de candidatos para formação de vagas ofertadas conforme QUADRO I.

1.5 O Processo Seletivo Simplificado (PSS) compreende a inscrição, a avaliação, (mediante análise de tempo de serviço 
na área pleiteada, escolaridade/títulos e cursos na área pleiteada), a divulgação e a chamada para o exercício de suas 
atribuições.

1.6 Todo o PSS será executado e acompanhado pela comissão do processo, conforme PORTARIA SEMSA Nº 063/2020

1.7 O Regime de previdência adotada será o Geral (INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social).

1.8 Os candidatos que atenderem a todas as condições exigidas neste edital, aceitam ser contratados, conforme as vagas 
divulgadas e as que surgirem de acordo com as necessidades da administração pública, obedecida a classificação deste.

2. DOS CARGOS, CARGA HORÁRIA, SALÁRIOS, REQUISITO MÍNIMO, VAGAS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

2.1 O cargo, a carga horária, o salário, o requisito mínimo e o número de vagas para a contratação em caráter temporária, 
consta no QUADRO I, abaixo:

QUADRO I

CARGO/FUNÇÃO Código/Cargo Nº VAGAS
Remuneração R$ 

Plantão de 24 horas
REQUISITO

MÍNIMO

Profissional em Área 
Médica/ MÉDICO 
CLINICO GERAL

PAM/DT 10+CR
R$ 8.000,00  

(oito mil reais)

Curso Superior de Medicina, registro no respecti-
vo Conselho Regional e titulação compatível com 
a especialidade e/ou área de atuação pleiteada, 
com experiência mínima de 6 (seis) meses.

2.2 As atribuições dos cargos para a contratação em caráter temporário, consta no QUADRO, abaixo:

QUADRO II – ATRIBUIÇÃO DO CARGO

MÉDICO CLINICO GERAL (24H/SEMANAL)

Participar de estudos e pesquisas na sua área de atuação;

Orientar à população quanto à prevenção da doença, promoção e recuperação da saúde;Emitir laudos e pareceres em sua área de 
atuação.; Solicitar exames médicos, fazer diagnósticos, prescrever e ministrar tratamento.

Providenciar ou realizar tratamento especializado na sua área de atuação; Atender consultas médicas em ambulatórios, hospitais ou 
outros estabelecimentos públicos municipais; Participar de equipes multidisciplinares no atendimento à população;

Executar exames médicos Emitir diagnósticos e prescrever medicamentos e tratamentos;

Solicitar e avaliar exames de laboratório, raios-X, ultrassom entre outros;Participar de campanhas preventivas. Exercer suas atividades 
profissionais na Unidade de Pronto Atendimento;

Desempenhar outras atividades correlatas à sua função.

3. DAS INSCRIÇÕES

2.1. As inscrições para o processo seletivo simplificado de contratação, em caráter temporário, serão realizadas das 09h 
às 11h e de 13h às 17h, conforme Cronograma –ANEXO I.

2.2. A inscrição será gratuita e o edital estará afixado na entrada da Sede Administrativa da SEMSA (Rua Adamastor 
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Antônio da Silva, s/nº, Muquiçaba, Guarapari/ES. CEP: 29.200-000) e no site da PMG (www.guarapari.es.gov.br). e DOM- 
Diário Oficial dos Municípios.

2.3. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos 
exigidos.

2.3.1. São requisitos mínimos para a inscrição:

a. Ter nacionalidade brasileira, na forma da lei;

b. Possuir a escolaridade e requisitos básicos exigidos para o cargo;

c. Ter no mínimo 06(seis) meses de experiência em Urgência e Emergência/Pronto Socorro

d. Ter, na data de encerramento das inscrições, a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos e máxima de 75 (setenta 
e cinco) anos;

e. Conhecer as exigências estabelecidas neste edital e estar de acordo com as mesmas;

f. Não enquadrar-se nas vedações contidas nos incisos XVI, XVII e parágrafo 10 do art. 37 da Constituição Federal de 1988 
(Acúmulo de Cargo Público);

2.4. A inscrição deverá ser efetuada na Sede Administrativa da SEMSA (Rua Adamastor Antônio da Silva, s/nº, Muquiçaba, 
Guarapari/ES. CEP: 29.200-000), mediante apresentação da Ficha de Inscrição – ANEXO II, disponível no site da PMG, 
devendo a mesma ser preenchida com letra legível, preferencialmente letra de forma, sem rasuras, emendas ou omissões 
de dados, fazendo a juntada dos documentos abaixo relacionados em envelope, com os documentos originais e cópia sim-
ples para autenticação do agente administrativo conforme Lei Nº. 13.726 de 08 de outubro de 2018.

a. Documento de identificação com foto, nos termos da lei;

b. Registro no Conselho de Classe;

c. CPF

d. Comprovante de escolaridade (diploma)

e. Comprovante de cursos/títulos, conforme o item 4.2 – QUADRO III;

f. Documento de comprovação de tempo de serviço conforme item 4.4.1;

2.5. Toda documentação deverá ser entregue em um único envelope sem lacre contendo, obrigatoriamente na parte ex-
terna:

A. Nome completo do candidato;

B. Telefone para contacto;

C. Número de laudas.

2.6. Uma vez efetivada a inscrição, não será permitida em hipótese alguma, a sua alteração, notadamente no que se refere 
à opção de cargo e entrega de qualquer documento.

2.7. O candidato que não preencher a ficha de inscrição – ANEXO II terá sua inscrição indeferida, não cabendo recurso 
desta decisão.

2.8. As informações prestadas na ficha de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, cabendo a Comissão 
o direito de excluir do Processo Seletivo Simplificado aquele que não preencher o formulário de forma completa, correta 
e legível;

2.9. A responsabilidade pela escolha dos documentos juntados e entregues, em envelope, no dia da inscrição será exclu-
siva do candidato.

2.10. As cópias de documentos que estiverem ilegíveis, rasuradas ou que não se enquadrem nos requisitos do Edital serão 
desconsideradas e caso o documento seja um dos comprovantes dos pré-requisitos exigidos para inscrição, acarretará em 
indeferimento.

2.11. O candidato inscrito por procuração deverá entregar no ato de inscrição o original do instrumento de procuração que 
estabelece poder especifico de representação no presente PSS, com data recente, mais original e cópia do documento de 
identidade do procurador para autenticação do agente administrativo assumindo total responsabilidade pelas informações 
prestadas por seu procurador.

2.12. Concluído o PSS, toda documentação apresentada pelo candidato ficará retida na Secretaria Municipal de Saúde, 
para eventual necessidade.

http://www.guarapari.es.gov.br/
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3. DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

O Processo Seletivo Simplificado será realizado em única etapa, de caráter classificatório, e constituirá em:

QUADRO II

Descrição
Pontuação Máxima

100 pontos

01 Tempo de Serviço 40 pontos

02 Cursos/títulos compatíveis ao exercício da função pleiteada 60 pontos

Total Final 100 pontos

3.1. A avaliação de títulos e a experiência profissional dar-se-ão de acordo com o QUADRO III.

3.1.1. Não serão atribuídos pontos a especialidade exigida como requisito mínimo conforme item 2.1 – QUADRO I, deste 
edital.

QUADRO III

Qualificação Descrição Pontuação Máxima

Tempo de Serviço
(MÁXIMO DE 40 PONTOS)

Tempo de Serviço na área pleiteada para atuação: para efeito de cálculo será 
atribuído 01 (um) ponto por mês (30 dias) completo trabalhado, até o limite 
de 40 (quarenta) meses.

40 pontos

Cursos/títulos compatíveis ao 
exercício da função pleiteada

(MÁXIMO 60 PONTOS )

Curso em Doutorado na área pleiteada (apenas 01 título) 60 pontos

Título em Mestrado na área pleiteada (apenas 01 título) 30 pontos

Curso de Pós-Graduação/Especialização em URGENCIA E EMERGENCIA com 
duração mínima de 360 horas na área pleiteada (apenas 01 título)

25 pontos

Curso de Pós-Graduação/Especialização com duração mínima de 360 horas na 
área pleiteada (apenas 01 título)

20 pontos

Curso de Aperfeiçoamento, Capacitação na área pleiteada com duração míni-
ma de 100 horas na (apenas 01 titulo)

10 pontos

3.2. DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS:

3.2.1. A atribuição de pontos referentes a cursos obedecerá aos critérios estabelecidos no QUADRO III, sendo cada docu-
mento considerado uma única vez. A pontuação não excederá o limite máximo de 60 (sessenta) pontos.

3.2.2. Na contagem geral dos documentos apresentados não serão computados os pontos que ultrapassem o limite de 
cada área.

3.2.3. Os diplomas, certificados e declarações de conclusão de curso serão aferidos apenas quando oriundos de institui-
ções reconhecidas e credenciadas para oferecer cursos pelo órgão competente do sistema de ensino.

3.2.4. O documento apresentado para comprovação de requisito mínimo, conforme o item 2.1 deste Edital, em hipótese 
alguma será considerado para efeito de atribuição de pontuação.

3.3. DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

3.3.1. Não haverá limite na quantidade de documentos a serem entregues para comprovação de tempo de serviço. Para 
efeito de cálculo do tempo de serviço, será atribuído 01 (um) ponto por mês (30 dias) completo trabalhado, até o limite 
de 40 (quarenta) meses.

3.3.2. O tempo de serviço deverá ser comprovado somente da seguinte forma:

a. Na Administração Pública: certidão/atestado do respectivo órgão indicando o tempo de efetivo exercício, com assinatura 
sobre carimbo identificador do responsável pela área de Recursos Humanos ou Órgão competente;

b. Na Inciativa Privada: a comprovação deverá ser feita com Carteira de Trabalho e Previdência Social. O candidato deverá 
entregar cópia legível das páginas que contém a foto e a identificação civil do trabalhador e da página do contrato de tra-
balho. O não atendimento a estes quesitos implicará a atribuição de zero ponto no documento apresentado. Na hipótese 
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de contrato em vigor (sem registro da data de saída) o candidato deverá obrigatoriamente, apresentar declaração do em-
pregador, com firma reconhecida, que atesta a vigência do contrato até a presente data e o horário de trabalho.

c. Autônomo ou sem vínculo empregatício: a comprovação deverá ser feita através da Ficha de Inscrição do Trabalhador 
– NIT expedido pelo INSS desde que esteja identificado a função exercida ou Declaração da instituição indicando o tempo 
de efetivo exercício, com assinatura sobre carimbo identificador do responsável pelo Órgão competente;

3.3.3. Não será computado o tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo, emprego público ou 
emprego privado.

3.3.4. Não será atribuído ponto ao tempo de atividade de estágio curricular e extra curricular.

3.4. DA CLASSIFICAÇÃO

3.4.1. A pontuação final para a classificação do candidato será determinada pela somatória dos pontos da etapa única do 
processo, tendo como pontuação máxima 100 (cem) pontos.

3.4.2. O resultado final da classificação do candidato será divulgado na Sede Administrativa da SEMSA no DOM/ES e no 
site da Prefeitura (www.guarapari.es.gov.br) , conforme cronograma ANEXO I.

4. DO DESEMPATE

4.1. Nos casos de empate na classificação, o desempate obedecerá a seguinte ordem de prioridade, abaixo discriminada:

1º Maior pontuação no tempo de serviço na área pleiteada;

2º Maior pontuação nos cursos/título na área pleiteada;

3º Maior idade do Candidato;

5. DA REVISÃO – RECURSO

5.1 O pedido de recurso do resultado da Classificação Inicial deverá ser redigido pelo candidato à Comissão do Processo 
Seletivo Simplificado, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas imediatamente após a divulgação oficial da classificação, 
devendo ser protocolado na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, obedecendo-se os seguintes requisitos:

a) Preencher ANEXO III (Ficha de Recurso);

b) Ser protocolizado, impreterivelmente, no local e prazo determinado;

c) Possuir argumentação clara, consistente e objetiva, digitado ou com letra legível;

d) Conter nome completo e assinatura do candidato;

5.2. Os pedidos de recursos que não atenderem ao disposto no item (item anterior), assim como aqueles cujo teor des-
respeitarem a comissão examinadora será preliminarmente indeferido.

5.3. No julgamento do recurso serão considerados, somente, os documentos entregues no ato da inscrição.

5.4. Os recursos serão julgados pela Comissão Organizadora e será divulgada nova classificação após recursos – Resultado 
Final, na Sede Administrativa da SEMSA e no site da Prefeitura (www.guarapari.es.gov.br) e DOM/ES conforme cronogra-
ma do ANEXO I.

5.5. Não havendo manifestação de recurso por parte dos candidatos, a classificação publicada será mantida e inalterada.

5.6. Sob hipótese alguma será concedido vista à avaliação procedida após prazo previsto em Edital.

5.7. O Parecer da Comissão inerente ao recurso porventura interpostos, ficará na Sede Administrativa da SEMSA, com 
endereço Rua Adamastor Antônio da Silva, s/nº, Muquiçaba, Guarapari/ES. CEP: 29.200-000, a disposição do requerente 
até 48 (quarenta e oito) horas após a divulgação do Resultado Final, sendo posteriormente os processos encaminhados ao 
Setor de Arquivo da Secretaria Municipal de Saúde de Guarapari.

5.8. Em nenhuma hipótese será aceito pedidos de revisão de recursos.

6. DA CHAMADA

6.1. A chamada dos candidatos para ocupar as vagas será efetuada pela Prefeitura Municipal de Guarapari, através da 
Secretaria Municipal de Saúde, conforme cronograma do ANEXO I.

6.2. O não comparecimento do candidato classificado ou a desistência no momento da chamada, implicará na alteração 
da ordem de classificação, devendo o candidato ser reposicionado no final da classificação, sendo chamado o próximo 
candidato da lista de classificação.

http://www.guarapari.es.gov.br/
http://www.guarapari.es.gov.br/
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7. DA CONTRATAÇÃO – DOCUMENTOS, VIGÊNCIA E CESSAÇÃO.

7.1. A contratação, em caráter temporário, de que trata este Edital, dar-se-á medicante assinatura de contrato adminis-
trativo de prestação de serviços pelo Município de Guarapari e profissional contratado.

8.2 No ato da designação o candidato deverá apresentar no RH (Subgerência de Recursos Humanos da Secretaria Munici-
pal de Saúde) cópia simples e originais dos documentos abaixo relacionados para autenticação do agente administrativo 
conforme Lei Nº. 13.726 de 08 de outubro de 2018.

a. Carteira de identidade;

b. Carteira profissional;

c. CPF com Certidão de regularidade ;

d. PIS ou PASEP;

e. 01 foto 3x4;

f. ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) original, expedido por médico do trabalho, com data anterior ao da contratação, 
porém expedido recentemente;

g. Título de eleitor

h. Comprovante de quitação eleitoral da última eleição;

i. Certificado de reservista, para os candidatos do sexo masculino;

j. Certidão de nascimento ou casamento;

k. Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 (dezoito) anos;

l. Cartão de Vacina dos filhos menores de 05 (cinco) anos;

m. Comprovante de escolaridade;

n. Comprovante de residência;

o. Registro no conselho de classe com quitação;

p. Declaração de bens (documento original);

q. Declaração de inexistência de antecedentes criminais (original), mediante certidão dos distribuidores da justiça federal;

r. Declaração de não acumulo ilegal de cargos (documento original);

8.3 O prazo para vigência do contrato de prestação de serviços será de 120 (cento e vinte) dias, podendo ser prorrogado 
por igual período, conforme Art. 9º, da Lei nº. 4400/2020.

8.4 Podendo ser rescindindo a qualquer tempo pela Administração Pública.

8.5 A rescisão do contrato de prestação de serviços, antes do prazo prevista poderá ocorrer:

a. A pedido do contratado;

b. Por conveniência administrativa, a juízo da autoridade que procedeu a contratação;

c. Quando o contratado incorrer em falta disciplinar;

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS TRANSITÓRIA

8.1. O candidato classificado poderá ou não ser convocado para prestação de serviço, estando a sua contratação vinculada 
à necessidade e conveniência da PMG/SEMSA, obedecida a ordem de classificação;

8.2. A homologação da inscrição não desobriga o candidato de comprovar, a qualquer tempo, quando solicitado, o aten-
dimento a todos os requisitos e condições estabelecidas neste Edital. O candidato que não atender terá sua inscrição 
cancelada sendo eliminado do PSS.

8.3. No caso de substituição dos cargos que vierem a vagar, serão chamados os profissionais remanescentes da lista de 
classificação, observada sempre a ordem classificatória.

8.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções contidas neste Edital.

8.5. De acordo com a legislação processual civil em vigor, é a Comarca de GUARAPARI o foro competente para julgar 
eventuais demandas judiciais decorrentes do PPS.
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8.6. O candidato que apresentar declaração ou documentos falsos terá sua inscrição cancelada e anulados todos dela 
decorrentes.

8.7. Valerá a inscrição para todo e qualquer efeito como forma expressa de aceitação, por parte do candidato, de todas as 
normas constantes deste Edital.

8.8. Preenchida a Ficha de Inscrição, o candidato deverá revisá-la, ficando após a assinatura, inteiramente responsável 
pelas informações nela contidas.

8.9. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de PSS.

8.10. Toda a documentação entregue pelo candidato conforme solicitado nesse Edital, não será devolvida, ficando arqui-
vada na Secretária Municipal de Saúde da PMG.

8.11. Será automaticamente indeferida a inscrição do candidato que não apresentar os documentos exigidos como requi-
sitos mínimos no ato da inscrição, bem como não atender ao item 3.3.1.

8.12. Correrá por conta do candidato a realização de qualquer exame necessário, solicitado no ato de sua convocação.

8.13. Os candidatos estarão sujeitos ao cumprimento de carga horária determinada pela Secretaria requisitante, no ato de 
sua convocação. A escolha da lotação será determinada pela Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a necessidade 
do serviço. Na impossibilidade de cumprir a carga horária determinada, o candidato será automaticamente eliminado.

Guarapari/ES, 13 de abril de 2020.

ALESSANDRA SANTOS ALBANI EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

Secretária Municipal de Saúde Prefeito do Município de Guarapari

ANEXO I

CRONOGRAMA PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO

AÇÃO DATA/PERÍODO

PUBLICAÇÃO DO EDITAL NA SEMSA/site PMG. 13 de abril de 2020
PUBLICAÇÃO DO EDITAL EM DOM/ES. 13 de abril de 2020
Prazo Recurso Edital. 13 de abril de 2020

Local das Inscrições: Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde – Horário: 09h às 11h 
e de 13h às 17h.

14,15,16 de abril de 2020

Divulgação da classificação inicial dos candidatos. 23 de abril de 2020

Recebimento de Recurso da Classificação na Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Saúde 
– Horário: 09h às 11h e de 13h às 17h.

23 de abril de 2020

Divulgação classificação final dos candidatos após julgamentos dos recursos e Convocação dos 
Classificados

24 de abril de 2020

1ª convocação - Entrega dos documentos para Admissão, conforme Item 8.2 De 24 à 28 de abril de 2020

ANEXO II

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PSS – EDITAL SEMSA Nº 006/2020

NOME DO CANDIDATO

CARGO DO CANDIDATO: _____________________________________________________ 
Doc. Identificação: Nº ___________________________  Data de Nascimento:____/____/ ______ 
Endereço: ______________________________________________________________ Nº ______ 
Município: _____________________________ Bairro: _____________________  UF: _________ 
Telefones (s) Fixo: ____________________________  Celular: ____________________________ 
Email: _________________________________________________________________________ 



09/04/2020 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1492

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 135

Declaro conhecer as exigências estabelecidas neste Edital SEMSA e estou de acordo com elas. Declaro, ainda, que assumo total res-
ponsabilidade pelas informações e pela veracidade dos documentos entregues no ato da inscrição EM ENVELOPE.

Guarapari, ______ de __________de ______ .

Assinatura do Candidato

Assinatura e Carimbo do Resp.
por receber a Ficha de Inscrição Nº. de Laudas:

-------------------------cortar------------------------------------------

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO – EDITAL SEMSA Nº 006/2020
NOME DO CANDIDATO:
Data:___/___/ _____ 

Assinatura e Carimbo do Responsável
por receber a Ficha de Inscrição Nº de Laudas:

ANEXO III

FICHA DE RECURSO

À COMISSÃO DO PSS – EDITAL SEMSA Nº 006/2020

NOME DO CANDIDATO:

CARGO DO CANDIDATO::

Argumentação: _____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Tenho ciência que no julgamento dos recursos serão considerados somente os documentos constantes no envelope entregue no ato 
da Inscrição.

Guarapari, _____ de ___________de _______ .

Assinatura do Candidato

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULO ILEGAL DE CARGOS

DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULO ILEGAL DE CARGOS

NOME: _________________________________________________________________ 

Candidato concorrente ao cargo: _______________________________________ 
Brasileiro (a): (  ) Sim (  ) Não
Casado (a): (  ) Sim (  ) Não
Acumulo ilegal de cargos: (  ) Sim (  ) Não
Portador do CPF:                                                           RG:
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Declara para os devidos fins de direito, que não ocupo qualquer outro cargo, emprego, função ou presto serviço em órgãos da admi-
nistração direta ou indireta do poder público federal, estadual ou municipal, ou que dos mesmos esteja afastado por motivo de licença 
remunerada, não exercendo qualquer atividade que caracterize acumulação ilegal conforme a Constituição Federal Artigo 37, Inciso 
XVI, alíneas a, b, c ou ainda incompatibilidade de horários com cargo que exercerei, mesmo sendo em regime de escala de acordo com 
a necessidade da municipalidade.
Declaro, outrossim, estar ciente das sanções civis e criminais (artigo 299 do Código Penal) Crime de Falsidade Ideológica - Pena - Re-
clusão de 01 (um) a 05 (cinco) anos, sujeitando-se às penas da Lei.

Guarapari, _____ de ___________de ______ 

Assinatura do Candidato

SEMED - SUSPENSAO PE 025-2020
Publicação Nº 268862

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

O Município de Guarapari/ES, por meio da Secretaria Municipal da Educação – SEMED, torna público a suspensão SINE DIE 
do Pregão Eletrônico nº 025/2020 – Processo nº 6203/2020, cujo objeto é contratação de empresa para fornecimento de 
sistema de gestão escolar, em atendimento a Secretaria Municipal da Educação – SEMED, para readequações do Edital.

Guarapari/ES, 08 de abril de 2020

Larissa Mª Santório Pereira Nicolau

Pregoeira - SEMED
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Ibatiba

Prefeitura

PORTARIA 95/2020
Publicação Nº 268902

PORTARIA Nº 095/2020, de 07 de abril de 2020.

Dispõe sobre desincompatibilização de servidora pública 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 002993/2020;

CONSIDERANDO o Art. 1º, II, d, da Lei Complementar nº 64/90;

RESOLVE:

Art. 1º. Desincompatibilizar, a pedido, a servidora ANDREA CRISTINA DA SILVA, da função de Agente Fiscal - Tributário, 
lotada na Secretaria Municipal da Fazenda, uma vez que concorrerá a cargo eletivo na esfera municipal, no pleito do cor-
rente ano.

Art. 2º. A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário e retroa-
gindo seus efeitos ao dia 04/04/2020.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Ibatiba, aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e 
vinte.

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

PORTARIA 96/2020
Publicação Nº 268904

PORTARIA Nº 096/2020, de 08 de abril de 2020.

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 a Lei Complementar Municipal nº 191/2020;

CONSIDERANDO o pedido da Secretaria Municipal de Saúde;

RESOLVE:

Art. 1º. Redistribuir a servidora pública JERSICA LUZIA MOREIRA, servente, lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
tendo como destino a Secretaria Municipal de Saúde – Pronto Atendimento Municipal.

Art. 2º. A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.



09/04/2020 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1492

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 138

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito de Ibatiba - Estado do Espírito Santo, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte 
(08/04/2020).

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal

PORTARIA 97/2020
Publicação Nº 268905

PORTARIA Nº 097/2020, de 08 de abril de 2020.

Cessar o pagamento de gratificação a servidor público.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, especialmente os 
poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgânica do Município:

CONSIDERANDO a Portaria Municipal nº 089/2020;

CONSIDERANDO a Portaria Municipal nº 095/2020;

RESOLVE:

Art. 1º. Cessar o pagamento de gratificação aos servidores Leonardo David Alexandrino de Carvalho – Agente Fiscal Tri-
butário – Matricula nº 000995 e Andrea Cristina da Silva – Agente Fiscal Tributário – Matricula nº 000924.

Art. 2º. A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário e retroa-
gindo seus efeitos a partir de 03 de abril de 2020.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito de Ibatiba - Estado do Espírito Santo, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte 
(08/04/2020).

LUCIANO MIRANDA SALGADO

Prefeito Municipal
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Ibiraçu

Prefeitura

PORTARIA Nº 20.455/2020
Publicação Nº 268834

PORTARIA Nº 20.455/2020

EXONERA A PEDIDO A SERVIDORA 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 01602/2020;

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar a pedido a servidora ARIANE GOMES FERREIRA, ocupante do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇO MULTI-
FUNCIONAL, a partir de 03.04.2020.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 03.04.2020, revogadas 
as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 07 de abril de 2020.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração em 07 de abril de 2020.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 20.456/2020
Publicação Nº 268835

PORTARIA Nº 20.456/2020

EXONERA A PEDIDO A SERVIDORA 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 01615/2020;

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar a pedido a servidora SILVYA NOGUEIRA VICENTE, ocupante do cargo de GERENTE DE GESTÃO DO SIS-
TEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, a partir de 06.04.2020.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 06.04.2020, revogadas 
as disposições em contrário.
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Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 07 de abril de 2020.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração em 07 de abril de 2020.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 20.457/2020
Publicação Nº 268836

PORTARIA Nº 20.457/2020

EXONERA A PEDIDO A SERVIDORA 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 01619/2020;

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar a pedido a servidora MIRIA APARECIDA VESCOVI, ocupante do cargo de SUBSECRETÁRIA MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, a partir de 06.04.2020.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 06.04.2020, revogadas 
as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 07 de abril de 2020.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração em 07 de abril de 2020.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 20.458/2020
Publicação Nº 268837

PORTARIA Nº 20.458/2020

CONSTITUI NOVA COMISSÃO ESPECIAL PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO AO CUMPRIMENTO DOS DECRETOS 
MUNICIPAIS Nº. 5840/2020, 5841/2020, 5843/2020, 5857/2020 E /2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais, e;



09/04/2020 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1492

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 141

Considerando a Lei Federal nº 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020 que dispõe sobre as medidas de prevenção e enfrenta-
mento da emergência da saúde pública provocada pelo COVID-19;

Considerando o Decreto Estadual de nº 4593-R, de 13 de março de 2020 que decreta o estado de emergência em saúde 
pública no Estado do Espírito Santo e estabelece medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e conten-
ção de riscos, danos e agravos decorrentes do COVID-19 e dá outras providências;

Considerando a instituição pelo Município do Comitê de Enfrentamento à pandemia provocada pelo contágio do SARS 
COV2 (COVID-19 - NOVO CORONAVÍRUS);

Considerando o número de comércio neste Município que devem de adequar as normas dos Decretos Municipais nºs. 
5840/2020, 5841/2020, 5843/2020, 5857/2020 e 5.859/2020;

Considerando o risco à saúde da população àqueles que descumprirem as normas estabelecidas pelos Decretos referidos;

Considerando o art. 9º do Decreto Municipal nº. 5843/2020;

RESOLVE:

Art. 1º. Constituir Comissão Especial de Fiscalização e acompanhamento no combate e enfrentamento à pandemia provo-
cada pelo contágio do SARS COV2 (COVID-19 - NOVO CORONAVÍRUS), cujas normas encontram-se regidos pelos Decre-
tos Municipais nºs. 5840/2020, 5841/2020, 5843/2020, 5857/2020 e 5.859/2020, sendo os servidores:

I – CLEONICE GOMES DIAS;

II – SAMARA S. SANTOS;

III - HEMERSON FURTADO FERREIRA;

IV – JAMILLY SILLER LAHASS;

V – MIRIA VESCOVI.

Art. 2º. A Comissão de Fiscalização poderá agir em grupo ou solitariamente, podendo solicitar apoio da polícia militar ou 
civil.

Art. 3º. A Comissão tem poder para orientar e fazer cumprir as normas estabelecidas pelos Decretos Municipais nºs. 
5840/2020, 5841/2020, 5843/2020, 5857/2020 e 5.859/2020.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a 
Portaria n.º 20.412/2020.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 07 de abril de 2020.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração em 07 de abril de 2020.

LETICIA ROZINDO SACINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
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PORTARIA Nº 20.459/2020
Publicação Nº 268838

PORTARIA Nº 20.459/2020

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 01343/2020;

RESOLVE:

Art. 1º. Contratar a servidora abaixo relacionada para ocupar o cargo adiante especificado, com vencimentos devidamente 
atualizados.

I – ROSILENE DE MOURA SILVA, para ocupar o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇO MULTIFUNCIONAL, a partir de 01.04.2020.

Art. 2º. O contrato de trabalho é 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 01.04.2020, revogadas 
as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 07 de abril de 2020.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração em 07 de abril de 2020.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 20.460/2020
Publicação Nº 268840

PORTARIA Nº 20.460/2020

CONTRATA SERVIDOR 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 01342/2020;

RESOLVE:

Art. 1º. Contratar o servidor abaixo relacionado para ocupar o cargo adiante especificado, com vencimentos devidamente 
atualizados.

I – EVALDO NEVES DA SILVA, para ocupar o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇO MULTIFUNCIONAL, a partir de 02.04.2020.
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Art. 2º. O contrato de trabalho é 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 02.04.2020, revogadas 
as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 07 de abril de 2020.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração em 07 de abril de 2020.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 20.461/2020
Publicação Nº 268843

PORTARIA Nº 20.461/2020

CONTRATA SERVIDOR 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 01341/2020;

RESOLVE:

Art. 1º. Contratar o servidor abaixo relacionado para ocupar o cargo adiante especificado, com vencimentos devidamente 
atualizados.

I – JOÃO DE JESUS CAMPELO, para ocupar o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇO MULTIFUNCIONAL, a partir de 01.04.2020.

Art. 2º. O contrato de trabalho é 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 01.04.2020, revogadas 
as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 07 de abril de 2020.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração em 07 de abril de 2020.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
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PORTARIA Nº 20.462/2020
Publicação Nº 268844

PORTARIA Nº 20.462/2020

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 01268/2020;

RESOLVE:

Art. 1º. Contratar a servidora abaixo relacionada para ocupar o cargo adiante especificado, com vencimentos devidamente 
atualizados.

I – EMANUELLY DOS SANTOS BRAGA, para ocupar o cargo de TÉCNICO DE ENFERMAGEM, a partir de 01.04.2020.

Art. 2º. O contrato de trabalho é 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 01.04.2020, revogadas 
as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 07 de abril de 2020.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração em 07 de abril de 2020.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 20.463/2020
Publicação Nº 268847

PORTARIA Nº 20.463/2020

CONTRATA SERVIDOR 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 00636/2020;

RESOLVE:

Art. 1º. Contratar o servidor abaixo relacionado para ocupar o cargo adiante especificado, com vencimentos devidamente 
atualizados.

I – ANTONIO CESAR DA ROS, para ocupar o cargo de MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO, a partir de 02.04.2020.



09/04/2020 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1492

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 145

Art. 2º. O contrato de trabalho é 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 02.04.2020, revogadas 
as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 07 de abril de 2020.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração em 07 de abril de 2020.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 20.464/2020
Publicação Nº 268849

PORTARIA Nº 20.464/2020

CONTRATA SERVIDOR 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 01463/2020;

RESOLVE:

Art. 1º. Contratar o servidor abaixo relacionado para ocupar o cargo adiante especificado, com vencimentos devidamente 
atualizados.

I – JOSE CARLOS COSTA, para ocupar o cargo de OFICIAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, a partir de 01.04.2020.

Art. 2º. O contrato de trabalho é 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 01.04.2020, revogadas 
as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 07 de abril de 2020.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração em 07 de abril de 2020.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
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PORTARIA Nº 20.465/2020
Publicação Nº 268850

PORTARIA Nº 20.465/2020

CONTRATA SERVIDOR 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 01487/2020;

RESOLVE:

Art. 1º. Contratar o servidor abaixo relacionado para ocupar o cargo adiante especificado, com vencimentos devidamente 
atualizados.

I – JOSE CLAUDIO BELLO, para ocupar o cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, a partir de 02.04.2020.

Art. 2º. O contrato de trabalho é 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 02.04.2020, revogadas 
as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 07 de abril de 2020.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração em 07 de abril de 2020.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 20.466/2020
Publicação Nº 268851

PORTARIA Nº 20.466/2020

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 01464/2020;

RESOLVE:

Art. 1º. Contratar a servidora abaixo relacionada para ocupar o cargo adiante especificado, com vencimentos devidamente 
atualizados.

I – MARIA GORETE DA SILVA, para ocupar o cargo de TRABALHADOR BRAÇAL – GARI, a partir de 01.04.2020.
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Art. 2º. O contrato de trabalho é 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 01.04.2020, revogadas 
as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 07 de abril de 2020.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração em 07 de abril de 2020.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 20.467/2020
Publicação Nº 268852

PORTARIA Nº 20.467/2020

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 01465/2020;

RESOLVE:

Art. 1º. Contratar a servidora abaixo relacionada para ocupar o cargo adiante especificado, com vencimentos devidamente 
atualizados.

I – MARIA IZABEL ROCHA DOS SANTOS, para ocupar o cargo de TRABALHADOR BRAÇAL – GARI, a partir de 01.04.2020.

Art. 2º. O contrato de trabalho é 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 01.04.2020, revogadas 
as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 07 de abril de 2020.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração em 07 de abril de 2020.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
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PORTARIA Nº 20.468/2020
Publicação Nº 268853

PORTARIA Nº 20.468/2020

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 01340/2020;

RESOLVE:

Art. 1º. Contratar a servidora abaixo relacionada para ocupar o cargo adiante especificado, com vencimentos devidamente 
atualizados.

I – MARIA SECONDINA, para ocupar o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇO MULTIFUNCIONAL, a partir de 01.04.2020.

Art. 2º. O contrato de trabalho é 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 01.04.2020, revogadas 
as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 07 de abril de 2020.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração em 07 de abril de 2020.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 20.469/2020
Publicação Nº 268854

PORTARIA Nº 20.469/2020

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 01339/2020;

RESOLVE:

Art. 1º. Contratar a servidora abaixo relacionada para ocupar o cargo adiante especificado, com vencimentos devidamente 
atualizados.

I – LEILA MARIA DE LIMA, para ocupar o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇO MULTIFUNCIONAL, a partir de 01.04.2020.
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Art. 2º. O contrato de trabalho é 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 01.04.2020, revogadas 
as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 07 de abril de 2020.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração em 07 de abril de 2020.

LETICIA ROZINDO SARCINELI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA Nº 20.470/2020
Publicação Nº 268857

PORTARIA Nº 20.470/2020

SUSPENDE FÉRIAS DE SERVIDOR QUE ESPECIFICA.

O Prefeito Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, em especial, o inciso VI do 
artigo 60 da Lei Orgânica Municipal, e:

Considerando o que dispõe o art. 94 da Lei Municipal n.º 2.762/2007;

RESOLVE:

Art. 1º. Suspender, por interesse público, o gozo de férias do servidor HEMERSON FURTADO FERREIRA, ocupante do cargo 
de GERENTE DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, a partir de 08.04.2020.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu em 08 de abril de 2020.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração em 08 de abril de 2020.

LETICIA ROZINDO SARCINELLI PEREIRA

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
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Câmara Municipal

PORTARIA CMI - N.º 011/2020
Publicação Nº 268751

PORTARIA CMI N.º 011/2020.

Dispõe sobre a suspensão temporária da obrigatoriedade de utilização do ponto eletrônico no âmbito da Câmara Municipal.

O Presidente da Câmara Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e;

Considerando os termos do Ato da Mesa Diretora n.º 001/2020, da Câmara Municipal de Ibiraçu;

Considerando a necessidade de se implementar todas as medidas possíveis para a prevenção ao contágio pelo novo co-
ronavirus (COVID 19);

Considerando que a utilização do ponto eletrônico pode servir como fator de disseminação do novo coronavirus (COVID 
19), em razão da alta taxa de transmissibilidade do mesmo;

R E S O L V E:

Art. 1º. Fica suspensa, temporariamente, a obrigatoriedade de utilização do ponto eletrônico pelos servidores da Câmara 
Municipal de Ibiraçu.

Art. 2º. Durante o período de suspensão, o respectivo controle do ponto será efetuado diretamente pela Diretoria Geral 
da Câmara Municipal.

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

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Plenário Jorge Pignaton, em 19 de março de 2020.

JOSÉ HERVAN PIGNATON

Presidente

Registrada nesta Secretaria em 19 de março de 2020.

ISABELLA GOMES BOTTAN LOMBARDI

Técnico Legislativo
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Itarana

Prefeitura

DECRETO Nº 1.281/2020
Publicação Nº 268699

DECRETO Nº 1.281/2020

Nomeia os membros do Conselho Municipal de Fiscalização e Acompanhamento do Fundo para a Redução das Desigualda-
des Regionais do Município de Itarana/ES.

O Prefeito do Município de Itarana/ES, no uso de suas atribuições legais, em especial o art. 84, V, da Lei Orgânica Municipal 
nº 676, de 29 de novembro de 2002,

Considerando a revogação da Lei Estadual nº 8.308, de 12 de junho de 2006, que criou o Fundo para a Redução das De-
sigualdades Regionais, pela Lei Estadual nº 11.088, de 12 de dezembro 2019;

Considerando a impossibilidade legal, com a revogação da Lei Estadual nº 8.308/2006, de constituir o mesmo conselho 
responsável pela fiscalização e acompanhamento do Fundo de Desenvolvimento Municipal – FDM e para o Fundo para a 
Redução das Desigualdades Regionais;

Considerando que com a revogação da Lei Estadual nº 8.308/2006, deixou de subsistir a exigência da constituição do Con-
selho de Fiscalização do Fundo para a Redução das Desigualdades Regionais, na forma do art. 8º do referido diploma legal;

Considerando que a Lei Estadual nº 8.308/2006 vigorou até 31 de dezembro de 2020;

Considerando que a última deliberação do Conselho Municipal de Fiscalização e Acompanhamento do Fundo para a Redu-
ção das Desigualdades Regionais do Município de Itarana/ES sobre a autorização para aplicação dos recursos do royalties 
do petróleo foi na data de 12 de março de 2020, na Quinquagésima Terceira Reunião;

Considerando a necessidade do Conselho enviar relatório sobre aplicação dos recursos e avaliação, nos meses de julho e 
novembro de cada ano, ao legislativo municipal e estadual, sobre os recursos autorizados e fiscalizados pelo Conselho até 
12 de março de 2020, não obstante revogada a Lei Estadual nº 8.308/2006;

Considerando o entendimento firmado pelo Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo no Parecer Consulta 
nº 003/2020, segundo o qual a aplicação dos recursos dos royalties do petróleo, ainda não empregados pelos Municípios, 
deverá seguir as regras disciplinadas na Lei Federal nº 7.990/89, independentemente da época da transferência destes 
recursos;

Considerando a necessidade de constituir um Conselho Municipal de Fiscalização e Acompanhamento do Fundo para a 
Redução das Desigualdades Regionais do Município de Itarana/ES distinto do Conselho de Fiscalização do Fundo de De-
senvolvimento Municipal – FDM;

DECRETA:

Art. 1º A composição do Conselho Municipal de Fiscalização e Acompanhamento do Fundo para a Redução das Desigual-
dades Regionais, criado pela Lei Estadual nº 8.308, de 12 de junho de 2006, revogada desde 1º de janeiro de 2020 pela 
Lei Estadual nº 11.088, de 12 de dezembro de 2019, é composta da seguinte forma:

Representantes da Sociedade Civil Organizada:

· Alcides Koop - Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itarana/ES

· Marcos Antônio Ferrari - Loja Maçônica Fraternidade Itaranense, nº 2587

Representante da Subseção da OAB:

· Dr. Bento Santo Fiorotti - OAB/ES nº 6.554

Representantes do Poder Executivo Municipal:

· Severino Delai Junior

· Patrick Cancian

· Luciana Estela Erler Pereira

Art. 2º São atribuições do Conselho:

I – Fiscalizar a aplicação dos Recursos do Fundo para a Redução das Desigualdades Regionais;
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II – Realizar avaliações semestrais sobre a aplicação dos recursos;

III – Enviar relatório sobre a aplicação dos recursos e avaliação, no mês de julho do ano de 2020, ao legislativo municipal 
e estadual.

Parágrafo único. As atribuições previstas neste artigo se restringirão somente aos recursos autorizados pelo Conselho até 
a data de 12 de março de 2020, quando da realização da Quinquagésima Terceira Reunião do Conselho Municipal de Fis-
calização e Acompanhamento do Fundo para a Redução das Desigualdades Regionais do Município de Itarana/ES.

Art. 3º O prazo de mandato dos Conselheiros será até 31 de dezembro de 2020.

Art. 4º Ficam reconduzidos às funções de Presidente, Vice-Presidente e Secretário os membros do Conselho eleitos na 
Quadragésima Terceira reunião do Conselho Municipal de Fiscalização e Acompanhamento do Fundo para a Redução das 
Desigualdades Regionais do Município de Itarana/ES, nomeados pelo Decreto Municipal nº 998/2018.

Parágrafo único. A presidência do Conselho de Fiscalização e Acompanhamento será exercida pelo Presidente, e em sua 
ausência ou impedimento pelo Vice-Presidente.

Art. 5º Compete ao Presidente:

I – Convocar e presidir as reuniões, nos termos fixados neste regimento;

II – Designar um Secretário Executivo para auxiliar nas reuniões do Conselho, elaborar as suas atas e redigir seus comu-
nicados internos e externos;

III – Representar legal e administrativamente o Conselho de Fiscalização e Acompanhamento, tomando todas as providên-
cias necessárias ao seu bom funcionamento;

IV – Solicitar ao Prefeito Municipal e a entidade responsável pela indicação dos membros, providências relacionadas com 
a substituição de conselheiros.

Art. 6º Compete ao Secretário(a):

I – Elaborar as atas;

II – Expedir correspondências e arquivar documentos;

III – Prestar contas dos seus atos à Presidência, informando-a de todos os fatos que tenham corrido no Conselho;

IV – Informar os Compromissos agendados à Presidência;

V – Manter os Conselheiros informados das reuniões e da pauta a ser discutida;

VI – Lavar as atas das reuniões, proceder a sua leitura e submetê-las à apreciação e aprovação do Conselho, encaminhan-
do-as aos Conselheiros;

VII – Exercer outras funções correlatas que lhe sejam atribuídas pelo Presidente.

Art. 7º O Conselho de Fiscalização e Acompanhamento se reunirá ordinariamente, uma vez a cada semestre e, extraor-
dinariamente, sempre que se fizer necessário por convocação de seu presidente ou por solicitação da maioria simples de 
seus membros.

Art. 8º Os recursos transferidos ao Município de Itarana/ES, independentemente da época, por conta da Lei Estadual nº 
8.308/2006, ainda não comprometidos, e os que vierem a ser transferidos, não se sujeitam à fiscalização e à autorização 
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do Conselho constituído neste Decreto.

Art. 9º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 10. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 998/2018.

PUBLICA-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Itarana/ES, em 08 de abril de 2020.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito Municipal de Itarana/ES

DECRETO Nº 1.282/2020
Publicação Nº 268702

DECRETO Nº 1.282/2020

Regulamenta o Conselho Municipal de Fiscalização e Acompanhamento do Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM, 
Fundo Cidades do Município de Itarana/ES.

O Prefeito do Município de Itarana/ES, no uso de suas atribuições legais, em especial o art. 84, V, da Lei Orgânica Municipal 
nº 676, de 29 de novembro de 2002,

Considerando que o art. 8º da Lei Complementar Estadual nº 712, de 13 de setembro de 2013, que institui o Fundo Esta-
dual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal – FEADM, condiciona a transferência dos recursos do FEADM aos municípios 
à prévia constituição de Conselho de Fiscalização e Acompanhamento;

Considerando a Lei Municipal nº 1.062/2013 que criou o Fundo Municipal de Desenvolvimento – FDM do Município de 
Itarana/ES;

Considerando a Lei Municipal nº 1.347/2020, que acrescentou os artigos 6º-A, 6º-B, 6º-C, 6º-D e 6º-E à Lei nº 1062/2013, 
constituindo o Conselho Municipal de Fiscalização e Acompanhamento do Fundo de Desenvolvimento Municipal- FDM, nos 
termos do art. 8º da Lei Complementar nº 712, de 13 de setembro de 2013;

Considerando que o art. 2º do Decreto Estadual nº 4.592-R, de 12 de março de 2020, veda expressamente a utilização 
do mesmo Conselho para fiscalizar os recursos do Fundo para a Redução das Desigualdades Regionais, criado pela extinta 
Lei Estadual nº 8.308/2006, e para o Fundo de Desenvolvimento Municipal – FDM.

DECRETA:

Art. 1º Art. 1º O Conselho Municipal de Fiscalização e Acompanhamento do Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM, 
constituído pela Lei Municipal nº 1.062/2013, beneficiário dos repasses provenientes do Fundo Estadual de Apoio ao De-
senvolvimento Municipal- FEADM, é órgão permanente, fiscalizador, avaliador e consultivo, vinculado à Secretaria Munici-
pal de Administração e Finanças, nos termos do art. 8º da Lei Complementar nº 712, de 13 de setembro de 2013.

Art. 2º O Conselho será composto da seguinte forma:

I - 01 (um) representante da sociedade civil organizada;

II - 01 (um) representante do Poder Legislativo Municipal; e

III - 03 (três) representantes do Poder Executivo Municipal.

§ 1º Dos 03 (três) representantes do Poder Executivo Municipal, 01 (um) membro será obrigatoriamente da Secretaria 
Municipal de Administração e Finanças.

http://www3.cmguacui.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/L39802013.html
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§ 2º Os membros do Conselho serão indicados por escrito pelas áreas representadas e nomeados por Decreto do Chefe 
do Executivo Municipal.

Art. 3º São atribuições do Conselho de Fiscalização e Acompanhamento do Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM:

I – Fiscalizar a aplicação dos Recursos do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal – FEADM, Fundo CIDA-
DES;

II - Proceder orientações quando requisitado pelo gestor do Fundo;

III - Realizar avaliação anual sobre aplicação dos recursos;

IV - Elaborar relatório sobre aplicação dos recursos e avaliação, no mês de março de cada ano, para envio ao legislativo 
municipal e estadual.

Art. 4º O mandado dos membros do Conselho será de 02 (dois) anos, permitida a recondução uma única vez, por igual 
período.

Art. 5º Os serviços prestados pelos Conselheiros ao Município são de relevante interesse público e não serão remunerados.

Art. 6º Na primeira reunião, o Conselho elegerá, dentre seus membros, o Presidente, o Vice-presidente e o Secretário.

§ 1º A presidência do Conselho de Fiscalização e Acompanhamento será exercida, preferencialmente, por 01 (um) repre-
sentante do Poder Executivo Municipal.

§ 2º Na ausência ou impedimento do Presidente, a presidência do Conselho será exercida pelo Vice-Presidente.

Art. 7º Compete ao Presidente:

I – Convocar e presidir as reuniões, nos termos fixados neste regimento;

II – Designar um Secretário Executivo para auxiliar nas reuniões do Conselho, elaborar as suas atas e redigir seus comu-
nicados internos e externos;

III – Representar legal e administrativamente o Conselho de Fiscalização e Acompanhamento, tomando todas as providên-
cias necessárias ao seu bom funcionamento;

IV – Solicitar ao Prefeito Municipal e a entidade responsável pela indicação dos membros, providências relacionadas com 
a substituição de conselheiros.

Art. 8º Compete ao Secretário(a):

I – Elaborar as atas;

II – Expedir correspondências e arquivar documentos;

III – Prestar contas dos seus atos à Presidência, informando-a de todos os fatos que tenham corrido no Conselho;

IV – Informar os Compromissos agendados à Presidência;

V – Manter os Conselheiros informados das reuniões e da pauta a ser discutida;

VI – Lavrar as atas das reuniões, proceder a sua leitura e submetê-las à apreciação e aprovação do Conselho, encami-
nhando-as aos Conselheiros;



09/04/2020 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1492

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 155

VII – Exercer outras funções correlatas que lhe sejam atribuídas pelo Presidente.

Art. 9º O Conselho de Fiscalização e Acompanhamento se reunirá ordinariamente, uma vez a cada semestre e, extra-
ordinariamente, sempre que convocado pelo Gestor do Fundo de Desenvolvimento Municipal – FDM, pelo Presidente do 
Conselho ou pela maioria simples de seus integrantes.

Parágrafo único. O quórum para instalação das Reuniões do Conselho será de metade mais um dos seus membros, e de 
maioria simples dos presentes para manifestações de caráter deliberativo e opinativo.

Art. 10. O Conselho elaborará, até o último dia útil do mês de fevereiro de cada ano, relatório conclusivo sobre a aplica-
ção dos recursos e a avaliação das verbas recebidas por intermédio do FEADM, e o encaminhará ao Gestor do Fundo de 
Desenvolvimento Municipal – FDM, até o dia 10 do mês de março de cada ano, para as providências junto ao legislativo 
municipal e estadual, na forma do art. 10 da Lei Complementar Estadual nº 712, de 13 de setembro de 2013.

Parágrafo único. O Conselho Municipal de Fiscalização e Acompanhamento do Fundo de Desenvolvimento Municipal – FDM, 
quando da apreciação da prestação de contas, manifestará expressamente por uma dentre as 03 (três) opções:

I – Contas aprovadas;

II – Contas aprovadas com ressalvas;

III – Contas reprovadas.

Art. 11. Fica designado automaticamente o titular da pasta da Secretaria Municipal de Administração e Finanças como 
Gestor do Fundo de Desenvolvimento Municipal – FDM.

Art. 12. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 13. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Itarana/ES, em 08 de abril de 2020.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito Municipal de Itarana/ES

PORTARIA Nº 1.795/2020
Publicação Nº 268672

PORTARIA Nº 1.795/2020

NOMEIA FISCAL DE CONTRATO

O Prefeito do Município de Itarana, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 84, inciso 
V e 114, II, “a” da Lei nº 676/2002 – Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa SCL nº 06/2015 do Sistema de Licitações, Compras e Contratos, a 
qual dispõe sobre os procedimentos e normas para a celebração e acompanhamento da execução de contratos, aditivos e 
instrumentos congêneres no Poder Executivo Municipal, no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 – Lei de Licitações e Con-
tratos Administrativos.

CONSIDERANDO a indicação de Servidor no Termo de Referência do processo administrativo nº 000824/2020, para atuar 
como fiscal do contrato bem como de seu substituto.

Resolve:



09/04/2020 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1492

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 156

Art. 1º Fica nomeado o Servidor CHARLES ANTÔNIO DO NASCIMENTO, matrícula nº 005157, Coordenador da Defesa Civil, 
lotado no Gabinete do Prefeito, como Fiscal do contrato abaixo discriminado:

DADOS DA CONTRATAÇÃO

CONTRATO N° 058/2020

Contratada: BRACOM VEÍCULOS E PEÇAS S/A

Valor total do Contrato: R$ 54.790,00 (cinquenta e quatro mil setecentos e noventa reais)

Objeto: Aquisição de Veículo Automotor

Vigência: Primeiro dia útil subsequente ao da publicação do seu extrato na impressa oficial, encerrando-se em 31 de de-
zembro de 2020

Art. 2º Fica nomeada a Servidora VIVIANE ROCHA DOS SANTOS, matrícula nº 005073, Agente Administrativo, lotada no 
Gabinete do Prefeito, como fiscal substituto do Fiscal nomeado no art. 1º, o qual assumirá, durante o período da substi-
tuição, as mesmas responsabilidades e competências do Fiscal titular.

Art. 3º Ao Fiscal nomeado fica garantida, pela administração, as condições para o desempenho do encargo, com a devida 
observância do disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e na Instrução Normativa SCL nº 06/2015, sem prejuízo de outros atos 
normativos pertinentes. Caberá, ainda, ao Fiscal no que for compatível com o contrato em execução:

I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilidade e emitir respectivos relatórios;

II – Propor a celebração de aditivo ou rescisão, quando necessário;

III – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;

IV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, cuidando para que o valor do contrato 
não seja ultrapassado;

V – Comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios com a contratada, as irregularidades cometidas 
passíveis de penalidade;

VI – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato sob sua responsabilidade;

VII – Autorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato, a liberação da garantia contratual em favor da 
contratada;

VIII – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação;

IX – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro, substitui-
ções de materiais e equipamentos, formulados pela contratada;

X – Confrontar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato;

XI – Receber e atestar Notas Fiscais e encaminhá-las à unidade competente para pagamento;

XII – Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no instru-
mento contratual.

Art. 4º O Setor de Compras/CPL disponibilizará ao Fiscal, logo após a sua nomeação, em cumprimento ao disposto no 
art. 32 da IN SCL Nº 006/2015, cópia do contrato, do edital da licitação, do projeto básico ou do termo de referência, da 
proposta da Contratada, e, oportunamente, dos aditivos bem como, do setor competente, a relação das faturas recebidas 
e das pagas.

Parágrafo único. O Fiscal poderá requerer, além da documentação referida no art. 3º, outros documentos que entender 
como necessários ao exercício da fiscalização.

Art. 5º Os documentos mencionados no art. 4º poderão ser disponibilizados tanto em meio físico quanto digital devendo, 
neste último caso, serem lançados na pasta compartilhada na rede denominada “Pública” e em pastas e subpastas espe-
cíficas com a identificação do respectivo fiscal e do contrato objeto da fiscalização.

Art. 6º Fica garantido ao Fiscal amplo e irrestrito acesso aos autos do processo administrativo relativo ao contrato sob sua 
fiscalização.
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Art. 7º Determino ao Departamento de Recursos Humanos que notifique o Servidor ora nomeado para que compareça 
perante o Departamento no prazo de 02 (dois) úteis dias contados da publicação do presente para ciência expressa da 
sua nomeação.

Art. 8° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no DOM/ES, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei Muni-
cipal n° 1.115/2014.

Itarana/ES, 08 de abril de 2020.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito do Município de Itarana

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS.

Declaro-me ciente da nomeação e das funções que são inerentes em razão da função.

CHARLES ANTÔNIO DO NASCIMENTO

VIVIANE ROCHA DOS SANTOS

PORTARIA Nº 1.796/2020
Publicação Nº 268731

PORTARIA Nº 1.796/2020

NOMEIA FISCAL PARA CONTRATAÇÃO DECORRENTE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP

O Prefeito do Município de Itarana, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 84, inciso 
V e 114, II, “a” da Lei nº 676/2002 – Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa SCL nº 06/2015 do Sistema de Licitações, Compras e Contratos, a 
qual dispõe sobre os procedimentos e normas para a celebração e acompanhamento da execução de contratos, aditivos e 
instrumentos congêneres no Poder Executivo Municipal, no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 – Lei de Licitações e Con-
tratos Administrativos e no inciso VII do art. 2º do Decreto Municipal nº 690/2016 que regulamenta o Sistema de Registro 
de Preços – SRP, previsto no art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CONSIDERANDO a indicação de Servidores nos Termos de Referência dos processos administrativos nº 003909/2019, 
003929/2019, 004335/2019, 004392/2019, 004474/2019, 004649/2019, 003951/2019, 004062/2019 e 004150/2019, 
para atuarem como fiscal da contratação decorrente do Registro de Preços identificado no art. 1º, conforme art. 17 do 
Decreto Municipal nº 690/2016, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços – SRP.

Resolve:

Art. 1º Ficam nomeados os Servidores abaixo discriminados como Fiscais das Atas de Registro de Preços.

Parágrafo único. Os fiscais nomeados e adiante listados exercerão a fiscalização no âmbito da contratação da sua respec-
tiva Secretaria.

SEMAF: DAIYANY MENEGHEL MAURI, matrícula n° 004014

SEMAS: MARCELO BUGE, matrícula n° 003256

SEMUS: CAMILA CIURLLETI, matrícula nº 005074

SEMED: ANDRESSA MENEGHEL, matrícula n° 005269

SMTOSU: MONIQUE HELLEN VELOSO, matrícula nº 003300
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SEMAMA: ELISABETH DE SOUZA DO NASCIMENTO, matrícula nº 000051

SEDECULT: ZENEIDI RIBEIRO DOS SANTOS DAS POSSES, matrícula nº 000137

GABINETE: VIVIANE ROCHA DOS SANTOS, matrícula n° 005073

GABINETE/DEFESA CIVIL: CHARLES ANTÔNIO DO NASCIMENTO, matrícula n° 005157

DADOS DAS CONTRATAÇÕES

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2020

Contratada: AGNES COMERCIAL LTDA

Valor total do Contrato: R$ 55.816,09 (cinquenta e cinco mil oitocentos e dezesseis reais e nove centavos)

Objeto: Aquisição de Material de Expediente

Vigência: 12 (doze) meses com início em 10 de março de 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 008/2020

Contratada: COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA

Valor total do Contrato: R$ 51.265,90 (cinquenta e um mil duzentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos)

Objeto: Aquisição de Material de Expediente

Vigência: 12 (doze) meses com início em 10 de março de 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 009/2020

Contratada: GABRIELA COSTA CORREA PAPELARIA - ME

Valor total do Contrato: R$ 24.393,53 (vinte e quatro mil trezentos e noventa e três reais e cinquenta e três centavos)

Objeto: Aquisição de Material de Expediente

Vigência: 12 (doze) meses com início em 10 de março de 2020

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2020

Contratada: GLOBAL PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA RPP

Valor total do Contrato: R$ 54.468,83 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e três cen-
tavos)

Objeto: Aquisição de Material de Expediente

Vigência: 12 (doze) meses com início em 10 de março de 2020

Art. 2º Ficam nomeados os Servidores abaixo discriminados como Fiscais substitutos dos Fiscais nomeados no art. 1º, o 
qual assumiram, durante o período da substituição, as mesmas responsabilidades e competências dos Fiscais titulares.

SEMAF: MARCIA ELINA FIOROTTI CORDEIRO, matrícula n° 004013

SEMAS: LURIAN TONIATO, matrícula n° 005075

SEMUS: EDIPO FREIRE DE ALMEIDA, matrícula n° 003555

SEMED: LUCAS PEREIRA DAL COL, matrícula n° 005273

SMTOSU: ROSEMARY COAN, matrícula n° 005098

SEMAMA: LEONARDO JOSUE BALDOTTO, matrícula n° 005266

SEDECULT: CAMILA VENTURINI, matrícula n° 005305

GABINETE: BRENO FIOROTTI MAURI, matrícula n° 005078

GABINETE/DEFESA CIVIL: NATERCIA LAZZARI NEGRINI, matrícula n° 005272
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Art. 3º Ao Fiscal nomeado ficam garantidas, pela administração, as condições para o desempenho do encargo, com a devi-
da observância do disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e na Instrução Normativa SCL nº 06/2015, sem prejuízo de outros 
atos normativos pertinentes. Caberá, ainda, ao Fiscal no que for compatível com o contrato em execução:

I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilidade e emitir respectivos relatórios;

II – Propor a celebração de aditivo ou rescisão, quando necessário;

III – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;

IV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica, cuidando para que o valor do contrato 
não seja ultrapassado;

V – Comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios com a contratada, as irregularidades cometidas 
passíveis de penalidade;

VI – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato sob sua responsabilidade;

VII – Autorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato, a liberação da garantia contratual em favor da 
contratada;

VIII – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação;

IX – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro, substitui-
ções de materiais e equipamentos, formulados pela contratada;

X – Confrontar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato;

XI – Receber e atestar Notas Fiscais e encaminhá-las à unidade competente para pagamento;

XII – Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no instru-
mento contratual.

Art. 4º O Setor de Compras/CPL disponibilizará ao Fiscal, logo após a sua nomeação, em cumprimento ao disposto no 
art. 32 da IN SCL Nº 006/2015, cópia do contrato, do edital da licitação, do projeto básico ou do termo de referência, da 
proposta da Contratada, e, oportunamente, dos aditivos bem como, do setor competente, a relação das faturas recebidas 
e das pagas.

Parágrafo único. O Fiscal poderá requerer, além da documentação referida no art. 3º, outros documentos que entender 
como necessários ao exercício da fiscalização.

Art. 5º Os documentos mencionados no art. 4º poderão ser disponibilizados tanto em meio físico quanto digital devendo, 
neste último caso, serem lançados na pasta compartilhada na rede denominada “Pública” e em pastas e subpastas espe-
cíficas com a identificação do respectivo fiscal e do contrato objeto da fiscalização.

Art. 6º Fica garantido ao Fiscal amplo e irrestrito acesso aos autos do processo administrativo relativo ao contrato sob sua 
fiscalização.

Art. 7º Determino ao Departamento de Recursos Humanos que notifique o Servidor ora nomeado para que compareça 
perante o Departamento no prazo de 02 (dois) dias úteis contados da publicação da presente para ciência expressa da 
sua nomeação.

Art. 8° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no DOM/ES, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei Muni-
cipal n° 1.115/2014.

Itarana/ES, 08 de abril de 2020.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito do Município de Itarana

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS.

Declaro-me ciente da nomeação e das funções que são inerentes em razão da função.
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Titulares:

DAIYANY MENEGHEL MAURI

MARCELO BUGE

CAMILA CIURLLETI

ANDRESSA MENEGHEL

MONIQUE HELLEN VELOSO

ELISABETH DE SOUZA DO NASCIMENTO

ZENEIDI RIBEIRO DOS SANTOS DAS POSSES

VIVIANE ROCHA DOS SANTOS

CHARLES ANTÔNIO DO NASCIMENTO

Substitutos:

MARCIA ELINA FIOROTTI CORDEIRO

LURIAN TONIATO

ÉDIPO FREIRE DE ALMEIDA

LUCAS PEREIRA DAL COL

ROSEMARY COAN

LEONARDO JOSUE BALDOTTO

CAMILA VENTURINI

BRENO FIOROTTI MAURI

NATERCIA LAZZARI NEGRINI
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Jaguaré

Prefeitura

PMJ-RESUMO 1ºADCT0002-2018-IMPRESSORAS
Publicação Nº 268818

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 0002/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JAGUARÉ.

CONTRATADA: ROCHA EQUIPAMENTOS SOLUÇÕES INTELIGENTES DE INFORMÁTICA EIRELI.

OBJETIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

VIGÊNCIA: O prazo contratual estipulado na CLÁUSULA QUARTA, do instrumento contratual e Aditivos, fica prorrogado por 
12 (doze) meses, a partir de 25 de fevereiro de 2020 e vencimento em 24 de fevereiro de 2021, podendo, por interesse 
da Administração, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite limite máximo de 60 (sessenta) meses, 
conforme preceitua o Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

Jaguaré-ES, 20 de janeiro de 2020.

ROGERIO FEITANI

Prefeito
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Laranja da Terra

Prefeitura

CONVOCAÇÃO
Publicação Nº 268770

CONVOCAÇÃO

O Fundo Municipal de Saude de Laranja da Terra/ES, através da Comissão de Compras CONVOCA todas as empresas do 
ramo e interessadas em participar de processo de compra por dispensa de licitação, referente a medicamentos de uso 
hospitalar e materiais médico hospitalares para o pronto atendimento municipal: Unidade Mista de Saúde São João Batista 
que encaminhem solicitação para receberem o anexo de proposta de orçamento para o endereço eletrônico: farmaciahos-
pitalar@laranjadaterra.es.gov.br até o dia 15/04/2020 e a contratação ocorrerá somente após regular processo.

Laranja da Terra/ES, 08/04/2020.

COMISSÃO DE COMPRAS DO FMSLT

LEI Nº 943/2020
Publicação Nº 268692

LEI Nº 943/2020, 04 DE MARÇO DE 2020.

CRIA CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

O Prefeito do Município de Laranja da Terra, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara de Vereadores do Município 
de Laranja da Terra aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Municipal:

Art. 1º Ficam criadas 02 (duas) vagas para o cargo de Trabalhador Braçal, ficando alterado o Anexo I da Lei Municipal 
nº.404, de 03 de outubro de 2005, no qual passará a ter a seguinte redação:

ANEXO I

GRUPO OCUPACIONAL QUANTIDADE DENOMINAÇÃO DO CARGO CARREIRA CARGA HORÁRIA

Portaria, Transporte, 
Conservação, Limpeza e 
Guarda de Segurança

16 Auxiliar de Serviços Gerais I
40 H/S ou regime de plantão 

12X36

06 Berçarista I 40 H/S

22 Gari I 40 H/S

03 Guarda de Segurança I
40 H/S ou regime de plantão 

12X36

07
Motorista de Veículos Pesados 

“D”
III

40 H/S ou regime de plantão 
24X72

13 Motorista Habilitação “D” II
40 H/S ou regime de plantão 

24X72

05 Recepcionista I
40 H/S ou regime de plantão 

12X36

35 Servente I 40 H/S

19 Trabalhador Braçal I 40 H/S

126
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(...)

Art. 2º As despesas advindas da execução desta Lei correrão por conta de dotação constante do orçamento vigente, su-
plementada se necessário.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito de Laranja da Terra/ES, 03 de março de 2020.

JOSAFÁ STORCH

Prefeito Municipal de Laranja da Terra/ES

LEI Nº 944/2020
Publicação Nº 268693

LEI Nº 944/2020, 09 DE MARÇO DE 2020.

Autoriza o Poder Executivo a celebrar Acordo de Cooperação para a cessão de bens em favor da Associação dos Pequenos 
Agricultores do Pão de Ló - APAPL, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Laranja da Terra, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara de Vereadores do Município 
de Laranja da Terra aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Municipal:

Art.1º Fica o Poder Executivo autorizado a ceder, mediante Acordo de Cooperação, na forma da Lei Federal nº 13.019/2014, 
à Associação dos Pequenos Agricultores do Pão de Ló - APAPL, inscrita no CNPJ sob o nº 19.462.005/0001-64, o uso e a 
posse dos bens a seguir descritos:

Item Qtde Objeto/Equipamento Especificações

01 01 TRATOR
Trator Agrícola 4x4, marca VALTRA 0685-4, chassi nº 0685252232, cor amarelo, 
tombamento nº 011408

02 01 TRATOR
Trator Agrícola, marca NEW HOLLAND, modelo TT4030, chassi nº HCCZ4030J-
DCG03586, cor azul, ano/modelo 2013, série nº t75cr405046, tombamento nº 
011408

03 01 ARADO Arado fixo, 3 x 28, marca BALDAN, tombamento nº 010100

04 01 ARADO
Arado Hidráulico fixo, 3 x 28, marca CIVEMASA, ano fabricação 2013, série nº 
0008, tombamento nº 012696

05 01 GRADE HIDRÁULICA Grade Hidráulica, 24 x 20, marca BALDAN, tombamento nº 010099

06 01 GRADE ARADORA
Grade Aradora, marca JZ, modelo GAJZ, com controle remoto, vigas tubulares de 
aço, 14 x 26, pneus para transporte e mancal de rolamento a óleo, acoplável em 
trator agrícola de 75 cv, tombamento nº 011568

07 01 ARADO SUBSOLADOR Arado subsolador, modelo 05 hastes, marca ASUS, tombamento nº 011629

08 01 BATEDEIRA DE CEREAIS
Batedeira de cereais, modelo BC 40, marca NOGUEIRA, data de fabricação 
27/11/19890

09 01 MÁQUINA DE BENEFICIAR
Máquina de beneficiar tomate, modelo kit 90, marca MAQUIFIORI, ano fabricação 
06/08/2009, tombamento nº 012695.
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 Art.2º Fica o Poder Executivo dispensado de realizar o Chamamento Público para firmar Acordo de Cooperação com vistas 
a ceder o uso e a posse dos bens especificados no art. 1º da presente Lei à Associação dos Pequenos Agricultores do Pão 
de Ló - APAPL, nos termos do inciso II do art. 31 da Lei Federal nº 13.019/2014.

Art.3º O Acordo de Cooperação tem por objetivo transferir a posse dos bens descritos no art. 1º desta Lei à Associação dos 
Pequenos Agricultores do Pão de Ló - APAPL para servir de apoio aos Associados no desenvolvimento de atividades rurais.

§ 1º Os bens deverão ser utilizados exclusivamente pela Associação para fins de fomentar e desenvolver a atividade agrí-
cola local.

§ 2º A destinação dos bens com finalidade diversa da prevista nesta Lei, ou em contrariedade à Lei Federal nº 13.019/2014, 
autoriza o Poder Executivo a rescindir unilateralmente o Acordo de Cooperação, retornando os bens ao município de La-
ranja da Terra/ES, sem direito a Associação à indenização.

Art.4º Fica expressamente vedado à Associação transferir ou ceder os bens, objeto da presente Lei, a terceiros.

Art.5º Durante a vigência do Acordo de Cooperação correrão por conta única e exclusiva da Associação as despesas de-
correntes da utilização e manutenção dos bens.

Art.6º A Associação será responsável pelas perdas e danos causados sobre os bens, dentro de sua área de responsabili-
dade, conforme ajustado no Acordo de Cooperação.

Parágrafo único Não se aplica à Associação a responsabilidade de que trata o caput em razão do desgaste do bem decor-
rente do seu uso ordinário e do perecimento pelo decurso do tempo.

Art.7º Ao término do prazo de vigência do Acordo de Cooperação, os bens retornarão imediatamente ao município, não 
socorrendo à Associação qualquer direito à indenização.

Art.8º A celebração do Acordo de Cooperação tratado nesta Lei fica condicionada ao atendimento de todas as exigências 
previstas na Lei 13.019/2014.

Art.9º Por não envolver a transferência de recursos financeiros, fica o Poder Executivo dispensado de apresentar dota-
ção orçamentária, estudo de impacto orçamentário financeiro e a declaração do ordenador de despesas de adequação 
orçamentária financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 
orçamentárias, nos termos do art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art.10 Esta lei entra em vigor na presente data, ficando revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito de Laranja da Terra/ES, 09 de março de 2020.

JOSAFÁ STORCH

Prefeito Municipal de Laranja da Terra/ES

LEI Nº 945/2020
Publicação Nº 268694

LEI Nº 945/2020, 09 DE MARÇO DE 2020.

Autoriza o Poder Executivo a celebrar Acordo de Cooperação para a cessão de bens em favor da Associação dos Pequenos 
Produtores Rurais de Duas Barras, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Laranja da Terra, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara de Vereadores do Município 
de Laranja da Terra aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Municipal:

Art.1º Fica o Poder Executivo autorizado a ceder, mediante Acordo de Cooperação, na forma da Lei Federal nº 13.019/2014, 
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Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Duas Barras, inscrita no CNPJ sob o nº 22.937.888/0001-26, o uso e a 
posse dos bens a seguir descritos:

Qtde Objeto/Equipamento Especificações

01 GRADE HIDRÁULICA Grade Hidráulica 24X20 marca: Marchesan – magh. Tombamento: 000006338.

01 TRATOR AGRÍCOLA
Trator Agrícola TT4030, marca: New Holland Chassis: HCCZ4030EECG24643 
CIL 3908, COR: azul, marca: New Holland. Tombamento: 000011654.

01 TANQUE PARA RESFRIAMENTO DE LEITE
Tanque para resfriamento de leite capacidade: 2000L. marca: reafrio, 
fabricação: 2014, série: 200211394. Tombamento: 000013515.

01 ARADO FIXO
Arado Fixo para trator marca: Kohler 75 cvarf 328 série: 14/2286, cor: 
vermelha. Tombamento: 000013582.

01 BATEDEIRA DE CEREAIS
Batedeira de cereais, marca: triton, modelo: 75 cvtr 781 h fabricação: 2016. 
Tombamento: 000013583

01
CAMINHÃO COM CARROCERIA DE 
MADEIRA

Caminhão com carroceria de madeira marca: ford, modelo: cargo 816 série: 
ca: 2011408003, renavam: 010750003684, placa: OYJ-2393, ano fab: 2014. 
Tombamento: 000013584.

01 CARRETA PARA MICROTRATOR
Carreta para microtrator tracionada 1 ton, marca: franco mag (zineman. 
Tombamento: 000013585.

01 CULTIVADOR PARA MICROTRATOR
Cultivador para microtrator marca: coyote, modelo: cf151, fabricação: 
11/2013, serie: 1303178049. Tombamento: 000013586.

01 ENSILADEIRA DE FORRAGEM
Ensiladeira/picadeira de forragem 15000 kg ect 4800, série:2413, marca: 
cremasco. Tombamento: 000013587.

01 GRADE ARADORA
Grade aradora 14X26 marca: nova terense, modelo: at230, série: 1261, 
fabricação: 2016. Tombamento: 000013588.

01 SULCADOR
Sulcador simples marca: asus, Modelo: sc1I, série: sc00012116, fabricação: 
2016. Tombamento: 000013589.

01 MICROTRATOR 14 cv
Microtrator 14 cv, marca: Kawashima, modelo: 14 cv zt15, série: 12220100277, 
motor: 52296353. Tombamento: 000013590.

Art.2º Fica o Poder Executivo dispensado de realizar o Chamamento Público para firmar Acordo de Cooperação com vistas 
a ceder o uso e a posse dos bens especificados no art. 1º da presente Lei à Associação dos Pequenos Produtores Rurais 
de Duas Barras, nos termos do inciso II do art. 31 da Lei Federal nº 13.019/2014.

Art.3º O Acordo de Cooperação tem por objetivo transferir a posse dos bens descritos no art. 1º desta Lei à Associação dos 
Pequenos Produtores Rurais de Duas Barras, para servir de apoio aos Associados no desenvolvimento de atividades rurais.

§ 1º Os bens deverão ser utilizados exclusivamente pela Associação para fins de fomentar e desenvolver a atividade agrí-
cola local.

§ 2º A destinação dos bens com finalidade diversa da prevista nesta Lei, ou em contrariedade à Lei Federal nº 13.019/2014, 
autoriza o Poder Executivo a rescindir unilateralmente o Acordo de Cooperação, retornando os bens ao município de La-
ranja da Terra/ES, sem direito a Associação à indenização.

Art.4º Fica expressamente vedado à Associação transferir ou ceder os bens, objeto da presente Lei, a terceiros.

Art.5º Durante a vigência do Acordo de Cooperação correrão por conta única e exclusiva da Associação as despesas de-
correntes da utilização e manutenção dos bens.

Art.6º A Associação será responsável pelas perdas e danos causados sobre os bens, dentro de sua área de responsabili-
dade, conforme ajustado no Acordo de Cooperação.

Parágrafo único Não se aplica à Associação a responsabilidade de que trata o caput em razão do desgaste do bem decor-
rente do seu uso ordinário e do perecimento pelo decurso do tempo.
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Art.7º Ao término do prazo de vigência do Acordo de Cooperação, os bens retornarão imediatamente ao município, não 
socorrendo à Associação qualquer direito à indenização.

Art.8º A celebração do Acordo de Cooperação tratado nesta Lei fica condicionada ao atendimento de todas as exigências 
previstas na Lei 13.019/2014.

Art.9º Por não envolver a transferência de recursos financeiros, fica o Poder Executivo dispensado de apresentar dota-
ção orçamentária, estudo de impacto orçamentário financeiro e a declaração do ordenador de despesas de adequação 
orçamentária financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 
orçamentárias, nos termos do art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art.10 Esta lei entra em vigor na presente data, ficando revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito de Laranja da Terra/ES, 09 de março de 2020.

JOSAFÁ STORCH

Prefeito Municipal de Laranja da Terra/ES

LEI Nº 946/2020
Publicação Nº 268695

LEI Nº 946/2020, 09 DE MARÇO DE 2020.

Autoriza o Poder Executivo a celebrar Acordo de Cooperação para a cessão de bens em favor da Associação Familiar São 
Luis de Miranda (AAFSLM), nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Laranja da Terra, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara de Vereadores do Município 
de Laranja da Terra aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Municipal:

Art.1º Fica o Poder Executivo autorizado a ceder, mediante Acordo de Cooperação, na forma da Lei Federal nº 13.019/2014, 
à Associação Familiar São Luis de Miranda (AAFSLM), inscrita no CNPJ sob o nº 18.338.429/0001-59, o uso e a posse dos 
bens a seguir descritos:

Qtde Objeto/Equipamento Especificações

01 SECADOR DE CAFÉ
Secador de café cilíndrico, com ventilador, fornalha, capacidade de 7.500l – 
110/220v. Tombamento: 000010930.

01 GRADE HIDRÁULICA Grade hidráulica 28x20 gh, marca: kohler. Tombamento: 000011393.

01 ARADO FIXO
Arado fixo 3x28x6mm sem roda com disco, marca: baldan. Tombamento: 
000011566.

01 ARADO SUBSOLADOR
Arado subsolador com 05 (cinco) hastes, marca: asus. Tombamento: 
000011631.

01 TRATOR AGRICOLA
Trator agrícola, marca: new Holland, modelo: tt4030, cor: azul chassis: 
zccg05737. Tombamento: 000013557.

01 ENXADA ROTATIVA PARA TRATOR
Enxada rotativa para trator, marca: MEC rul, modelo: erp 75 4 tor, fabricação: 
2014, serie: 1407 – 23653, cor azul: Tombamento: 000013558.

01 CARRETA AGRICOLA PARA TRATOR
Carreta agrícola para trator, marca: maqtron, modelo: b970 4 ton, chassis: 
438221, cor : azul. Tombamento: 000013559.

01 BATEDEIRA DE CEREAIS
Batedeira de cereais, msrca: triton, modelo: tr 791, fabricação: 2014, serie: 
54340, cor: laranja e azul. Tombamento: 000013560.
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Art.2º Fica o Poder Executivo dispensado de realizar o Chamamento Público para firmar Acordo de Cooperação com vistas 
a ceder o uso e a posse dos bens especificados no art. 1º da presente Lei à Associação Familiar São Luis de Miranda (AA-
FSLM), nos termos do inciso II do art. 31 da Lei Federal nº 13.019/2014.

Art.3º O Acordo de Cooperação tem por objetivo transferir a posse dos bens descritos no art. 1º desta Lei à Associação 
Familiar São Luis de Miranda (AAFSLM), para servir de apoio aos Associados no desenvolvimento de atividades rurais.

§ 1º Os bens deverão ser utilizados exclusivamente pela Associação para fins de fomentar e desenvolver a atividade agrí-
cola local.

§ 2º A destinação dos bens com finalidade diversa da prevista nesta Lei, ou em contrariedade à Lei Federal nº 13.019/2014, 
autoriza o Poder Executivo a rescindir unilateralmente o Acordo de Cooperação, retornando os bens ao município de La-
ranja da Terra/ES, sem direito a Associação à indenização.

Art.4º Fica expressamente vedado à Associação transferir ou ceder os bens, objeto da presente Lei, a terceiros.

Art.5º Durante a vigência do Acordo de Cooperação correrão por conta única e exclusiva da Associação as despesas de-
correntes da utilização e manutenção dos bens.

Art.6º A Associação será responsável pelas perdas e danos causados sobre os bens, dentro de sua área de responsabili-
dade, conforme ajustado no Acordo de Cooperação.

Parágrafo único Não se aplica à Associação a responsabilidade de que trata o caput em razão do desgaste do bem decor-
rente do seu uso ordinário e do perecimento pelo decurso do tempo.

Art.7º Ao término do prazo de vigência do Acordo de Cooperação, os bens retornarão imediatamente ao município, não 
socorrendo à Associação qualquer direito à indenização.

Art.8º A celebração do Acordo de Cooperação tratado nesta Lei fica condicionada ao atendimento de todas as exigências 
previstas na Lei 13.019/2014.

Art.9º Por não envolver a transferência de recursos financeiros, fica o Poder Executivo dispensado de apresentar dota-
ção orçamentária, estudo de impacto orçamentário financeiro e a declaração do ordenador de despesas de adequação 
orçamentária financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 
orçamentárias, nos termos do art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art.10 Esta lei entra em vigor na presente data, ficando revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito de Laranja da Terra/ES, 09 de março de 2020.

JOSAFÁ STORCH

Prefeito Municipal de Laranja da Terra/ES

LEI Nº 947/2020
Publicação Nº 268696

LEI Nº 947/2020, 09 DE MARÇO DE 2020.

Autoriza o Poder Executivo a celebrar Acordo de Cooperação para a cessão de bens em favor da Associação dos Pequenos 
Produtores Rurais de Laranja da Terra, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Laranja da Terra, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara de Vereadores do Município 
de Laranja da Terra aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Municipal:

Art.1º Fica o Poder Executivo autorizado a ceder, mediante Acordo de Cooperação, na forma da Lei Federal nº 13.019/2014, 
à Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Laranja da Terra, inscrita no CNPJ sob o nº 36.049.831/0001-03, o uso 
e a posse dos bens a seguir descritos:
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Item Qtde Objeto/Equipamento Especificações

01 01 TRATOR DE 75 CV
Trator Agrícola, marca NEW HOLLAND, cor azul, diesel, chassis nº 

00000000ZCCG94701, série nº T75CR403423, tombamento nº 010928

02 01 TRATOR
Trator agrícola, marca VALMET 68dh, série nº 92290110013.0-d229-

3/229030421171, tombamento nº 012693

03 01 ARADO
Arado fixo 4 x 28, marca BALDAN, série nº 60255013006002, data de fabri-

cação 02/2012, tombamento nº 010947

04 01 ARADO
Arado fixo 3 x 28, marca TATU, data de fabricação 27/11/1989, tombamen-

to nº 012691

05 01 GRADE HIDRÁULICA
Grade hidráulica 32 x 22, marca BALDAN, série nº 60255013008001, tom-

bamento nº 010949

06 01 GRADE HIDRÁULICA
Grade Hidráulica 24 x 20, marca TATU, data de fabricação 27/11/1989, 

tombamento nº 012692

07 01 GRADE ARADORA
Grade Aradora, marca JZ, modelo GAJZ 14 x 26, com controle remoto, 

vigas tubulares de aço, pneus p/transporte e mancal de rolamento a óleo, 
acoplável em trator de 75 cv, tombamento 011571

08 01 BATEDEIRA DE CEREAIS
Batedeira de Cereais, capacidade de 60/70 sacas/horas, série nº 344225, 

tombamento nº 010952

09 01
COLHEITADEIRA DE LEGUMES 

(INHAME)
Colheitadeira de Legumes, marca CLK, esteira lateral.

Art.2º Fica o Poder Executivo dispensado de realizar o Chamamento Público para firmar Acordo de Cooperação com vistas 
a ceder o uso e a posse dos bens especificados no art. 1º da presente Lei à Associação dos Pequenos Produtores Rurais 
de Laranja da Terra, nos termos do inciso II do art. 31 da Lei Federal nº 13.019/2014.

Art.3º O Acordo de Cooperação tem por objetivo transferir a posse dos bens descritos no art. 1º desta Lei à Associação dos 
Pequenos Produtores Rurais de Laranja da Terra, para servir de apoio aos Associados no desenvolvimento de atividades 
rurais.

§ 1º Os bens deverão ser utilizados exclusivamente pela Associação para fins de fomentar e desenvolver a atividade agrí-
cola local.

§ 2º A destinação dos bens com finalidade diversa da prevista nesta Lei, ou em contrariedade à Lei Federal nº 13.019/2014, 
autoriza o Poder Executivo a rescindir unilateralmente o Acordo de Cooperação, retornando os bens ao município de La-
ranja da Terra/ES, sem direito a Associação à indenização.

Art.4º Fica expressamente vedado à Associação transferir ou ceder os bens, objeto da presente Lei, a terceiros.

Art.5º Durante a vigência do Acordo de Cooperação correrão por conta única e exclusiva da Associação as despesas de-
correntes da utilização e manutenção dos bens.

Art.6º A Associação será responsável pelas perdas e danos causados sobre os bens, dentro de sua área de responsabili-
dade, conforme ajustado no Acordo de Cooperação.

Parágrafo único Não se aplica à Associação a responsabilidade de que trata o caput em razão do desgaste do bem decor-
rente do seu uso ordinário e do perecimento pelo decurso do tempo.

Art.7º Ao término do prazo de vigência do Acordo de Cooperação, os bens retornarão imediatamente ao município, não 
socorrendo à Associação qualquer direito à indenização.

Art.8º A celebração do Acordo de Cooperação tratado nesta Lei fica condicionada ao atendimento de todas as exigências 
previstas na Lei 13.019/2014.

Art.9º Por não envolver a transferência de recursos financeiros, fica o Poder Executivo dispensado de apresentar dota-
ção orçamentária, estudo de impacto orçamentário financeiro e a declaração do ordenador de despesas de adequação 
orçamentária financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 
orçamentárias, nos termos do art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
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Art.10 Esta lei entra em vigor na presente data, ficando revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito de Laranja da Terra/ES, 09 de março de 2020.

JOSAFÁ STORCH

Prefeito Municipal de Laranja da Terra/ES

LEI Nº 948/2020
Publicação Nº 268697

LEI Nº 948/2020, 25 DE MARÇO DE 2020.

DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE PASSARELA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Laranja da Terra, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara de Vereadores do Município 
de Laranja da Terra aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Municipal:

Art.1° A passarela que está sendo construída na Av. Carlos Stabenow, Centro, Laranja da Terra/ES, no ato de sua conclu-
são, passará a denominar-se PASSARELA “VEREADOR ELCIO DORING”.

Art.2º Fica o Poder Executivo municipal incumbido de afixar placa indicativa no local dessa denominação.

Art.3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito de Laranja da Terra/ES, 25 de março de 2020.

JOSAFÁ STORCH

Prefeito Municipal de Laranja da Terra/ES

LEI Nº 949/2020
Publicação Nº 268698

LEI Nº 949/2020, 25 DE MARÇO DE 2020.

ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 480/2007, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Laranja da Terra, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara de Vereadores do Município 
de Laranja da Terra aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Municipal:

Art. 1º Ficam alterados os artigos 1º, 3º, 4º, 5º e inciso VII, 6º, 8º, 9º e 10, todos da Lei nº 480, de 22 de novembro de 
2007, passando a vigorar com as seguintes alterações:

Artigo 1º Fica instituído o Serviço de Inspeção Municipal (SIM) de produtos artesanais comestíveis de origem animal, no 
Município de Laranja da Terra – ES, em circulação restrita no território deste Município.

……………………………..………………………………………………………

Artigo 3º Fica ressalvada a competência da União, através do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA 
e do Estado através da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca – SEAG, na inspeção e 
fiscalização de que trata esta lei, quando a produção for maior do que a prevista em Decreto Regulamentador da presente 
Lei ou for destinada ao comércio intermunicipal, interestadual ou internacional, sem prejuízo da colaboração da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico.
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……………………………..………………………………………………………

Artigo 4º Compete a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico exercer as ações pertinentes ao cumprimento 
desta Lei e Regulamento, na implantação e funcionamento do Serviço de Inspeção Municipal – SIM.

Parágrafo único. O Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, poderá estabelecer 
parcerias e cooperação técnica com Municípios, Estado e a União, bem como poderá participar de consórcio de municípios 
para facilitar o desenvolvimento de atividades e para a execução do Serviço de Inspeção Municipal – SIM.

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

Artigo 5º São atribuições do Serviço de Inspeção Municipal (SIM):

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

VII - Inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal e para o consumo humano, que tenham características 
tradicionais, culturais ou regionais, produzidos em menor ou maior escala;

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

Artigo 6º Todo estabelecimento produtor de alimentos comestíveis de que trata esta Lei deve ser registrado e cadastrado 
na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, sendo o pedido formalizado com a apresentação de:

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

Artigo 8º A verificação de qualquer tipo de fraude, infração ou descumprimento desta lei sujeitará o infrator às sansões pre-
vistas nas Legislações Municipais, Estaduais e Federais sobre alimentos, instalações e congêneres, incorporadas a esta lei.

Artigo 9º O Serviço de Inspeção de que trata esta Lei será regulamentado por meio de Decreto Municipal.

Artigo 10 Os recursos financeiros necessários à implementação da presente Lei e do Serviço de Inspeção Municipal cor-
rerão por conta de dotação orçamentária própria, suplementadas, se necessário, alocadas na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, constantes no Orçamento do Município de Laranja da Terra.

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

Art. 2º Ficam extintos os parágrafos 1º e 2º do artigo 1º, artigo 2º, inciso II do artigo 5º e artigo 7º e seu parágrafo único, 
todos da Lei nº 480/2007.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na presente data, ficando revogadas as disposições em contrário

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

Gabinete do Prefeito de Laranja da Terra/ES, 25 de março de 2020.

JOSAFÁ STORCH

Prefeito Municipal de Laranja da Terra/ES

LEI Nº 950/2020
Publicação Nº 268700

LEI Nº 950/2020, 25 DE MARÇO DE 2020.

Autoriza o Poder Executivo a celebrar Acordo de Cooperação para a cessão de bens em favor da Associação dos Agricul-
tores Familiares e Produtores Rurais Volta Grande, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Laranja da Terra, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara de Vereadores do Município 
de Laranja da Terra aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Municipal:

Art.1º Fica o Poder Executivo autorizado a ceder, mediante Acordo de Cooperação, na forma da Lei Federal nº 13.019/2014, 
Associação dos Agricultores Familiares e Produtores Rurais Volta Grande, inscrita no CNPJ sob o nº 18.589.151/0001-92, 
o uso e a posse dos bens a seguir descritos:
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Qtde Objeto/Equipamento Especificações

01 TRATOR
Trator Agrícola, marca NEW HOLLAND, modelo TT4030, chassi nº HCC2TT75VG-
CG54642, cor azul, ano/modelo 2016, tombamento nº 000013489

01 ARADO FIXO Ardo Fixo AF, 3X28X6,00 S/R S 1181. Tombamento: 000013476.

01 GRADE HIDRAULICA Grade Hidráulica GH 24X20X3,50 MA MT S0693. Tombamento: 000013876.

01 SUBSOLADOR
Subsolador com 05 hastes, roda de ferro e largura de 2,10M. Tombamento: 
000013474.

Art.2º Fica o Poder Executivo dispensado de realizar o Chamamento Público para firmar Acordo de Cooperação com vistas 
a ceder o uso e a posse dos bens especificados no art. 1º da presente Lei à Associação dos Agricultores Familiares e Pro-
dutores Rurais Volta Grande, nos termos do inciso II do art. 31 da Lei Federal nº 13.019/2014.

Art.3º O Acordo de Cooperação tem por objetivo transferir a posse dos bens descritos no art. 1º desta Lei à Associação 
dos Agricultores Familiares e Produtores Rurais Volta Grande, para servir de apoio aos Associados no desenvolvimento de 
atividades rurais.

§ 1º Os bens deverão ser utilizados exclusivamente pela Associação para fins de fomentar e desenvolver a atividade agrí-
cola local.

§ 2º A destinação dos bens com finalidade diversa da prevista nesta Lei, ou em contrariedade à Lei Federal nº 13.019/2014, 
autoriza o Poder Executivo a rescindir unilateralmente o Acordo de Cooperação, retornando os bens ao município de La-
ranja da Terra/ES, sem direito a Associação à indenização.

Art.4º Fica expressamente vedado à Associação transferir ou ceder os bens, objeto da presente Lei, a terceiros.

Art.5º Durante a vigência do Acordo de Cooperação correrão por conta única e exclusiva da Associação as despesas de-
correntes da utilização e manutenção dos bens.

Art.6º A Associação será responsável pelas perdas e danos causados sobre os bens, dentro de sua área de responsabili-
dade, conforme ajustado no Acordo de Cooperação.

Parágrafo único Não se aplica à Associação a responsabilidade de que trata o caput em razão do desgaste do bem decor-
rente do seu uso ordinário e do perecimento pelo decurso do tempo.

Art.7º Ao término do prazo de vigência do Acordo de Cooperação, os bens retornarão imediatamente ao município, não 
socorrendo à Associação qualquer direito à indenização.

Art.8º A celebração do Acordo de Cooperação tratado nesta Lei fica condicionada ao atendimento de todas as exigências 
previstas na Lei 13.019/2014.

Art.9º Por não envolver a transferência de recursos financeiros, fica o Poder Executivo dispensado de apresentar dota-
ção orçamentária, estudo de impacto orçamentário financeiro e a declaração do ordenador de despesas de adequação 
orçamentária financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 
orçamentárias, nos termos do art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art.10 Esta lei entra em vigor na presente data, ficando revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito de Laranja da Terra/ES, 25 de março de 2020.

JOSAFÁ STORCH

Prefeito Municipal de Laranja da Terra/ES
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LEI Nº 951/2020
Publicação Nº 268703

LEI Nº 951/2020, 25 DE MARÇO DE 2020.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA POPULAR E DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Laranja da Terra, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara de Vereadores do Município 
de Laranja da Terra aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Municipal:

ART. 1.º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Especial no orçamento do Exercício de 2020, no valor de R$ 
100.000,00 (cem mil reais), para custear despesas na construção e implantação de academia popular e de saúde, no Dis-
trito de Sobreiro, na seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 010 Secretaria Municipal de Turismo, Biblioteca, Cultura e Esportes

Unidade Orçamentária: 013 Secretaria Municipal de Turismo, Biblioteca, Cultura e Esportes

Função: 27 Desporto e Lazer

Subfunção: 812 Desporto Comunitário

Programa: 0033 Apoio e Incentivo ao Esporte

Atividade: 3.002 Construção e Implantação de Academia Popular e de Saúde

Elemento de Despesa: 44905100000 Obras e Instalações

Fonte de Recursos: 25300000 Transferência da União Referente Royalties do Petróleo

Valor: 30.000,00

Fonte de Recursos: 25400000 Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo

Valor: 70.000,00

ART. 2.º Os recursos para atender a despesa referida no artigo 1.º desta Lei serão provenientes do Superávit Financeiro 
apurado no Exercício de 2019.

ART. 3.º Fica incluído nos Anexos do Plano Plurianual – PPA 2018-2021, a dotação orçamentária autorizada pelo Artigo 1.º 
desta Lei, em atendimento ao Artigo 2.º da Lei N.º 849 de 27/12/2017.

ART. 4.º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, e revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito de Laranja da Terra/ES, 25 de março de 2020.

JOSAFÁ STORCH

Prefeito Municipal de Laranja da Terra/ES
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Mantenópolis

Prefeitura

AVISO DE RESULTADO - TRANSPORTE ESCOLAR - 008-2020
Publicação Nº 268677

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL

Nº- 008/2020

Objeto: Contratação de Empresa/Pessoa Física Especializada para Execução de Serviços de Transporte EscolarMunicipal e 
Estadual para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, obedecendo aos roteiros discrimi-
nados no anexo I, parte integrante deste Edital.

Vencedor: LINHAS MUNICIPAIS: N.V. TURISMO LTDA – ME para o lote 01 o valor unitário de R$ 28.009,64 totalizando o 
valor de R$ 289.899,78; G.O. TRANSPORTES LTDA-ME para o lote 03 o valor unitário de R$ 12.407,96, totalizando o valor 
de R$ 128.422,39; para o lote 04 o valor unitário de R$ 20.665,76, totalizando o valor de R$ 213.890,61; para o lote 05 o 
valor unitário de R$ 13.099,48, totalizando o valor de R$ 135.579,62; para o lote 06 o valor unitário de R$ 17.275,44, to-
talizando o valor de R$ 178.800,80; para o lote 07 o valor unitário de R$ 12.790,40, totalizando o valor de R$132.380,64. 
BAIA TRANSPORTES LTDA-ME para o lote 11 o valor unitário de R$ 14.543,12, totalizando o valor de R$ 150.520,10; para 
o lote 13 o valor unitário de R$ 5.762,40, totalizando o valor de R$ 59.640,84. LINHAS ESTADUAIS: JT TRANSPORTE E 
SERVIÇOS LTDA - ME para o lote 04 o valor unitário de R$ 7.388,68, totalizando o valor de R$ 76.472,84; para o lote 07 o 
valor unitário de R$ 4.280,40 totalizando o valor de R$ 43.874,10; TRANSVEL TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA para 
o lote 06 o valor unitário de R$ 3.572,20, totalizando o valor de R$ 76.455,86;

Mantenópolis-ES, 19 de março de 2020.

Erminio Martins de Jesus

Pregoeiro da P.M.M.

LEI MUNICIPAL Nº 1.665/2020
Publicação Nº 268912

Lei nº 1.665, de 08 de abril de 2020.

“Dispõe sobre alterações da Lei Municipal nº 1.078, de 20 de outubro de 2006, e dá outras providencias.”

O Prefeito Municipal de Mantenópolis, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Artigo 1º. O “Anexo III” da Lei Municipal nº 1.078, de 20 de outubro de 2006, passa a viger com as seguintes alterações:

ANEXO III

TABELA DE ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO

Ano
(Exercício Financeiro)

Servidores
(Ativos e Inativos)

Pensionistas Custo Normal (Ente) Custo Especial (Ente)

2020 14,00% 14,00% 14,94% 20,60%

2021 14,00% 14,00% 14,94% 21,60%

2022 14,00% 14,00% 14,94% 22,60%

2023 14,00% 14,00% 14,94% 23,60%
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2024 14,00% 14,00% 14,94% 25,60%

2025 14,00% 14,00% 14,94% 27,60%

2026 14,00% 14,00% 14,94% 29,60%

2027 14,00% 14,00% 14,94% 31,60%

2028 14,00% 14,00% 14,94% 34,60%

2029 14,00% 14,00% 14,94% 37,60%

2030 14,00% 14,00% 14,94% 40,60%

2031 14,00% 14,00% 14,94% 43,60%

2032 14,00% 14,00% 14,94% 47,60%

2033 14,00% 14,00% 14,94% 51,60%

2034 14,00% 14,00% 14,94% 55,60%

2035 14,00% 14,00% 14,94% 59,60%

2036 14,00% 14,00% 14,94% 63,60%

2037 14,00% 14,00% 14,94% 64,38%

2038 14,00% 14,00% 14,94% 64,38%

2039 14,00% 14,00% 14,94% 64,38%

2040 14,00% 14,00% 14,94% 64,38%

2041 14,00% 14,00% 14,94% 64,38%

2042 14,00% 14,00% 14,94% 64,38%

2043 14,00% 14,00% 14,94% 64,38%

2044 14,00% 14,00% 14,94% 64,38%

2045 14,00% 14,00% 14,94% 64,38%

Artigo 2º. Os Incisos “I” e “II” do § 1º do artigo 2º da Lei Municipal nº 1.078, de 20 de outubro de 2006, passa a viger 
com as seguintes alterações:

[...]

Art. 2º - […]

§ 1º - […]

I – Quanto aos servidores públicos efetivos do Município:

a. Aposentadoria por Invalidez.

b. Aposentadoria voluntária por Idade.

c. Aposentadoria voluntária por Tempo de Contribuição.

d. Aposentadoria Compulsória.

e. Aposentadoria Especial, desde que devidamente regulamentada.

II – Quanto aos dependentes:

a. Pensão por Morte.

[...]
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Artigo 3º. O artigo 2º da Lei Municipal nº 1.078, de 20 de outubro de 2006, passa a viger com as seguintes alterações:

[...]

Art. 2º - […]

§ 1º - […]

§ 2º - […]

§ 3º - […]

§ 4º - Além dos benefícios previstos no § 1º do presente artigo, fica concedido ao servidores efetivos do Município de Man-
tenópolis/ES os benefícios temporários de Auxílio Doença, Auxilio Maternidade, Salário Família e Auxílio Reclusão, os quais, 
para sua concessão, obedecerão os critérios previstos nesta lei e na Lei Municipal nº 792/199 (Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Mantenópolis/ES), sendo referidos benefícios suportados integralmente pelo tesouro do Poder 
Executivo Municipal, do Poder Legislativo Municipal e das Autarquias Municipais, respeitando-se o órgão de vinculação do 
servidor.

[...]

Artigo 4º. Os artigos 37 e 38 da Lei Municipal nº 1.078, de 20 de outubro de 2006, passa a viger com as seguintes alte-
rações:

[...]

Art. 37 - Será concedido aos servidores do Município de Mantenópolis/ES o benefício de auxílio doença, nos termos desta 
lei.

§ 1º - [...]

§ 2º - Os servidores em gozo do benefício, após o período estabelecido no parágrafo anterior, poderão ser enquadrados 
como aposentados por invalidez, desde que tenham sido declarados inválidos e sem condição de recuperação pela Junta 
Médica Pericial do Município.

§ 3º - O auxilio doença será pago pelo tesouro dos órgãos ou entidades empregadoras no âmbito de cada Poder Municipal.

§ 4º - Não será devido auxilio doença ao servidor que à época do ingresso no serviço público já era portador da doença 
ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 
agravamento da doença ou lesão.

Parágrafo Único: “Revogado”.

Art. 38 - No que couber, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar por Decreto o benefício de 
auxilio doença.

[...]

Artigo 5º. Os parágrafos 1º e 2º do artigo 39, e o artigo 40, todos da Lei Municipal nº 1.078, de 20 de outubro de 2006, 
passa a viger com as seguintes alterações:

[...]

Art. 39 - [...]
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§ 1º - O salário maternidade consistirá numa renda mensal igual ao subsídio ou remuneração da servidora efetiva.

§ 2º - Em caso de aborto não criminoso, comprovado mediante atestado médico, a servidora efetiva terá direito ao salário 
maternidade correspondente a 02 (duas) semanas.

§ 3º - [...]

Art. 40 - O pagamento do auxílio maternidade de que trata esta seção será efetivado pelo tesouro dos órgãos ou entidades 
empregadores no âmbito de cada Poder Municipal.

[...]

Artigo 6º. A concessão do benefício de salário-família obedecerá os critérios estabelecidos pela Lei Municipal nº 792/199 
(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Mantenópolis/ES), sendo o seu pagamento efetivado pelo tesouro dos 
órgãos ou entidades empregadores no âmbito de cada Poder Municipal.

Artigo 7º. A concessão do benefício de auxílio reclusão obedecerá os critérios estabelecidos pela Lei Municipal nº 1.078/2006 
(Sistema de Seguridade Social dos servidores públicos ativos, inativos, e pensionistas do Município de Mantenópolis/ES), 
e pela Lei Municipal nº 792/199 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Mantenópolis/ES), sendo o seu paga-
mento efetivado pelo tesouro dos órgãos ou entidades empregadores no âmbito de cada Poder Municipal.

Artigo 8º. Os valores pagos pelo Regime Próprio de Previdência Social do Município de Mantenópolis/ES (RPPS) relativos 
aos benefícios temporários de Auxílio Doença, Auxilio Maternidade, Salário Família e Auxílio Reclusão, deste a entrada em 
vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, até a conclusão dos ajustes necessários previstos nesta lei, serão devida-
mente ressarcidos ao RPPS do Município com as atualizações previstas em lei ou regulamentos.

Artigo 9º. Para cumprimento da determinação prevista no § 6º do artigo 195 da Constituição Federal, as novas alíquotas 
só passarão a ser descontadas do servidor a partir do dia 01º (primeiro) dia do 04º (quarto) mês subsequente a data de 
publicação desta Lei.

§ 1º. Enquanto não se completar o prazo de que trata o “caput” deste artigo, a alíquota a ser descontada dos servidores 
ativos calculada sobre as parcelas remuneratórias que compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária será de 
11% (onze por cento).

§ 2º. Enquanto não se completar o prazo de que trata o “caput” deste artigo, as alíquotas a serem descontadas dos ser-
vidores inativos e pensionistas será de 11% (onze por cento) incidente sobre a parcela dos proventos e das pensões que 
superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Artigo 10. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se todas as disposições que confrontarem o dis-
posto nesta lei.

Gabinete do Prefeito, Mantenópolis/ES, 08 de abril de 2020.

Hermínio Benjamin Hespanhol

Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 1.666/2020
Publicação Nº 268913

Lei nº 1.666, de 08 de abril de 2020.

“Dispõe sobre a contratação de servidores por tempo determinado e dá outras providências.”

O Prefeito Municipal de Mantenópolis, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
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Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal, visando atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 
autorizado a contratar os servidores abaixo relacionados, sendo referida contratação por tempo determinado, na forma do 
inciso “IX” do artigo 37 da Constituição Federal; do inciso “IX” do artigo 32 da Constituição Estadual; e do artigo 231 da 
Lei Municipal nº 792, de 10 de junho de 1999 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Mantenópolis/ES).

Quantitativo
Cargo Nível Salarial Carga Horária Semanal

01 Advogado do CREAS VIII - A 30h

01 Assistente Social VIII - A 30h

02 Médico Plantonista PA 24h

§ 1º. A contratação de que trata o “caput” do presente artigo será pelo prazo máximo de 09 (nove) meses, iniciando-se o 
prazo contratual na data de sua assinatura e findando em 31 (trina e um) de dezembro de 2020 (dois mil e vinte), sendo 
obrigatoriamente a relação jurídica previdenciária existente entre o Município de Mantenópolis/ES e os servidores tempo-
rários a estabelecida pelo Regime Geral de Previdência Social, aplicando-se à mesma o disposto nas Legislações em vigor.

§ 2º. A contratação dos cargos de Advogado do CREAS e Assistente Social destinam-se exclusivamente a suprir demanda 
de instalação e funcionamento do CREAS (Centro de Referência Especializada de Assistência Social) do Município de Man-
tenópolis/ES, abarcada assim pelas disposições do inciso “IX” do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 809/2015, e 
pelas prescrições contidas na alínea “i” do inciso “VI” do artigo 2º da Lei Federal nº 8.745/1993.

§ 3º. A contratação do cargo de Médico Plantonista PA destina-se exclusivamente a suprir demanda oriunda de afasta-
mento provisório ou definitivo dos servidores efetivos em atuação no pronto atendimento municipal, abarcada assim pelas 
disposições do inciso “VII” do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 809/2015.

Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente 
à época da contratação.

Artigo 3º. O servidor temporário contratado deverá preencher os seguintes requisitos básicos:

I - Nacionalidade brasileira ou equiparada, observando a Legislação Federal;

II - Pleno gozo dos direitos políticos;

III - Quitação com as obrigações Militares (sexo masculino);

IV - Quitação com as obrigações eleitorais;

V - Nível de escolaridade e demais requisitos legais exigidos para o exercício do cargo;

VI - Idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;

VII - Gozo de boa saúde física e mental;

VIII - Não estar incompatibilizado para o serviço público em razão de penalidades sofridas;

IX - Atender as exigências previstas na Lei Municipal nº 1.555, de 28 de novembro de 2017.

Artigo 4º. A remuneração e a carga horária do servidor contratado, nos termos e prazos desta lei, serão as mesmas cons-
tantes no Plano de Cargos e Salários da Prefeitura Municipal de Mantenópolis/ES.

Parágrafo Único - Para efeitos deste artigo, não se consideram as vantagens de natureza individual dos servidores ocupan-
tes de cargos tomados como paradigma.

Artigo 5º. As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos termos desta Lei serão apuradas mediante sindi-
cância, instaurada pelo secretário da pasta de lotação do servidor, a qual deverá ser constituída obrigatoriamente por 03 
(três) servidores públicos municipais estáveis do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Mantenópolis/ES.

§ 1º. O processo de sindicância deverá ser concluído no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do ato de 
nomeação da comissão sindicante, ficando desde já assegurado ao contratado o direito ao contraditório e a ampla defesa.
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§ 2º. Considera-se infração disciplinar passível de apuração mediante sindicância a prática de qualquer das ações previstas 
no artigo 116 da Lei Municipal nº 792, de 10 de junho de 1999.

§ 3º. Da sindicância poderá resultar:

I - arquivamento do processo sindicante;

II - aplicação de penalidade de advertência escrita;

III - rescisão contratual.

§ 4º. Ao final do processo de sindicância, a comissão sindicante instaurada emitirá relatório circunstanciado, opinando pela 
aplicação de alguma das ações previstas no § 3º deste artigo.

Artigo 6º. Além da hipótese prevista no inciso “III” do § 3º do artigo 5º desta lei, o contrato firmado de acordo com esta 
Lei extinguir-se-á sem direito à indenização:

I - pelo término do prazo contratual;

II - por iniciativa do contratado;

III - por conveniência ou oportunidade administrativa;

IV - pelo provimento de servidor efetivo regularmente aprovado em Concurso Público para o cargo ocupado.

Parágrafo Único - A rescisão do contrato com base no inciso “II” deste artigo será comunicada com a antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias ao órgão contratante.

Artigo 7º. O tempo de serviço prestado em virtude de contratação nos termos desta Lei será contado para todos os efeitos 
legais.

Artigo 8º. No que couber, aos casos omissos na presente lei aplica-se de forma suplementar as disposições da Lei Com-
plementar Estadual nº 809/2015, e/ou as prescrições contidas na Lei Federal nº 8.745/1993.

Artigo 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, incidindo seus efeitos a partir de 01 (um) de abril de 2020 
(dois mil e vinte).

Artigo 10. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Mantenópolis/ES, 08 de abril de 2020.

Hermínio Benjamin Hespanhol

Prefeito Municipal
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Marechal Floriano

Prefeitura

HOMOLOGAÇÃO PP 002/2020
Publicação Nº 268678

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020

Chave: 2020.045E0700001.01.0003

O Prefeito Municipal de Marechal Floriano, HOMOLOGA o Pregão Presencial nº 002/20, que tem por objeto a AQUISIÇÃO 
DE VEICULO AUTOMOTOR TRANSFORMADO EM AMBULANCIA, conforme segue:

EMPRESA VENCEDORA: FH VEICULOS EIRELI.

VALOR TOTAL LICITADO: R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais).

Marechal Floriano/ES, 08 de Abril de 2020.

JOÃO CARLOS LORENZONI

Prefeito

RESUMO DOS CONTRATOS MARÇO/2020
Publicação Nº 268733

PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EFEITOS RETROATIVOS A DATA DE SUA ASSINATURA:

CONT. 009/2020 / 24-03-2020 / AMILTON SCHNEIDER / CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA E MANU-
TENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DOS MÓVEIS/EQUIPAMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SANTA RITA EM 
MARECHAL FLORIANO/ES / R$ 17.300,00 / FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24 II DA LEI FEDERAL 8.666/93 / CHAVE: 
2020.045E0500001.09.0001.

CONT. 010/2020 / 27-03-2020 / TEFAC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHA-
RIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS EMERGENCIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE DANOS CAUSADOS EM FUNÇÃO DAS CHUVAS 
EM EXCESSO QUE AFETARAM TODA A CIDADE DE MARECHAL FLORIANO / R$ 101.528,70 / FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2020 / CHAVE: 2020.045E0700001.09.0005.

CONT. 011/2020 / 27-03-2020 / HG CONSTRUÇÕES LTDA / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECU-
ÇÃO DE OBRAS EMERGENCIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE DANOS CAUSADOS EM FUNÇÃO DAS CHUVAS EM EXCESSO QUE 
AFETARAM TODA A CIDADE DE MARECHAL FLORIANO / R$ 40.624,22 / FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO Nº 060/2020 / CHAVE: 2020.045E0700001.09.0005.

CONT. 012/2020 / 02-04-2020 / CONSTRUTORA HEHR EIRELI ME / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRAS EMERGENCIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE DANOS CAUSADOS EM FUNÇÃO DAS CHUVAS EM EXCES-
SO QUE AFETARAM TODA A CIDADE DE MARECHAL FLORIANO / R$ 65.080,00 / FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 060/2020 / CHAVE: 2020.045E0700001.09.0005.

PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS DE ALUGUEL COM EFEITOS RETROATIVOS A DATA DE SUA ASSINATURA:

CONT. 005/2020 / 20-03-2020 / ORLETE JOSE LEITE / LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA 
JULIETA MARIA FISCHER, S/N, ALTO MARECHAL, MARECHAL FLORIANO/ES DESTINADO A MORADIA DA SRA VALDINEIA 
CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA/ R$ 2.000,00 / FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24 X DA LEI FEDERAL 8.666/93.

MARECHAL FLORIANO/ES, 08 DE ABRIL DE 2020.

JOÃO CARLOS LORENZONI

PREFEITO MUNICIPAL
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REVOGAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA - PP 002/2020
Publicação Nº 268676

REVOGAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020

Fica REVOGADA a publicação nº 267878 do dia 06/04/2020 referente ao resultado FRACASSADO do processo licitatório 
do Pregão Presencial nº 002/2020 que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TRANSFORMADO EM AM-
BULANCIA.

Marechal Floriano/ES, 08 de Abril de 2020.

JOÃO CARLOS LORENZONI

Prefeito
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Mucurici

Prefeitura

AVISO - ERRATA - TOMADA DE PREÇOS 06/2020/PMM
Publicação Nº 268856

AVISO

TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2020/PMM

Onde se lê: 

Realizará dia 22/04/2020.

Leia-se: 

Realizará dia 23/04/2020.

Mucurici/ES, 08 de abril de 2020.

SANDRA SUELI DE SOUZA SAMPAIO

Presidente da CPL
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Nova Venécia

Prefeitura

EXTRATO RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº 001-2020 - HOSPITAL SÃO MARCOS
Publicação Nº 268704

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

NOVA VENÉCIA

INEXIGIBILIDADE Nº 001/2020

PROCESSO Nº 533332/2020

RATIFICO os atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação para contratação da SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO 
CAMILO, para prestação de serviços por meio de incentivo de implantação de serviços hospitalares de referência para 
atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool, 
crack e doutras drogas, conforme Portaria GM nº 3.702, de 23 de dezembro de 2019, que habilita o Hospital São Marcos 
de Nova Venécia/ES, para disponibilizar 08 (oito) leitos de saúde mental ao custo anual de R$ 538.570,56 (quinhentos e 
trinta e oito mil, quinhentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos).

Vigência: 12 meses a partir da assinatura do contrato.

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

NOVA VENÉCIA, 08/04/2020.

FELIPE BARBOSA DOS SANTOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
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Pancas

Prefeitura

030 - CONTRATO DE RATEIO 001 ATÉ 003
Publicação Nº 268826

CONTRATO DE RATEIO

CONTRATO DE RATEIO N.° 001/2020

PROCESSO Nº 4138/2019

Contratante: O Prefeito Municipal de Pancas Estado do Espírito Santo, Sr. SIDICLEI GILES DE ANDRADE, no uso de suas 
atribuições torna público, a quem possa interessar aderir O Contrato de Rateio nº 001/2020, oriundo do Processo Nº 
4138/2019, do Município de Pancas- ES. Contratada: O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE – CIM NOROESTE. 
Objeto: O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os CONSORCIADOS, nos ter-
mos do art. 8º da Lei n.º 11.107/05 e dos dispositivos do Contrato de Consórcio Público firmado, tendo por fim o efetivo 
funcionamento da Câmara Setorial de Meio Ambiente e Agricultura do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos 
aprovados em Assembleia Geral, pertinentes às atividades e serviços das áreas de Meio Ambiente e Agricultura dos entes 
consorciados, adotando-se de preferência o modelo de governança regional para fins de execução de projetos / atividades 
e de prestação dos serviços diversos a ser disponibilizados ao CONSORCIADO.

Parágrafo Único. – Consideram-se despesas do CONSÓRCIO, entre outras:

a) custos despendidos na instalação, aquisição de equipamentos e manutenção de sua sede;

b) custos despendidos na execução do objeto e das finalidades do CONSÓRCIO previstos no Contrato de Consórcio Público 
respectivo;

c) custos despendidos na remuneração de empregados públicos da área de meio ambiente do CONSÓRCIO, nela incluída 
os encargos patronais e demais vantagens e ou benefícios;

d) custos despendidos com serviços de terceiros necessários ao bom funcionamento das atividades administrativas e pro-
jetos executados pelo CONSÓRCIO na área de Meio Ambiente e Agricultura.

e) custos despendidos com serviços de terceiros necessários à modernização tecnológica dos procedimentos adotados, 
assessoramento técnico e profissional especializado, e ainda execução das melhores práticas de gestão aplicáveis ao CON-
SÓRCIO;

f) custos despendidos na participação de eventos, cursos, treinamentos, intercâmbios, viagens e outros que proporcio-
nem a troca de experiências na área de meio ambiente e de consórcios públicos, bem como o aprendizado necessário a 
promover a constante melhoria e aprimoramento do modelo consorcial adotado e avanços nas áreas de Agricultura e Meio 
Ambiente.

Valor total: R$ 36.000,00. Vigência: 03 de Janeiro de 2020 até 31 de Dezembro de 2020.

Data de assinatura: 03 de Janeiro de 2020.

CONTRATO DE RATEIO N.° 002/2020.

Contratante: O Prefeito Municipal de Pancas Estado do Espírito Santo, Sr. SIDICLEI GILES DE ANDRADE, no uso de suas 
atribuições torna público, a quem possa interessar aderir O Contrato de Rateio nº 002/2020, do Município de Pancas- ES. 
Contratada: CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE – CIM NOROESTE. Objeto: O presente instrumento tem por 
objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os Entes CONSORCIADOS nos termos do art. 8º da Lei n.º 11.107/05, 
e, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembléia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede 
administrativa do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos e finalidades do CONSÓRCIO na área de saúde, nos 
termos do Contrato de Consórcio Público firmado.

Parágrafo Único. – Consideram-se despesas do CONSÓRCIO, entre outras:

a) Custos despendidos na instalação, aquisição de equipamentos e manutenção de sua sede;
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b) Custos despendidos na execução dos objetivos e das finalidades do CONSÓRCIO, relativos à área de saúde, previstos 
no Contrato de Consórcio Público;

c) Custos despendidos na remuneração de empregados, nela incluída os encargos trabalhistas;

d) Custos despendidos com serviços de terceiros necessários ao bom funcionamento das atividades do CONSÓRCIO, bem 
como para a execução de ações e projetos conforme disposto no Contrato de Consórcio Público e Estatuto, em benefício 
dos municípios consorciados.

e) Custos despendidos com serviços de terceiros necessários à modernização tecnológica dos procedimentos adotados; ao 
assessoramento técnico, jurídico e profissional especializado, e ainda execução das melhores práticas de gestão aplicáveis 
ao CONSÓRCIO;

f) Custos despendidos na participação de eventos (congressos, seminários e outros), cursos, treinamentos, intercâmbios, 
viagens e outros que proporcionem a troca de experiências na área de saúde e de consórcios públicos, e aprendizado ne-
cessário a promover a constante melhoria e aprimoramento do modelo consorcial adotado.

Valor total: R$ 99.264,02. Vigência: 20 de Janeiro de 2020 até 31 de Dezembro de 2020.

Data de assinatura: 20 de Janeiro de 2020.

CONTRATO DE PROGRAMA Nº 003/2020.

PROC. ADM. Nº 0577/2020.

Contratante: O Prefeito Municipal de Pancas Estado do Espírito Santo, Sr. SIDICLEI GILES DE ANDRADE, no uso de suas 
atribuições torna público, a quem possa interessar aderir O Contrato de Rateio nº 003/2020, do Município de Pancas- ES. 
Contratada: CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE – CIM NOROESTE. Objeto: Este Contrato de Programa tem 
por objeto estabelecer as condições de obrigações pelas partes signatárias, visando a prestação dos serviços públicos de 
saúde de consultas, exames, procedimentos e consultas especializadas e de apoio para diagnóstico, constante da Tabela 
de Valores e Procedimentos de Saúde – TVSPS do CONSÓRCIO, a qual passa a integrar o presente contrato independente 
de transcrição, visando o apoio e diagnóstico de pacientes encaminhados pelo CONTRATANTE, bem como regulamentar o 
pagamento da prestação de serviços objeto do presente contrato. Valor total: R$ 490.000,00. Vigência: 20 de Janeiro de 
2020 até 31 de Dezembro de 2020.

Data de assinatura: 20 de Janeiro de 2020.

CONTRATO DE RATEIO N.° 004/2020

PROCESSO N.º 532/2020.

Contratante: O Prefeito Municipal de Pancas Estado do Espírito Santo, Sr. SIDICLEI GILES DE ANDRADE, no uso de suas 
atribuições torna público, a quem possa interessar aderir O Contrato de Rateio nº 004/2020, processo nº 532/2020, do 
Município de Pancas- ES. Contratada: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA O FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO 
E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS - COINTER. Objeto: O presente instrumento tem por objeto 
ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os CONSORCIADOS 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 o alcance dos objetivos descritos no Estatuto Social.

Parágrafo Único. – Consideram-se despesas do CONSÓRCIO, entre outras:

a) custos despendidos na instalação, aquisição de equipamentos e manutenção de sua sede;

b) custos despendidos na execução do objeto e das finalidades do CONSÓRCIO previstos no contrato de consórcio público 
e Estatuto Social respectivo;

c) custos despendidos na remuneração de empregados, nela incluída as obrigações trabalhistas e fiscais patronais;

d) custos despendidos com serviços de terceiros necessários ao bom funcionamento das atividades e projetos executados 
pelo CONSÓRCIO. Valor total: R$ 18.000,00. Vigência: 25 de Março de 2020 até 31 de Dezembro de 2020.

Data de assinatura: 25 de Março de 2020.

SIDICLEI GILES DE ANDRADE

Prefeito Municipal



09/04/2020 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1492

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 185

Pedro Canário

Prefeitura

RESUMO DE CONTRATO 19-2020 - MEDICAMENTO - DEONIZIA QUEIROZ NICOLI - ATA DE REGIS-
TRO DE PREÇO 42-2019

Publicação Nº 268736

RESUMO DO CONTRATO

Nº 019/2020

PROCESSO Nº 5900/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 42/2019

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO/ES–CNPJ Nº 10.554.621/0001-70.

CONTRATADA: JOSÉ CARLOS CAZOTTI TOZETTI - ME, CNPJ 03.456.151/0001-47;

OBJETO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AO PEDIDO DA SRA. DEONIZIA QUEIROZ NICOLI, 
POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 42/2019;

VALOR GLOBAL: 3.128,64 (TRÊS MIL CENTO E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS);

VIGÊNCIA: 31/12/2020;

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

FICHA: 102

FONTE DE RECURSO: 12.14.00.00.000 – TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE DO 
GOVERNO FEDERAL;

ANDREIA SILVA SANTOS

SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Publicação Nº 268910

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Considerando as informações, parecer jurídico, documentos e despachos contidos no processo administrativo nº 
001499/2020, de autoria da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando aquisição de máscaras cirúrgicas, que será utiliza-
da para a prevenção e controle da pandemia de coronavírus COVID-19, com base no art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.

Assim, investido no cargo de Prefeito Municipal de Pedro Canário/ES, considerando a justificativa e parecer jurídico favo-
ráveis, usando das atribuições legais, RATIFICO em todos os seus termos o ato da aplicação da Dispensa de Licitação nos 
termos acima, referente à contratação de empresa LUCIMARA CARLETO BORSOI 04223592700, inscrita no CNPJ sob o nº 
19.682.663/0001-26, cujo valor global da contratação é de R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais), com 
base no art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.

Publique-se, e após encaminhar a Secretaria Municipal de Saúde para elaboração de instrumento.

Pedro Canário, ES, 08 de abril de 2020.

BRUNO TEÓFILO ARAÚJO

Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Publicação Nº 268911

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Considerando as informações, parecer jurídico, documentos e despachos contidos no processo administrativo nº 
000071/2020, de autoria da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando aquisição de um padrão bifásico, para atender as 
demandas da Secretaria Municipal de Saúde, com base no art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.
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Assim, investido no cargo de Prefeito Municipal de Pedro Canário/ES, considerando a justificativa e parecer jurídico favo-
ráveis, usando das atribuições legais, RATIFICO em todos os seus termos o ato da aplicação da Dispensa de Licitação nos 
termos acima, referente à contratação de empresa AUTOMAÇÃO MONTAGENS ELÉTRICAS INDUSTRIAIS EIRELI, inscrita 
no CNPJ sob o nº 08.990.182/0001-05, cujo valor global da contratação é de R$ 2.108,00 (dois mil e cento e oito reais), 
com base no art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.

Publique-se, e após encaminhar a Secretaria Municipal de Saúde para elaboração de instrumento.

Pedro Canário, ES, 08 de abril de 2020.

BRUNO TEÓFILO ARAÚJO

Prefeito Municipal
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Piúma

Prefeitura

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2020
Publicação Nº 268828

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piúma/ES, CNPJ nº 27.165.695/0001/-18, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito 
no CNPJ sob o nº 14.801.768/0001-79

CONTRATADO: CONSORCIO PÚBLICO DA REGIÃO EXPANDIDA SUL – CIM EXPANDIDA SUL, CNPJ Nº 03.657.784/0001-13.

OBJETO DO CONTRATO: Ratear as despesas do Consórcio entre os Consorciados nos ternos do art. 8º da Lei nº 11.107/05, 
do Contrato de Consórcio Público e de seu Estatuto, com base na Res. Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, ten-
do por fim a implantação e efetivo funcionamento da sede administrativa do Consórcio, para fins de execução dos objetivos 
descritos no Contrato do Consórcio Público firmado.

OBJETO DO TERMO ADITIVO:

Fica alterada a Cláusula Terceira do Contrato de Rateio nº 001/2020, passando a ter o valor acrescido de R$ 2.100.000,00 
(dois milhões e cem mil reais), totalizando o valor total de R$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais), conforme 
aprovado pela Lei Municipal Nº 2.350, 30 de dezembro de 2019, em parcela única ou dividido em 12 parcelas (mensais), 
valores excedentes ou suprimidos deverão ser tratados em aditivos, devendo o valor total ser efetivamente repassado 
dentro do corrente exercício financeiro

PROCESSO Nº: 4.420/2020

Piúma/ES, 08 de abril de 2020.

Secretaria Municipal de Saúde

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2020
Publicação Nº 268797

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piúma/ES, CNPJ nº 27.165.695/0001/-18.

CONTRATADO: GUERRA AMBIENTAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 24.396.446/0001-45.

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, DESLOCAMENTO PARA 
DESCARGA DO RESÍDUO SÓLIDOS- CLASSE II- DOMICILIARES COMERCIAL-INDUSTRIAIS (COM CARACTERÍSTICAS DO-
MICILIARES), SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS E DA LIMPEZA DE ÁREAS 
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES.

OBJETO DO TERMO ADITIVO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO DE SEU PRAZO DE VIGÊNCIA E 
VALOR por mais 60 (sessenta) dias do Contrato nº 167/2019

VIGÊNCIA; 26/03/2020 findando em 24/05/2020

VALOR: R$ 375.955,04 (trezentos e setenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos).

PROCESSO Nº: 24.495/2019

Piúma/ES, 18/03/2020

Secretaria Municipal de Obras e Serviços
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CONTRATOS Nº 097- 098- 099 - 100 - 101 E 102 DE 2020
Publicação Nº 268686

CONTRATO Nº 097/2020

Processo nº 0115/2020

CONTRATANTE: MUNICIPAL DE PIUMA/ES – CNPJ Nº 27.165.695/0001-18 e 18 e o e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
inscrito no CNPJ sob o nº 14.801.768/0001-79.

CONTRATADA: RONIS DE SOUZA FERNANDES 09364558707 - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 34.659.282/0001-55 .

OBJETO: Manutenção predial (sem fornecimento de material) preventiva, corretiva e preditiva, para pequenos reparos em 
prédios públicos, incluídos os serviços de alvenaria, carpintaria, pintura, eletricista e bombeiro hidráulico, sob demanda.

MODALIDADE: Chamada Pública nº 004/2020

VALOR: R$ 135.479,93 (cento e trinta

e cinco mil, quatrocentos e setenta e nove

reais e noventa e três centavos)

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

Piúma/ES, 07/04/2020

Secretaria de Educação

Secretária de Assistência Social

Secretaria de Administração

Secretaria de Saúde

Secretaria de Obras e Serviços

CONTRATO Nº 098/2020

Processo nº 0115/2020

CONTRATANTE: MUNICIPAL DE PIUMA/ES – CNPJ Nº 27.165.695/0001-18 e 18 e o e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
inscrito no CNPJ sob o nº 14.801.768/0001-79.

CONTRATADA: ANDRÉ XAVIER DE FARIAS 03477423780- ME, inscrita no CNPJ sob o nº 29.016.446/0001-96.

OBJETO: Manutenção predial (sem fornecimento de material) preventiva, corretiva e preditiva, para pequenos reparos em 
prédios públicos, incluídos os serviços de alvenaria, carpintaria, pintura, eletricista e bombeiro hidráulico, sob demanda.

MODALIDADE: Chamada Pública nº 004/2020

VALOR: R$ 250.786,40 (duzentos e

cinquenta mil, setecentos e oitenta e seis

reais e quarenta centavos)

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

Piúma/ES, 07/04/2020

Secretaria de Educação

Secretária de Assistência Social

Secretaria de Administração
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Secretaria de Saúde

Secretaria de Obras e Serviços

CONTRATO Nº 099/2020

Processo nº 0115/2020

CONTRATANTE: MUNICIPAL DE PIUMA/ES – CNPJ Nº 27.165.695/0001-18 e 18 e o e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
inscrito no CNPJ sob o nº 14.801.768/0001-79.

CONTRATADA: LILIAN APARECIDA FERREIRA DE GODOY 09011785789 - ME, inscrita no CPF nº 36.376.068/0001-17.

OBJETO: Manutenção predial (sem fornecimento de material) preventiva, corretiva e preditiva, para pequenos reparos em 
prédios públicos, incluídos os serviços de alvenaria, carpintaria, pintura, eletricista e bombeiro hidráulico, sob demanda.

MODALIDADE: Chamada Pública nº 004/2020

VALOR: R$ 99.569,83 (novena e nove mil,

quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta

e três centavos)

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

Piúma/ES, 07/04/2020

Secretaria de Educação

Secretária de Assistência Social

Secretaria de Administração

Secretaria de Saúde

Secretaria de Obras e Serviços

CONTRATO Nº 100/2020

Processo nº 0115/2020

CONTRATANTE: MUNICIPAL DE PIUMA/ES – CNPJ Nº 27.165.695/0001-18 e 18 e o e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
inscrito no CNPJ sob o nº 14.801.768/0001-79.

CONTRATADA: SERGIO ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA 81699689768 – ME, inscrito no CNPJ nº 36.106.181/0001-82.

OBJETO: Manutenção predial (sem fornecimento de material) preventiva, corretiva e preditiva, para pequenos reparos em 
prédios públicos, incluídos os serviços de alvenaria, carpintaria, pintura, eletricista e bombeiro hidráulico, sob demanda.

MODALIDADE: Chamada Pública nº 004/2020

VALOR: R$ 113.715,00 (centro

e treze mil, setecentos e quinze reais)

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

Piúma/ES, 07/04/2020

Secretaria de Educação

Secretária de Assistência Social

Secretaria de Administração
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Secretaria de Saúde

Secretaria de Obras e Serviços

CONTRATO Nº 101/2020

Processo nº 0115/2020

CONTRATANTE: MUNICIPAL DE PIUMA/ES – CNPJ Nº 27.165.695/0001-18 e 18 e o e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
inscrito no CNPJ sob o nº 14.801.768/0001-79.

CONTRATADA: GERLINDO SANTO JUNIOR 13078989712 – ME, inscrito no CNPJ nº 26.245.666/0001-01

OBJETO: Manutenção predial (sem fornecimento de material) preventiva, corretiva e preditiva, para pequenos reparos em 
prédios públicos, incluídos os serviços de alvenaria, carpintaria, pintura, eletricista e bombeiro hidráulico, sob demanda.

MODALIDADE: Chamada Pública nº 004/2020

VALOR: R$ 135.479,93 (cento e trinta

e cinco mil, quatrocentos e setenta e nove

reais e noventa e nove centavos)

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

Piúma/ES, 07/04/2020

Secretaria de Educação

Secretária de Assistência Social

Secretaria de Administração

Secretaria de Saúde

Secretaria de Obras e Serviços

CONTRATO Nº 102/2020

Processo nº 0115/2020

CONTRATANTE: MUNICIPAL DE PIUMA/ES – CNPJ Nº 27.165.695/0001-18 e 18 e o e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
inscrito no CNPJ sob o nº 14.801.768/0001-79.

CONTRATADA: ANTONIO MARIGO JUNIOR 41586972120 – ME, inscrito no CNPJ nº 36.110.118/0001-10.

OBJETO: Manutenção predial (sem fornecimento de material) preventiva, corretiva e preditiva, para pequenos reparos em 
prédios públicos, incluídos os serviços de alvenaria, carpintaria, pintura, eletricista e bombeiro hidráulico, sob demanda.

MODALIDADE: Chamada Pública nº 004/2020

VALOR: R$ 115.306,47 (cento e

quinze mil, trezentos e seis reais e

quarenta e sete centavos)

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

Piúma/ES, 07/04/2020
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DECRETO Nº 1.951/2020
Publicação Nº 268825

DECRETO Nº 1.951, DE 08 DE ABRIL DE 2020.

"Dispõe sobre medidas para prevenção do contágio pelo SARS CoV2 (COVID-19 - novo coronavírus), no Município de Piú-
ma/ES e dá outras providências”.

A Prefeita do Município de Piúma, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
Municipal e, CONSIDERANDO o Plano Estadual de Prevenção e Controle do SARS CoV2 (Covid-19);

CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde (OMS), declara pandemia (disseminação em nível mundial) do novo 
coronavírus (Covid-19);

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; Decreto Estadual no 4593-R, de 13 de março 
de 2020; o disposto no Decreto Municipal n° 1.915/2020, que declara situação de emergência de saúde pública, no Muni-
cípio de Piúma, decorrente de pandemia em razão do Novo Coronavírus;

CONSIDERANDO o Plano Estadual de Prevenção e Controle do SARS CoV2 (Covid-19);

CONSIDERANDO o crescente número de infectados pelo vírus em todo o território nacional, especialmente no Estado do 
Espírito Santo;

CONSIDERANDO o elevado número de turistas neste período do ano que ingressam e transitam pelo Município de Piúma;

CONSIDERANDO, que o contato físico entre as pessoas e gotículas de secreções estão entre as formas de contaminação 
pelo novo vírus;

CONSIDERANDO que o Município de Piúma já vem adotando medidas de prevenção quanto à transmissão do vírus CO-
VID-19.

DECRETA:

Art. 1°. Fica proibida a entrada e permanência de ônibus, micro-ônibus, vans, peruas e veículos de lotação destinados para qualquer tipo 
de turismo/excursão, enquanto vigorar este Decreto, visando a impedir a proliferação do vírus COVID-19 em âmbito municipal.

Art. 2°. Fica autorizado a Defesa Civil, a Vigilância Sanitária e a Fiscalização Tributária em conjunto ou não, acompanhada ou não de Au-
toridade Policial, a restringir o fluxo de turista no município de Piúma, por meio de bloqueios nos locais de acesso ao município de Piúma.

Art. 3°. Fica proibido, enquanto vigorar este Decreto, o funcionamento de equipamentos turísticos privados destinados ao transporte cole-
tivo de pessoas, como escunas e trenzinhos.

Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em sentido contrário.

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

Piúma/ES, 08 de abril de 2020.

REGINA MARTHA SCHERRES ROCHA

Prefeita do Município de Piúma

TORNAR SEM EFEITO
Publicação Nº 268798

CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2020 - TORNAR SEM EFEITO

Processo Administrativo nº 4.420/2020

A Prefeitura de Piúma, através de sua autoridade competente, torna sem efeito a publicação do Extrato do Contrato de 
Rateio nº 002/2020, publicado no Diário Oficial dos Municípios – nº 268238, na data de 07/04/2020.

Piúma/ES - 08 de abril de 2020

Alexandre Marconi da Silva

Secretário Municipal de Saúde
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Presidente Kennedy

Prefeitura

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Publicação Nº 268757

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 03010/2020

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Ha-
bitação, e a Srª. Ermeni Rodrigues da Costa. O Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação, à vista do 
parecer da Procuradoria Geral do Município, com fulcro no Artigo 24, Inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93, ratifica e torna 
público à locação de um imóvel, com area de aproximadamente 56,00 m² situado na Rua Manoel Lúcio Gomes, Centro, 
Presidente Kennedy/ES, para abrigar a família do Srº. Marcelo Inácio Machado, que se encontra em situação de Vulnera-
bilidade Social, por um período de 12 (doze) meses.

Presidente Kennedy – ES, 08 de Abril de 2020.

Wagner Porto Viana

Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 03954/2020

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habita-
ção, e o Srº. Bortolo Polonini Ceccon. O Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação, à vista do parecer 
da Procuradoria Geral do Município, com fulcro no Artigo 24, Inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93, ratifica e torna público 
à locação de um imóvel, com area de aproximadamente 57,00 m² situado na Comunidade de Santana Feliz,Zona Rural, 
Presidente Kennedy/ES, para abrigar a família do Srº. Gustavo Adolfo Machado da Silva, que se encontra em situação de 
Vulnerabilidade Social, por um período de 12 (doze) meses.

Presidente Kennedy – ES, 08 de Abril de 2020.

Wagner Porto Viana

Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 0708/2019

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habi-
tação, e a Srª. Ingrid Barreto Fraga Macedo. O Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação, à vista do 
parecer da Procuradoria Geral do Município, com fulcro no Artigo 24, Inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93, ratifica e torna 
público à locação de um imóvel, com area de aproximadamente 68,34 m² situado na Comunidade de Campo Novo, Zona 
Rural, Presidente Kennedy/ES, para abrigar a família da Srª. Tania da Silva Faria, que se encontra em situação de Vulne-
rabilidade Social, por um período de 12 (doze) meses.

Presidente Kennedy – ES, 08 de Abril de 2020.

Wagner Porto Viana

Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 01605/2020

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habi-
tação, e o Sr º. Sergio Tonan Fontana. O Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação, à vista do parecer 
da Procuradoria Geral do Município, com fulcro no Artigo 24, Inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93, ratifica e torna público 
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à locação de um imóvel, com area de aproximadamente 41,90 m² situado no Sítio das Palmeiras, Fazenda Alegria, Zona 
Rural, Presidente Kennedy/ES, para abrigar a família do Srº. Elço Correa Filho, que se encontra em situação de Vulnera-
bilidade Social, por um período de 12 (doze) meses.

Presidente Kennedy – ES, 08 de Abril de 2020.

Wagner Porto Viana

Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 03010/2020

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habi-
tação, e a Srª. Elizabeth Bernardo de Souza. O Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação, à vista do 
parecer da Procuradoria Geral do Município, com fulcro no Artigo 24, Inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93, ratifica e torna 
público à locação de um imóvel, com area de aproximadamente 71,37 m² situado na Localidade de Boa Esperança, Zona 
Rural, Presidente Kennedy/ES, para abrigar a família do Srº. Alielzo Rangel de Oliveira, que se encontra em situação de 
Vulnerabilidade Social, por um período de 12 (doze) meses.

Presidente Kennedy – ES, 08 de Abril de 2020.

Wagner Porto Viana

Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação
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Rio Bananal

Prefeitura

37° EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ENFERMEIRO E ASSISTENTE SOCIAL
Publicação Nº 268846

37° EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ENFERMEIRO E ASSISTENTE SOCIAL

Processo Seletivo Simplificado – Edital 005/2019

Considerando o resultado final do Processo Seletivo Simplificado referente ao Edital 005/2019, o Secretário Municipal 
de Administração da Prefeitura de Rio Bananal, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei 
241/1990 e Lei Complementar 001/2011, CONVOCA os candidatos aprovados no Processo Seletivo Edital 005/2019, cons-
tantes no Anexo I, para que no prazo improrrogável estabelecido neste edital, apresentem os documentos relacionados no 
Edital de Processo Seletivo Simplificado n° 005/2019 e discriminados no Anexo III deste Edital de convocação, no prédio 
da Prefeitura Municipal, Avenida 14 de setembro, 887 – Centro – Rio Bananal, na DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, no 
período de 08/04/2020 à 14/04/2020 das 13h00m às 17h00m, com vista ao preenchimento das vagas discriminadas no 
Anexo II.

O candidato convocado que não comparecer e não apresentar termo de desistência será reclassificado automaticamente 
para futuras convocações nos termos do item 9.4 do Edital do Processo Seletivo 005/2019.

Rio Bananal - ES, 07 de abril de 2020.

Josemar Luiz Barone

Secretário de Administração

ANEXO I

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS

CARGO: ENFERMEIRO

Classificação Nº de Inscrição Nome do Candidato (a) Pontos

1º 14 ANDERSON TONETO REINALDO 86

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

1º 11 PRISCILA ZANELATO 70

ANEXO II

RELAÇÃO DA VAGA E MOTIVO

CARGO VAGAS LOCAL OBSERVAÇÃO

ENFERMEIRO 01
Hospital Alfredo Pinto Santana

Plantão

Motivo: Substituição da servidora Marlene Batista, 
remanejada para outro setor em função de laudo mé-

dico, devido à Pandemia COVID – 19.
Memorando nº 194/2020

ASSISTENTE SOCIAL 01 Fundo Municipal de Saúde

Motivo: Substituição da servidora Jaqueline do Nasci-
mento Fronaciari, afastada por Atestado Médico e em 

licença maternidade.
Processo nº 002740/2020

Obs.: Vigência do Contrato até 30/12/2020.

Josemar Luiz Barone

Secretário de Administração
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ANEXO III

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO

a) cópia do CPF;

b) cópia do título de eleitor e comprovante de votação na última eleição;

c) cópia da carteira de identidade;

d) cópia do certificado de reservista (para homens);

e) cópia da certidão de nascimento/casamento;

f) documentação dos filhos: cópia da certidão de nascimento, CPF, Cartão de Vacina (para menores de 07 anos), compro-
vante de matrícula (até 14 anos)

g) uma fotos 3x4 recentes;

h) cópia do PIS/PASEP;

i) cópia da carteira de trabalho e previdência social – CTPS;

j) cópia do comprovante de residência;

k) atestado médico admissional;

l) cópia do comprovante de escolaridade (Certificado/histórico escolar/diploma).

m) Declaração de não cumulatividade de cargos e salários públicos nos termos da Legislação, especificamente no inciso 
XVI, XVII e § 10 do art. 37 da Constituição Federal de 1988, alteradas pela Emenda Constitucional nº 19/98;l) cópia dos 
comprovantes de escolaridade, compreendendo o histórico escolar e o diploma.

Josemar Luiz Barone

Secretário de Administração

6185-2019 EXTRATO DO TERMO DE JUSTIFICATIVA E RATIFICAÇÃO
Publicação Nº 268816

TERMO DE JUSTIFICATIVA

PROCESSO Nº 006185/2019 – DISPENSA DE LICITAÇÃO

I – OBJETO

Aquisição de área de terra medindo 6,50 m² (seis metros quadrados e cinquenta decímetros quadrados).

II – DADOS DO PROPRIETÁRIO

Nome: José Clóves Capelini, portador do CPF n.º 162.431.616-68, RG sob nº 202.029 SPTC/ES.

Endereço: Rua Caetano Pola, Bairro Santo Antônio, Rio Bananal/ES, CEP: 29.920-000

III - DADOS DO BEM IMÓVEL

Imóvel localizado na zona urbana de Rio Bananal/ES, com área total a ser adquirida medindo 6,50 m² (seis metros qua-
drados e cinquenta decímetros quadrados), situada na Avenida 14 de Setembro, Bairro Santo Antônio, neste município, 
confrontando-se por seus diversos lados a Av. Avenida 14 de Setembro, Rua Antônio Capelini e com uma área maior de 
propriedade do próprio vendedor.

IIII - JUSTIFICATIVA

A aquisição tem por finalidade a abertura a abertura de trecho da rua, a fim de melhorar as condições de tráfego por se 
tratar de esquina com curva fechada, que dificulta o acesso principalmente de veículos pesados, trazendo maior visibilida-
de e segurança aos condutores e pedestres.

IV - DO VALOR DO IMÓVEL

Para se chegar ao valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a Administração atendeu ao estabelecido no Parecer 
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Técnico de Avaliação de Imóvel Urbano elaborado pela Comissão de Avaliação de Imóveis.

V - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente dispensa de licitação está baseada no inciso X, art. 24 da Lei 8.666/93:

Art. 24 – É dispensável a licitação:

X – para compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da Administração, cujas neces-
sidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, 
segundo avaliação prévia;

Assim, remetemos a justificativa ao Gabinete para que se proceda à análise e RATIFICAÇÃO e ordene sua publicação na 
imprensa oficial dentro do prazo legal, para que produza todos os efeitos previstos em Lei.

Rio Bananal/ES, 06 de Abril de 2020.

PAULO VANELI

Secretário Municipal de Serviços Urbanos

Rio Bananal/ES, 07 de Abril de 2020.

Ao Setor Publicação

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Processo nº 006185/2019 – Dispensável Licitação - Artigo 24 – Inciso X

Objeto: Aquisição de Área de Terra medindo 6,50 m2 (seis metros quadrados e cinquenta decímetros quadrados).

Empresa Contratada: JOSÉ CLOVES CAPELINE – CPF: 162.431.616-68

Valor: R$ 6.500,00 (Seis Mil e Quinhentos Reais).

Ratifico a justificativa e determino a publicação no site da Prefeitura e, por extrato, em jornal de circulação local ou esta-
dual, em, no máximo, 05 dias, nos termos do artigo 26, Parágrafo Único e seus incisos da Lei 8.666/1993.

Felismino Ardizzon

Prefeito Municipal

ERRATA NO VALOR DO DO CONTRATO 010-2020 -MARCOS DOS SANTOS LOREDO ME.
Publicação Nº 268880

ERRATA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 010/2020.

A Prefeitura Municipal de Rio Bananal retifica a publicação em referência, feita no DOM/ES, página 209, da Edição nº 1490, 
do dia 07/04/2020.

Contratado: Marcos dos Santos Loredo Me.

Onde se lê: R$ 10.800,00 (Dez mil oitocentos reais).

Leia-se: R$ 8.745,00 (Oito mil setecentos e quarenta e cinco reais).

Rio Bananal-ES, 08 de Abril de 2020.

FELISMINO ARDIZZON

Prefeito Municipal
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RETIFICAÇÃO -7690-2019 EXTRATO DO TERMO DE JUSTIFICATIVA E RATIFICAÇÃO
Publicação Nº 268863

TERMO DE JUSTIFICATIVA

Processo nº 7690/2019 – Dispensa de Licitação
Contratação de Serviço de Manutenção em Torre

I – Objeto:
Contratação de Serviço de Manutenção em Torre transmissora de sinal de TV, durante o ano de 2020.

II – Contratado:
MARCOS DOS SANTOS LOREDO EPP, inscrito no CNPJ: nº 07.121.712/0001-08, no valor de R$10.800,00 (dez mil e oito-
centos reais).

.
III - Caracterização da Situação que Justifica Dispensa de Licitação:
A Lei 8.666/1993 em seu artigo 24, É dispensável a licitação:
(...)
X- para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da Administração, cujas neces-
sidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, 
segundo avaliação prévia

IV - Razão da Escolha do serviço:
Trata-se de serviços de reconhecimento local.

V - Justificativa do Preço:
O preço apresentado foi aprovado pelo secretário Municipal de Turismo, Esporte e Lazer por estar em conformidade, res-
peitando as peculiaridades e subjetividade do objeto.

Considerando que as exigências dispostas no artigo 24, especificamente no inciso X da Lei nº 8.666/93 foram atendidas, 
caracterizando a situação de Dispensa de Licitação, ENCAMINHA-SE ao Gabinete para análise e RATIFICAÇÃO e posterior-
mente publicação.

Rio Bananal, 09 de Março de 2020.

Edimauro de Oliveira Lopes
Secretário Municipal de Turismo, Esporte e Lazer.

Rio Bananal/ES, 10 de Março de 2020.

Ao Setor Publicação

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Processo nº 007690/2019 – Dispensável Licitação - Artigo 24 – Inciso X
Objeto: Contratação de Serviço de Manutenção em Torre transmissora de sinal de TV, durante o ano de 2020.

Empresa Contratada: MARCOS DOS SANTOS LOREDO EPP, inscrita no CNPJ 07.121.712/0001-08

Valor: R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).

Ratifico a justificativa e determino a publicação no site da Prefeitura e, por extrato, em jornal de circulação local ou esta-
dual, em, no máximo, 05 dias, nos termos do artigo 26, Parágrafo Único e seus incisos da Lei 8.666/1993.

Felismino Ardizzon
Prefeito Municipal

A Prefeitura Municipal de Rio Bananal retifica a publicação em referência, feita no DOM/ES, página 194, da Edição nº 1471, 
do dia 11/03/2020.

Onde se lê: R$ 10.800,00 (Dez mil e Oitocentos reais).

Leia-se: R$ 8.745,00 (Oito mil setecentos e quarenta e cinco reais).
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Santa Leopoldina

Prefeitura

RESULTADO DE LICITAÇÃO - PE 005/2020
Publicação Nº 268681

EXTRATO RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 005/2020

O Município de Santa Leopoldina torna público o resultado do referido pregão, cujo objeto foi a AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) 
AMBULÂNCIA TIPO A, SIMPLES REMOÇÃO, referente ao Processo Administrativo nº 000181/2020, oriundo da Secretaria 
Municipal de Saúde.

EMPRESA VENCEDORA: CONCEPT COMERCIAL E SERVICOS LTDA no valor total de R$ 75.400,00 ( setenta e cinco mil 
quatrocentos reais ). Cod. Cidades nº. 2020.061E0700001.01.0021

Santa Leopoldina/ES, 07/04/2020

LEOMAR LAURETT

Pregoeiro Oficial

TERMO ADITIVO Nº 013/2020
Publicação Nº 268745

TERMO ADITIVO Nº 013/2020- CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 094/2017. CONTRATADA: COOPERATIVA DE TRANSPOR-
TE DOS IMIGRANTES. OBJETO: Constitui objeto do presente TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO NA QUILOMETRAGEM DA 
LINHA MUNICIPAL Nº 12 – LOTE 02 E ACRÉCISMO NA QUILOMETRAGEM DA LINHA MUNICIPAL Nº 17 E LINHA MUNICIPAL 
Nº 18 – LOTE 02 – DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 094/2017, O prazo de vigência deste aditivo será com efeitos 
retroativos a data de 06 de fevereiro de 2020 e término previsto em 30 de abril de 2020. O valor total do acréscimo ao 
Contrato nº. 094/2017 será de R$ 16.188,85 (dezesseis mil cento e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), que 
corresponde ao aumento de quilometragem nas linhas municipais nº.s 17 e 18 – Lote 02, bem como a supressão de R$ 
1.007,53 (hum mil e sete reais e cinquenta e três centavos). As demais clausulas e condições do Contrato Administrativo 
nº 094/2017, permanecem inalteradas.

Santa Leopoldina (ES), 30 de março de 2020.

VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

AILTON ALVES FERREIRA

COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO IMIGRANTES

CONTRATADA

TERMO DE RESCISÃO
Publicação Nº 268746

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 034/2020. CONTRATADO: SVA SEGURANÇA E 
VIGILANCIA ARMADA EIRELI. FUNDAMENTO: O presente Termo de Rescisão Unilateral tem por fundamento legal o Artigo 
79, inciso I, e art. 78, XVII da Lei Nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Decreto Estadual nº. 4599-R de 17 de mar-
ço de 2020, Decretos Municipais nºs 093/2020 e 097/2020 e demais elementos constantes do Processo Administrativo 
Nº. 002165/2019, mediante as Cláusulas e condições seguintes. OBJETO: O presente Termo tem por objeto a rescisão 
unilateral do Contrato Administrativo Nº. 034/2020, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
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SEGURANÇA DESARMADA PARA ATUAR NO CARNAVAL DE RUA DE SANTA LEOPOLDINA NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE 
FEVEREIRO DE 2020 E FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SANTA LEOPOLDINA NOS DIAS 17, 18 E 19 DE ABRIL DE 
2020.. Por força da presente rescisão, as partes dão por terminado o Contrato Administrativo nº. 034/2020.

Santa Leopoldina/ES, 

02 de abril de 2020.

VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

TEILA ROCHA DA SILVA PELANDA

SVA SEGURANÇA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI

CONTRATADA

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL
Publicação Nº 268744

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 006/2020. CONTRATADO: JOELZA BOLDRINI 
CRISTO FERRARI-ME. FUNDAMENTO: O presente Termo de Rescisão Unilateral tem por fundamento legal o Artigo 79, 
inciso I, e art. 78, XVII da Lei Nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Decreto Estadual nº. 4599-R de 17 de março de 
2020, Decretos Municipais nºs 093/2020 e 097/2020 e demais elementos constantes do Processo Administrativo Nº. 
00681/2019, mediante as Cláusulas e condições seguintes. OBJETO: O presente Termo tem por objeto a rescisão unilate-
ral do Contrato Administrativo Nº. 006/2020, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO 
DE ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO P.A. E PALCO COM GRID E GERADOR DE ENERGIA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE 
EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2020, no centro de cidade de Santa Leopoldina. Por força da presente rescisão, as partes dão 
por terminado o Contrato Administrativo nº. 006/2020.

Santa Leopoldina/ES,

02 de abril de 2020.

VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI

JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI-ME

CONTRATADA

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2020. CONTRATADO: TCI TELÕES LOCA-
ÇÕES LTDA ME. FUNDAMENTO: O presente Termo de Rescisão Unilateral tem por fundamento legal o Artigo 79, inciso I, 
e art. 78, XVII da Lei Nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Decreto Estadual nº. 4599-R de 17 de março de 2020, De-
cretos Municipais nºs 093/2020 e 097/2020 e demais elementos constantes do Processo Administrativo Nº. 00681/2019, 
mediante as Cláusulas e condições seguintes. OBJETO: O presente Termo tem por objeto a rescisão unilateral do Contrato 
Administrativo Nº. 007/2020, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE DISCIPLINA-
DOR DE PÚBLICO E ESTRUTURA DE PALCO, CAMARIM, HOUSE MIX, AREA DE SERVIÇO E PASSARELA PARA REALIZAÇÃO 
DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2020, no Centro da Cidade de Santa Leopoldina. Por força da presente rescisão, 
as partes dão por terminado o Contrato Administrativo nº. 007/2020.

Santa Leopoldina/ES,

02 de abril de 2020.
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VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

THIAGO ALEXANDRE ROCHA

TCI TELÕES LOCAÇÕES LTDA ME

CONTRATADA

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 008/2020. CONTRATADO: SCORPION TELÕES 
LTDA - EPP. FUNDAMENTO: O presente Termo de Rescisão Unilateral tem por fundamento legal o Artigo 79, inciso I, e art. 
78, XVII da Lei Nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Decreto Estadual nº. 4599-R de 17 de março de 2020, Decretos 
Municipais nºs 093/2020 e 097/2020 e demais elementos constantes do Processo Administrativo Nº. 00681/2019, me-
diante as Cláusulas e condições seguintes. OBJETO: O presente Termo tem por objeto a rescisão unilateral do Contrato 
Administrativo Nº. 007/2020, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA 
DE ILUMINAÇÃO COMPLETA (COM GRID) PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2020, no Centro da 
Cidade de Santa Leopoldina. Por força da presente rescisão, as partes dão por terminado o Contrato Administrativo nº. 
008/2020.

Santa Leopoldina/ES,

02 de abril de 2020.

VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

CARLOS ALEXANDRE JORGE

SCORPION TELÕES LTDA - EPP

CONTRATADA
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Santa Maria de Jetibá

Prefeitura

DECRETO N° 244/2020
Publicação Nº 268803

 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 
CONSOLIDADO               
ESPÍRITO SANTO 
36.388.445/0001-38
DECRETO  Nº 0000244/2020 
Data 18/03/2020 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

632,67

Ações de Proteção e Defesa Civil

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

002001.0618200022.003

33903600000

0000031

1001000

7.268,36

Manutenção das Atividades Administrativas

OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS

003001.0412200012.011

33900800000

0000054

1001000

252.129,75

Manutenção das Atividades Administrativas

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;

003001.0412200012.011

33904000000

0000507

1001000

14.996,29

Manutenção das Atividades Administrativas

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

007001.1212200012.059

31901300000

0000142

1111000

5.216,45

Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

007001.1236100012.060

31901300000

0000156

1111000

14.468,91

Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

007001.1236100012.060

31911300000

0000157

1111000

59.532,46

Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Infantil

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

007001.1236500012.061

31901100000

0000168

1111000

26.366,70

Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Infantil

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

007001.1236500012.061

31911300000

0000170

1113000

4.483,57

Manutenção das atividades administrativas 

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

008001.1012200012.041

33903600000

0000013

1211000

153.743,31

Manutenção e ampliação das Atividades da Estratégia Saúde da Família - ESF

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

008001.1030100142.044

31901100000

0000035

1211000

472,40

Manutenção e ampliação das Atividades da Estratégia Saúde da Família - ESF

OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS

008001.1030100142.044

33900800000

0000113

1211000

16.702,51

Manutenção e ampliação dos serviços de saúde bucal

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

008001.1030100142.046

31901100000

0000050

1211000

6.527,47

Manutenção das ações desenvolvidas pelo setor de vigilância ambiental

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

008001.1030500172.050

31911300000

0000094

1211000

5.000,00

Manutenção Das Atividades Administrativas

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

009001.0812200012.069

33903900000

0000188

1001000

5.000,00

Proteção Social Basica

MATERIAL DE CONSUMO

009001.0824400252.070

33903000000

0000198

1390009

2.000,00

Proteção Social de Alta Complexidade

MATERIAL DE CONSUMO

009001.0824400252.072

33903000000

0000208

1390009

6.600,00

Manutenção das Atividades administrativas

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

011001.1512200012.006

33903900000

0000274

1001000

10.650,11

Manutenção das atividades administrativas

MATERIAL DE CONSUMO

012001.0412200012.031

33903000000

0000308

1001000

12.669,77

Manutenção da frota de máquinas, equipamentos e veículos pesados

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

012001.2678200012.033

33903900000

0000320

1530000

404,07

Manutenção das atividades administrativas

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

013001.2612200012.054

33903600000

0000332

1001000

5.000,00

Renovação e manutenção de veículos

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

013001.2612200192.055

33903900000

0000341

1530000

5.000,00

Manutenção das atividades administrativas

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

015001.1812200012.015

33904700000

0000491

1001000

TOTAL: 614.864,80

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 614.864,80 (seiscentos e quatorze mil oitocentos e sessenta e quatro reais  e oitenta  centavos )
ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

4.483,57

Manutenção das atividades administrativas 

DIARIAS - PESSOAL CIVIL 121100033901400000

008001.1012200012.0410000009

153.743,31

Manutenção e ampliação das Atividades da Estratégia Saúde da Família - ESF

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 121400031901100000

008001.1030100142.0440000035

472,40

Manutenção e ampliação das Atividades da Estratégia Saúde da Família - ESF

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 121100033903600000

008001.1030100142.0440000039

16.702,51

Manutenção e ampliação dos serviços de saúde bucal

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 121400031901300000

008001.1030100142.0460000051

6.527,47

Manutenção das ações desenvolvidas pelo setor de vigilância ambiental

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 121400031911300000

008001.1030500172.0500000094
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MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 
CONSOLIDADO                 
ESPÍRITO SANTO 
36.388.445/0001-38
DECRETO  Nº 0000244/2020 
Data 18/03/2020 

632,67

Ações de Proteção e Defesa Civil

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

002001.0618200022.0030000032

243,10

Manutenção das Atividades Administrativas

DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100100033901400000

003001.0412200012.0110000055

7.025,26

Manutenção das Atividades Administrativas

MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

003001.0412200012.0110000056

252.129,75

Manutenção das Atividades Administrativas

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

003001.0412200012.0110000058

14.996,29

Manutenção das Atividades Administrativas

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 111100031901100000

007001.1212200012.0590000141

5.216,45

Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 111100031901100000

007001.1236100012.0600000155

14.468,91

Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 111200031911300000

007001.1236100012.0600000157

59.532,46

Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Infantil

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 111100031901300000

007001.1236500012.0610000169

26.366,70

Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Infantil

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 111200031911300000

007001.1236500012.0610000170

5.000,00

Manutenção Das Atividades Administrativas

MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

009001.0812200012.0690000185

5.000,00

Proteção Social Basica

MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

009001.0824400252.0700000198

2.000,00

Proteção Social de Alta Complexidade

MATERIAL DE CONSUMO 131100033903000000

009001.0824400252.0720000208

6.600,00

Manutenção das Atividades administrativas

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100033903600000

011001.1512200012.0060000273

5.717,73

Manutenção das atividades administrativas

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100033903600000

012001.0412200012.0310000309

4.932,38

Manutenção das atividades administrativas

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

012001.0412200012.0310000310

12.669,77

Manutenção da frota de máquinas, equipamentos e veículos pesados

MATERIAL DE CONSUMO 153000033903000000

012001.2678200012.0330000318

404,07

Manutenção das atividades administrativas

AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 100100033904600000

013001.2612200012.0540000334

5.000,00

Renovação e manutenção de veículos

MATERIAL DE CONSUMO 153000033903000000

013001.2612200192.0550000340

5.000,00

Manutenção das atividades administrativas

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100100033903600000

015001.1812200012.0150000394

TOTAL: 614.864,80

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

SILVIA H. F. DE F. GIORDANI
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
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DECRETO N° 247/2020
Publicação Nº 268804

 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 
CONSOLIDADO         
ESPÍRITO SANTO 
36.388.445/0001-38
DECRETO  Nº 0000247/2020 
Data 19/03/2020 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

51.774,53

Construção, implantação, reforma, adequação, ampliação e modernização da rede de serviços de saúde

OBRAS E INSTALAÇÕES

008001.1030100141.014

44905100000

0000025

2211000

93.096,67

Manutenção Das Atividades Administrativas

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

009001.0812200012.069

44905200000

0000192

2001000

10.000,00

Proteção Social Basica

MATERIAL DE CONSUMO

009001.0824400252.070

33903000000

0000198

2311000

27.000,00

Proteção Social Basica

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

009001.0824400252.070

44905200000

0000202

2311000

70.177,00

Proteção Social Basica

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

009001.0824400252.070

44905200000

0000202

2390009

18.000,00

Proteção Social De Média Complexidade

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

009001.0824400252.071

44905200000

0000206

2311000

1.273,00

Proteção Social De Média Complexidade

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

009001.0824400252.071

44905200000

0000206

2390009

6.422,00

Proteção Social de Alta Complexidade

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

009001.0824400252.072

44905200000

0000210

2390009

817.500,00

Manutenção de vias públicas

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

011001.1545200042.009

33903900000

0000302

2001000

TOTAL: 1.095.243,20

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Superávit Financeiro: R$ 1.095.243,20 (um milhão noventa e cinco mil duzentos e quarenta e três reais  e vinte  centavos )
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

SILVIA H. F. DE F. GIORDANI
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

O Prefeito Municipal de SANTA MARIA DE JETIBA, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº
0002277/2019.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2020 a importância de R$ 1.095.243,20   (um milhão noventa e cinco mil duzentos e
quarenta e três reais  e vinte  centavos ), nas seguintes dotações:
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DECRETO N° 262/2020
Publicação Nº 268805

 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 
CONSOLIDADO         
ESPÍRITO SANTO 
36.388.445/0001-38
DECRETO  Nº 0000262/2020 
Data 20/03/2020 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

23.000,00

Manutenção Das Atividades Administrativas

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

009001.0812200012.069

44905200000

0000192

1001000

66.000,00

Pavimentação e drenagem

MATERIAL DE CONSUMO

010001.1545100121.009

33903000000

0000252

1001000

99.000,00

Mobilidade Urbana

MATERIAL DE CONSUMO

010001.1545100121.010

33903000000

0000256

1001000

28.849,00

Manutenção, melhoria e ampliação da iluminação pública

OBRAS E INSTALAÇÕES

011001.1545200042.007

44905100000

0000290

1620000

8.669,10

Manutenção de vias públicas

MATERIAL DE CONSUMO

011001.1545200042.009

33903000000

0000301

1001000

TOTAL: 225.518,10

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 225.518,10 (duzentos e vinte e cinco mil quinhentos e dezoito reais  e dez centavos )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

13.000,00

Manutenção das Atividades administrativas

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100100044905200000

005001.0412100012.0050000099

10.000,00

Proteção Social Basica

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100100044905200000

009001.0824400252.0700000202

66.000,00

Manutenção das atividades administrativas

MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

010001.0412200012.0370000231

99.000,00

Mobilidade Urbana

OBRAS E INSTALAÇÕES 100100044905100000

010001.1545100121.0100000259

28.849,00

Manutenção, melhoria e ampliação da iluminação pública

MATERIAL DE CONSUMO 162000033903000000

011001.1545200042.0070000288

8.669,10

Manutenção, coleta, transporte e destinação final de resíduos

MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

011001.1545200042.0080000294

TOTAL: 225.518,10

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

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

SILVIA H. F. DE F. GIORDANI
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

O Prefeito Municipal de SANTA MARIA DE JETIBA, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº
0002277/2019.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2020 a importância de R$ 225.518,10   (duzentos e vinte e cinco mil quinhentos e
dezoito reais  e dez centavos ), nas seguintes dotações:
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DECRETO N° 277/2020
Publicação Nº 268806

 

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 
CONSOLIDADO               
ESPÍRITO SANTO 
36.388.445/0001-38
DECRETO  Nº 0000277/2020 
Data 27/03/2020 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

3.318,00

Manutenção das atividades administrativas

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

002001.0412200012.001

33903300000

0000006

1001000

160.000,00

Manutenção das ações de vigilância epidemiológica

MATERIAL DE CONSUMO

008001.1030500172.051

33903000000

0000102

1211000

103.748,95

Manutenção das ações de vigilância epidemiológica

MATERIAL DE CONSUMO

008001.1030500172.051

33903000000

0000102

1214000

1.703,00

Manutenção Das Atividades Administrativas

MATERIAL DE CONSUMO

009001.0812200012.069

33903000000

0000185

1001000

100.000,00

Pavimentação e drenagem

MATERIAL DE CONSUMO

010001.1545100121.009

33903000000

0000252

1001000

85.610,61

Manutenção das atividades administrativas

MATERIAL DE CONSUMO

012001.0412200012.031

33903000000

0000308

1001000

10.000,00

Manutenção das atividades administrativas

MATERIAL DE CONSUMO

012001.0412200012.031

33903000000

0000308

1530000

9.000,00

Construções ambientais

MATERIAL DE CONSUMO

015001.1845100061.003

33903000000

0000400

1001000

TOTAL: 473.380,56

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 473.380,56 (quatrocentos e setenta e três mil trezentos e oitenta  reais  e cinqüenta e seis centavos )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

263.748,95

Manutenção dos serviços de saúde da média e alta complexidade

MATERIAL DE CONSUMO 121100033903000000

008001.1030200152.0470000068

1.703,00

Ações de Proteção e Defesa Civil

MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

002001.0618200022.0030000029

1.659,00

Manutenção das Atividades Administrativas

MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

006001.0312200012.0570000135

1.659,00

Manutenção das Atividades Administrativas

MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

007001.1212200012.0590000145

100.000,00

Mobilidade Urbana

MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

010001.1545100121.0100000256

10.000,00

Manutenção da frota de máquinas, equipamentos e veículos pesados

MATERIAL DE CONSUMO 153000033903000000

012001.2678200012.0330000318

100,00

Manutenção da frota de máquinas, equipamentos e veículos pesados

OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO; 100100033903400000

012001.2678200012.0330000319

187,61

Manutenção da frota de máquinas, equipamentos e veículos pesados

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100100033903900000

012001.2678200012.0330000320

823,00

Conservação e melhoria em estradas

MATERIAL DE CONSUMO 100100033903000000

012001.2678200112.0340000321

84.500,00

Conservação e melhoria em estradas

OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO; 100100033903400000

012001.2678200112.0340000322

9.000,00

Construções ambientais

OBRAS E INSTALAÇÕES 100100044905100000

015001.1845100061.0030000402

TOTAL: 473.380,56

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

O Prefeito Municipal de SANTA MARIA DE JETIBA, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº
0002277/2019.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2020 a importância de R$ 473.380,56   (quatrocentos e setenta e três mil trezentos e
oitenta  reais  e cinqüenta e seis centavos ), nas seguintes dotações:
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MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ 
CONSOLIDADO                 
ESPÍRITO SANTO 
36.388.445/0001-38
DECRETO  Nº 0000277/2020 
Data 27/03/2020 

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

SILVIA H. F. DE F. GIORDANI
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
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São Domingos do Norte

Prefeitura

PORTARIA 7802
Publicação Nº 268747

PORTARIA Nº 7.802 DE 08 DE ABRIL DE 2020.

Nomeia Servidor.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e;

Considerando o despacho do Prefeito Municipal do dia 08/04/2020.

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear MAURO FORTUNA para o cargo de provimento em Comissão de Secretário Municipal de Agricultura, Refe-
rência CC-1, da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES.

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

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

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal São Domingos do Norte-ES, em 08 de abril de 2020.

PEDRO AMARILDO DALMONTE

Prefeito Municipal

RESULTADO PP - 07 - 2020
Publicação Nº 268673

RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2020 - SRP - EXCLUSIVA ME/EPP

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Elaboração de Projetos e Apoio a Fiscalização na área elétrica, tudo 
conforme o anexo I e o Termo de referência. Tendo como vencedora a empresa Equilíbrio Engenharia LTDA no lote 1 no 
valor total de R$ 74.520,00 (setenta e quatro mil quinhentos e vinte reais).

Vigência: 12 (doze) meses a contar de sua assinatura e posterior publicação. As despesas correrão a conta de dotação 
orçamentárias da administração direta consignadas no orçamento municipal.

São Domingos do Norte/ES, 08 de abril de 2020.

Reinaldo Basileu Guareschi

Pregoeiro
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São Gabriel da Palha

Prefeitura

APAE - PARCERIAS FIRMADAS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Publicação Nº 268833

 

 
APAE-ES 

São Gabriel da Palha 
 

PARCERIAS FIRMADAS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA 

 
Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae 
CNPJ: 31.798.457/0001-17 
 
Dados da parceria 
Fomento ou colaboração:Colaboração 
Número do termo: 03/2020 Número do processo: 001032/2020 
Objeto: Garantir a transferência de recursos destinados à realização de atendimentos a pessoa 
com deficiência intelectual ou múltipla, promovendo a inclusão social e a melhoria da 
qualidade de vida garantindo seus direitos. 
Valor total da parceria: R$ 233.867,80 
Valor Estado: R$ 57.031,00 
Recurso Municipal – R$ 66.000,00 
Recurso da União – R$ 50.836,80 
Recurso dos Royalties – R$ 60.000,00 
 

Valor Contrapartida: R$ 0,00 

Data da assinatura: 31/03/2020 
Início da vigência: fevereiro/2020 Término da vigência: Dezembro/2020 
 
Repasse dos recursos 
Valor 1° parcela liberado: R$ 58.466,95 Data: abril 2020 
Valor 2° parcela liberado: R$ 58.466,95 Data: maio 2020 
Valor 3° parcela liberado: R$ 58.466,95 Data: agosto 2020 
Valor 4° parcela liberado: R$ 58.466,95 Data: novembro 2020 
 
Prestação de contas  
Data prevista para apresentação:até 90 dias após a vigência do termo (dezembro 2020) 
Data da apresentação: 
Prazo para análise da prestação de contas: até 150 dias  
Resultado da análise da prestação de contas:  
 
Equipe encarregada pela execução que utilizara do recurso da parceria 
 

Nome Formação Função no 
Projeto 

Vínculo 
empregatí

cio 

Carga 
Horária 
Semanal 

Remuneração 

Maria 
Lucimar 
Ximenes de 
Souza 

Pedagogia 

Diretor CLT 20hs 37.183,10 

Fernanda Da 
Macena 

Serviço Social Assistente 
social CLT 30hs 26.734,13 
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APAE-ES 

São Gabriel da Palha 
Layara Mota 
Gerhardt 

Psicologia Psicóloga CLT 18hs 24.273,08 

Luciana de 
Paula Lucio 
Martins 

Pedagogia Educadora 
social CLT 25hs 22.278,44 

Vera Lucia 
Barreto 
Gomes 

Ensino 
Fundamental Oficineiro de 

artesanato CLT 25hs 15.048,00 

Olga Mariana 
Martinelli 

Educação Física Professor de 
Educação 

Física 
CLT 25hs 22.280,05 

Jaqueline 
Cordeiro 
Rocha 

Fonoaudiologia 
Fonoaudióloga 

Prestadora 
de 

Serviços 
10hs 15.416,67 

Juliana 
Balarini 
Carletti 

Fisioterapia 
Fisioterapeuta 

Prestadora 
de 

serviços 
10hs 15.416,67 

Geovane 
Ribeiro 

Ensino médio Cuidador CLT 30hs 15.048,00 

Maria José 
Silva dos 
Santos 

Ensino médio 
Cuidadora CLT 30hs 15.048,00 

Beatriz Nunes 
Prando 

Ensino Médio Assistente 
administrativo CLT 30hs 15.948,00 

Weliton 
Pereira Batista 

Ensino Médio Motorista CLT 44hs 13.910,40 

Iraci Nunes 
Pereira 

Ensino Médio Auxiliar de 
Serviços 
Gerais 

CLT 44hs 13.919,40 

 
 
Atualizado em: 08/04/2020 
Em cumprimento ao artigo 11 da Lei nº 13.019/2014 
 

DECRETO 1.326/2020-CARGO COMISSIONADO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA 
EM SAÚDE, O SERVIDOR DEJAIR PAULO SARMENTO

Publicação Nº 268787

DECRETO Nº 1326/2020

EXONERAR DO CARGO COMISSIONADO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, O SERVIDOR DE-
JAIR PAULO SARMENTO

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Memorando Interno nº 34, de 01 de Abril de 2020, do Gabinete da Prefeita Municipal.

D E C R E T A:

Art. 1º - Exonerar DEJAIR PAULO SARMENTO, do Cargo Comissionado de Diretor do Departamento de Vigilância em Saúde, 
da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 03 de Abril de 2020.
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Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 03 de Abril de 2020.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 07 de abril de 2020.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 1.327/2020-NOMEAR NO CARGO COMISSIONADO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 
SAÚDE, O SERVIDOR DEJAIR PAULO SARMENTO

Publicação Nº 268788

DECRETO Nº 1327/2020

NOMEAR NO CARGO COMISSIONADO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, O SERVIDOR DEJAIR PAULO SARMENTO

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Memorando Interno nº 34, de 01 de Abril de 2020, do Gabinete da Prefeita Municipal.

D E C R E T A:

Art. 1º - Nomear DEJAIR PAULO SARMENTO, no Cargo Comissionado de Diretor do Departamento de Saúde, da Secretaria 
Municipal de Saúde, a partir de 03 de Abril de 2020.

Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 03 de Abril de 2020.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 07 de abril de 2020.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 1.332/2020-NOMEAR NO CARGO COMISSIONADO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚ-
DE INTERINO O SERVIDOR ROBERTO MORANDI

Publicação Nº 268885

DECRETO Nº 1.332/2020

NOMEAR NO CARGO COMISSIONADO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE INTERINO O SERVIDOR ROBERTO MORANDI

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-
ÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Memorando Interno nº 39 de 07 de Abril de 2020, do Gabinete da Prefeita Municipal.

D E C R E T A:
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Art. 1º - Nomear o Servidor ROBERTO MORANDI, Mat. 405, Auxiliar de Enfermagem, no Cargo Comissionado de Secretário 
Municipal de Saúde Interino da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, sem remuneração, a partir de 06 de Abril de 
2020.

Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 06 de Abril de 2020.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 08 de abril de 2020.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO Nº 1.328/2020 - DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA O COMBATE AO CORONAVÍRUS (CO-
VID-19), NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIE DA PALHA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Publicação Nº 268914

DECRETO Nº 1.328, DE 06 DE ABRIL DE 2020.

DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA O COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19), NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIE 
DA PALHA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere o Inciso IX, do Art. 70, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação, na forma do Art. 196, da Constituição da República Federativa do Brasil;

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial 
da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de Im-
portância Nacional - ESPIN, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de ações coordenadas para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de 
Importância Estadual e Internacional, decorrente do novo Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o Decreto nº 4593 - R, de 13 de março de 2020, que Dispõe sobre o Estado de Emergência em Saúde 
Pública no Estado do Espírito Santo e Estabelece medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e conten-
ção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto de Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1.290, de 17 de março de 2020, que Declarou Estado de Emergência no Município 
de São Gabriel da Palha – ES;

CONSIDERANDO que o Estado e a União não determinaram a paralisação das atividades industriais e que tal trabalho deve 
ser disciplinado no período da pandemia a fim de evitar o máximo possível a proliferação do vírus.

CONSIDERANDO os Decretos Estaduais Decretos nºs 4597-R, de 16 de março de 2020, 4599-R, de 17 de março de 2020, 
4600-R, de 18 de março de 2020, 4601-R, de 18 de março de 2020, 4604-R, de 19 de março de 2020, 4605-R, de 20 de 
março de 2020, 4606-R, de 21 de março de 2020, 4607-R, de 22 de março de 2020, 4616-R, de 30 de março de 2020, 
4619-R, de 01 de abril de 2020, 4.621, de 02 de abril de 2020 e 4625, de 04 de abril de 2020;

DECRETA:
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Art. 1º - Ficam excetuados do caput do Art. 2º, do Decreto Municipal Nº 1.300, de 21 de março de 2020, sem limitação de 
horário, o funcionamento de farmácias, comércio atacadista, distribuidoras de gás de cozinha e de água, supermercados, 
padarias, loja de venda de chocolates, lojas de cuidados animais e insumos agrícolas, postos de combustíveis, lojas de 
conveniências, borracharias, oficinas de reparação de veículos automotores e de bicicletas e estabelecimentos de vendas 
de materiais hospitalares.

§ 2º - Ficam excetuados do caput do Art. 2º, do Decreto Municipal Nº 1.300, de 21 de março de 2020, o funcionamento de 
lojas de venda de materiais de construção, lojas de venda de peças automotivas, lojas de venda de veículos automotores e 
restaurantes, com limitação ao horário das 10h às 16h, para atendimento presencial, não se aplicando a referida limitação 
para retiradas no próprio estabelecimento e para entregas (delivery).

§ 3º - Nos casos de estabelecimentos comerciais cuja atividade preponderante não seja a venda/distribuição de chocola-
tes, poderá adaptar-se para comercializar apenas o estoque de produtos adquiridos para atender o período da páscoa até 
o dia 13 (treze) de abril de 2020 (dois mil e vinte), desde que tome medidas que impeça a aglomeração dentro e fora do 
estabelecimento.

§ 4º - Enquadram-se no conceito de lojas de venda de materiais de construção, a que se refere o § 1º, os estabelecimen-
tos de venda de ferragens, ferramentas, material elétrico, materiais hidráulicos, tintas, vernizes e matérias para pintura, 
mármore, granitos e pedras de revestimento, vidros, espelhos e vitrais, madeira e artefatos e cimento, cal, areia, pedra 
britada, tijolos e telhas.

§ 5º - As atividades de bares, lanchonetes (inclusive as lanchonetes constantes no interior de padarias e supermercados) 
e sorveterias continuam suspensas, sendo autorizada apenas a atividade no sistema de entrega de produtos.

§ 6º - A suspensão prevista no caput do Art. 2º, do Decreto Municipal nº 1.300, de 21 de março de 2020, não impede 
que o estabelecimento comercial realize entrega de produtos (delivery) ou retirada do produto no próprio estabelecimento 
(drive tour).

§ 7º - A atividade de fato realizada pelos estabelecimentos comerciais terá preponderância sobre as atividades descritas 
na Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE constante no registro da empresa, a qual será aferida pelo 
fiscal competente.

Art. 2º - As instituições financeiras consideradas como essenciais deverão organizar a entrada de pessoas para que não 
haja aglomeração de pessoas dentro e fora do estabelecimento.

Parágrafo único – Para que seja efetivada as disposições do caput, a instituição deverá designar um funcionário para or-
ganizar a fila e garantir que os clientes não fiquem próximos em distância inferior a 1 (um) metro.

Art. 3º - O Departamento de Licitações do Município voltará a desenvolver suas atividades a partir de 06/04/2020, inclusi-
ve com a realização de sessão pública da Comissão de Permanente de Licitação e das comissões especiais de Chamamento 
Público e Ata de Registro de Preços, devendo adotar medidas que evitem a aglomeração.

Parágrafo único – O Departamento de Licitações será responsável pelo processamento das aquisições e contratações do 
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha – SGP-PREV, inclusive com a con-
fecção de edital e seus anexos, conforme o termo de referência.

Art. 4º - Para fins de interpretação do inciso VI (serviços de telecomunicações e internet) do Art. 3º, do Decreto Federal 
nº 10.292, de 25 de março de 2020, no âmbito do Município de São Gabriel da Palha, também se considera essencial os 
estabelecimentos de compra e venda e manutenção de aparelhos celulares, inclusive para venda de chip e planos.

Parágrafo único – O estabelecimento de que trata o caput deste artigo, deverá tomar medidas que evite a aglomeração 
de pessoas, trabalhando, preferencialmente, de portas fechadas e atendendo o cliente de forma individual (um cliente por 
atendente do estabelecimento).

Art. 5º - Todas as atividades que não tiveram suas atividades suspensas, especialmente os serviços e indústrias, inclusive 
serviços profissionais, devem adotar medidas para minimizar as chances de contágio previstas pela Organização Mundial 
da Saúde - OMS e as notas técnicas adotadas pelo Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal 
de Saúde e órgão de classe.

Parágrafo único – As academias de todas as modalidades, tanto as particulares quanto as públicas (ao ar livre), incluindo 
os estúdios de musculação e pilates, continuam com suas atividades suspensas, conforme Decreto Estadual 4600- R, de 
18 de março de 2020;

Art. 6º – As funerárias que atuam no Município deverão impedir a aglomeração de pessoas durante os velórios, mesmo 
nos casos que não forem considerados suspeitos ou confirmados de Coronavírus (COVID-19).

§ 1º – Durante a realização do velório, só poderá permanecer na capela mortuária a quantidade de 10 (dez) pessoas, 
preferencialmente o cônjuge e parentes mais próximos, podendo ser implantado o sistema de rodízio.

§ 2º - Durante os velórios deverão ser disponibilizados produtos de higienização, tal como álcool 70º ou uma pia com um 
produto desinfectante.
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§ 3º - É de responsabilidade da funerária o controle de pessoas, a fim de evitar a aglomeração dentro e fora do estabele-
cimento, sob pena das sanções previstas em lei.

§ 4º - As instruções constantes neste Decreto deverão ser afixadas em local visível pelos estabelecimentos.

Art. 7º - A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Agropecuário disponibilizará ficha de inscrição para 
criação de lista de pessoas interessadas em trabalhar na colheita de café do ano de 2020, que ficará disponível aos agri-
cultores o nome, endereço e telefone para contato.

§ 1º - O encaminhamento da ficha de inscrição será feito de forma preferencialmente eletrônica (email, whatsapp ou ou-
tro) ou entregue diretamente na sede da referida secretaria.

§ 2º - Os agricultores deverão encaminhar os trabalhadores sintomáticos para uma das unidades da Secretaria Municipal 
de Saúde.

Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação no Quadro de Publicações desta Prefeitura Municipal e 
vigorará enquanto perdurar o Estado de Emergência/Calamidade causado pelo Coronavírus (COVID-19) no Estado do 
Espírito Santo.

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo, 06 de abril de 2020.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

Publicado no Quadro de Publicações desta Prefeitura Municipal no dia 06 abril de 2020, e no Diário Oficial dos Municípios 
do Estado do Espírito Santo.

RESOLUÇÃO Nº 04/2020
Publicação Nº 268900

RESOLUÇÃO Nº 04/2020.

O Conselho Municipal de Saúde de São Gabriel da Palha - ES, criado através do artigo 4º da lei Complementar nº 002/91 
de 01 de julho de 1991, alterado pelas Leis Complementares nºs 008/2001, 13/2005, 28/2005, 21/2009, 23/2009, 
30/2011 e 31/2012, 36/2013 e 38/2014.

Em conformidade com o Decreto nº 1306/2020 realizamos no dia 02 de Abril de 2020 reunião ordinária via aplicativo de 
mensagens.

RESOLVE:

Art. 1º: Aprovar a Aplicação dos Recursos destinados a Secretaria Municipal de Saúde do ano de 2019 conforme presta-
ções de contas apresentadas nas reuniões ordinárias ao decorrer do ano.

Art. 2º: Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.

São Gabriel da Palha, 06 de Abril de 2020.

ROBERTO MORANDI

Presidente do CMS

HOMOLOGADA pelo Presidente do Conselho Municipal de Saúde na data supra.

PUBLIQUE-SE na Imprensa Oficial dos Municípios do Estado do Espirito Santo.
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RESOLUÇÃO Nº 05/2020
Publicação Nº 268901

RESOLUÇÃO Nº 05/2020.

O Conselho Municipal de Saúde de São Gabriel da Palha - ES, criado através do artigo 4º da lei Complementar nº 002/91 
de 01 de julho de 1991, alterado pelas Leis Complementares nºs 008/2001, 13/2005, 28/2005, 21/2009, 23/2009, 
30/2011 e 31/2012, 36/2013 e 38/2014.

Em conformidade com o Decreto nº 1306/2020 realizamos no dia 02 de Abril de 2020 reunião ordinária via aplicativo de 
mensagens.

RESOLVE:

Art. 1º: Aprovar projeto de implantação de um Centro de Atenção Psicossocial-CAPS I.

Art. 2º: Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.

São Gabriel da Palha, 06 de Abril de 2020.

ROBERTO MORANDI

Presidente do CMS

HOMOLOGADA pelo Presidente do Conselho Municipal de Saúde na data supra.

PUBLIQUE-SE na Imprensa Oficial dos Municípios do Estado do Espirito Santo.

RESOLUÇÃO Nº 06/2020
Publicação Nº 268903

RESOLUÇÃO Nº 05/2020.

O Conselho Municipal de Saúde de São Gabriel da Palha - ES, criado através do artigo 4º da lei Complementar nº 002/91 
de 01 de julho de 1991, alterado pelas Leis Complementares nºs 008/2001, 13/2005, 28/2005, 21/2009, 23/2009, 
30/2011 e 31/2012, 36/2013 e 38/2014.

Em conformidade com o Decreto nº 1306/2020 realizamos no dia 02 de Abril de 2020 reunião ordinária via aplicativo de 
mensagens.

RESOLVE:

Art. 1º: Aprovar a adesão de 2 equipes de Estratégias de Saúde da Família – ESF.

Art. 2º: Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.

São Gabriel da Palha, 06 de Abril de 2020.

ROBERTO MORANDI

Presidente do CMS

HOMOLOGADA pelo Presidente do Conselho Municipal de Saúde na data supra.

PUBLIQUE-SE na Imprensa Oficial dos Municípios do Estado do Espirito Santo.
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RESOLUÇÃO – CMAS N.º 0010/2020
Publicação Nº 268906

RESOLUÇÃO – CMAS N.º 0010/2020

De acordo com o que confere a Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 e a Lei Complementar Municipal de Nº. 
022 de 12 de Agosto de 2009, em seu Capítulo I, que trata das competências do CMAS no Art. 2º, que dispõe sobre deli-
berar, fiscalizar, avaliar e definir acerca da Política Municipal de Assistência Social em consonância com a Política Nacional 
de Assistência Social.

Considerando reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social, ocorrida no dia 03 de abril de 2020, via 
mensagem de texto Watsapp,de acordo com o decreto nº1.306 de 27 de março de 2020 e Ata de nº 241;

RESOLVE:

 APROVAR a Prestação de Contas do CDA- Compra Direta de Alimentos no valor de R$263.331,60(Duzentos e sessenta e 
três mil trezentos e trinta e um reais e sessenta centavos), sendo R$105.507,80 (cento e cinco mil quinhentose sete reais 
e oitenta centavos) utilizado no pagamento dos Agricultores Familiares inseridos no Programa e R$157.823,80 (cento e 
cinquenta e sete mil oitocentos e vinte e três reais e oitenta centavos) devolvidos a conta do FUNCOP através de GRU-DUA 
30619086.

São Gabriel da Palha,– ES, 03 de abril de 2020.

BRUNO BARROS

Presidente do CMAS

Conselho Municipal de Assistência Social

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - TOMADA DE PREÇO 20/2019
Publicação Nº 268924

PROCESSO N. ° 6811/2019

ASSUNTO: ERRATA DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

ENDEREÇAMENTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ERRATA

I. Onde se Lê: Diante do exposto, HOMOLOGO o certame licitatório, motivo pelo qual declaro a empresa: CASA TRANS-
PORTE E CONSTRUTORA EIRELI-ME vencedora do certame.

II. Leia-se: Diante do exposto, ADJUDICO E HOMOLOGO o certame licitatório, motivo pelo qual declaro a empresa: CASA 
TRANSPORTE E CONSTRUTORA EIRELI-ME vencedora do certame.

III. À Secretaria Municipal de Administração para que seja PUBLICADA a presente errata.

São Gabriel da Palha, 08 de abril de 2020.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal
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São José do Calçado

Câmara Municipal

PORTARIA Nº 467/2020
Publicação Nº 268687

Portaria nº 467 de 12 de março de 2020

O Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de São José do Calçado, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o preconizado pela alínea “a” do inciso III do artigo 51 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São 
José do Calçado; e

Considerando que o Poder Executivo Municipal através do Decreto nº 6.201/2020, determinou Ponto Facultativo nas re-
partições públicas municipais no dia 20/03/2020 (sexta- feira), em face do Feriado Municipal em Comemoração a Festa do 
Padroeiro São José, no dia 19/03/2020 (quinta- feira).

Resolve:

Art. 1º- Decretar Ponto Facultativo na Câmara Municipal no dia 20/03/2020 (sexta-feira).

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

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

Gabinete da Presidência, 12 de março de 2020.

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

Wagner Vieira França

Presidente da CMSJC

PORTARIA Nº 468/2020
Publicação Nº 268688

Portaria nº 468 de 18 de março de 2020

O Presidente da Câmara Municipal de São José do Calçado-ES, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o preconizado pela alínea “a” do inciso III do artigo 51 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São 
José do Calçado.

Considerando a Pandemia que vive o país e o mundo em virtude do surto de Coronavirus (COVID-19).

Considerando que o Poder Executivo através do Decreto nº 6.202/2020 determinou “Estado de emergência em saúde pú-
blica no território do Município de São José do Calçado e estabelece medidas sanitárias e administrativas para prevenção, 
controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto de Coronavirus (COVID-19) e dá outras providên-
cias”.

Resolve:

Art.1º-Os setores do Poder Legislativo Municipal realizarão trabalhos internos, com funcionamento das 08:00 às 12:00 
horas em regime de escala entre os funcionários.

§ 1º - atendimento ao público ocorrerá através dos telefones (28) 3556-1255 ou 3556-1049, bem como através do e-mail: 
camarasjc@yahoo.com.br.
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§ 2º - Nos casos de extrema urgência, haverá atendimento presencial, desde que o munícipe faça solicitação batendo na 
porta e aguardando.

Art.2º- As medidas previstas nesta Portaria poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epi-
demiológica municipal.

Art.3º- Esta Portaria entra em vigor a partir do dia 23/03/20 e se estenderá até o dia 06/04/20.

Art. 4º- Em decorrência desta determinação, a sessão ordinária que ocorreria no dia 25/03/20 fica cancelada.

Gabinete da Presidência, em 18 de março de 2020.

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

Wagner Vieira França

Presidente da CMSJC

PORTARIA Nº 469/2020
Publicação Nº 268689

Portaria nº 469 de 06 de abril de 2020

O Presidente da Câmara Municipal de São José do Calçado-ES, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o preconizado pela alínea “a” do inciso III do artigo 51 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São 
José do Calçado.

Considerando a determinação do Poder Executivo através do Decreto nº 6.209/2020 que “Prorroga o prazo de suspensão 
das atividades de atendimento ao público previstas no Decreto nº 6.203/2020 e dá outras providencias”.

RESOLVE:

Art. 1º- Fica estendido o prazo das medidas de funcionamento adotadas pelo Poder Legislativo, estipuladas através da 
Portaria de nº 468 de 18/03/20 até o dia 10/04/20.

Art.2º- Fica suspensa a sessão ordinária que ocorreria no dia 10 de abril, em decorrência desta nova determinação.

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

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

Gabinete da Presidência, em 06 de abril de 2020.

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

Wagner Vieira França

Presidente da CMSJC

PORTARIA Nº 470/2020
Publicação Nº 268734

Portaria nº470 de 08 de abril de 2020

O Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de São José do Calçado, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o preconizado pela alínea “a” do inciso III do artigo 51 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São 
José do Calçado; e
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Considerando que o Poder Executivo Municipal através do Decreto nº 6.230/2020, determinou Ponto Facultativo nas repar-
tições públicas municipais no dia 09/04/2020 (quinta- feira), em face do Feriado Nacional do dia 10/04/2020 (sexta- feira) 
da Semana Santa.

Resolve:

Art. 1º- Decretar Ponto Facultativo na Câmara Municipal no dia 09/04/2020 (quinta-feira).

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

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

São José do Calçado-ES, 08 de abril de 2020.

Wagner Vieira França

Presidente da CMSJC

PORTARIA Nº 471/2020
Publicação Nº 268735

Portaria nº 471 de 08 de abril de 2020

O Presidente da Câmara Municipal de São José do Calçado-ES, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o preconizado pela alínea “a” do inciso III do artigo 51 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São 
José do Calçado.

Considerando a determinação do Poder Executivo através do Decreto nº 6.214/2020 que “Prorroga os efeitos e as dispo-
sições do Decreto n° 6.202/2020, que declara o estado de emergência em saúde pública no território do Município de São 
José do Calçado e estabelece medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos 
e agravos decorrentes do surto de coronavírus (COVID – 19) e dá outras providencias”.

RESOLVE:

Art. 1º- Fica prorrogado o prazo das medidas de funcionamento adotadas pelo Poder Legislativo, estipuladas através da 
Portaria de nº 468/2020, até o dia 21/04/2020.

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

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

Gabinete da Presidência, em 08 de abril de 2020.

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

Wagner Vieira França

Presidente da CMSJC
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São Roque do Canaã

Prefeitura

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Publicação Nº 268908

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito de São Roque do Canaã-ES, Sr. Rubens Casotti, no uso de suas atribuições, torna público, para cumprimento no 
disposto no artigo 24, IV da Lei 8.666/93, Processo Administrativo nº. 1.024/2020 a DISPENSA DE LICITAÇÃO para con-
tratação em caráter emergencial de materiais médicos hospitalares, de higiene e limpeza e Epi’s para enfrentamento do 
COVID-19 das empresas ESCOM COMERCIO LTDA, no valor de R$ 5.661,50 (cinco mil, seiscentos e sessenta e um reais e 
cinquenta centavos), J.B COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, no valor de R$ 15.020,00 (quinze mil e vinte reais), N1 FAR-
MA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, no valor de R$ 8.980,00 (oito mil e oitocentos e noventa reais) e ATIVA 
MEDICO CIRURGICA EIRELI, no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) nos termos da Lei Federal nº 13.979/20, do 
Decreto Estadual n° 4.593-R/20 e Decreto Municipal n° 4.555/20.

São Roque do Canaã-ES, 08/04/2020.

Rubens Casotti

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 035/2020
Publicação Nº 268741

PORTARIA Nº. 035/2020

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO REGIME DE TRABALHO REMOTO HOME OFFICE DOS SERVIDORES DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais e considerando

a) o Decreto Municipal nº. 4.564, de 24 de março de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º. Fica regulamentado o Regime de Trabalho Remoto - home office, dos servidores da Secretaria Municipal de Edu-
cação em razão do Estado de Emergência em Saúde Pública, declarado pelo Decreto Estadual nº. 4593-R, de 13 de março 
de 2020, Decreto Municipal nº. 4.555/2020, Decreto Municipal nº. 4.558/2020 e Decreto Municipal nº 4.582/2020.

Art. 2º. Fica suspensa, a obrigatoriedade do registro de frequência no ponto eletrônico por biometria pelo período em que 
durar o Regime de Trabalho Remoto – home office dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação.

Art 3º. Compete ao Fiscal do Registro do Ponto Eletrônico instituído através de Portaria da Secretaria Municipal de Educa-
ção o controle e a disponibilização das informações referentes à presente regulamentação bem como o preenchimento do 
Relatório de Ações do Regime de Trabalho Remoto – home office - Anexo I

Art. 4º. Os servidores em Regime de Trabalho Remoto – home office deverão, ao final de cada período mensal encaminhar 
o relatório à chefia imediata, devidamente assinado, conforme modelo contido no anexo I desta Portaria.
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Parágrafo Único- O servidor posto em Regime de Trabalho Remoto – home office deverá realizar o preenchimento do Rela-
tório de Ações do Regime de Trabalho Remoto – home office, diariamente, elencando as informações solicitadas, conforme 
formulário constante do anexo I.

Art. 5º. O prazo para o exercício funcional em Regime de Trabalho Remoto – home office terá duração de até 01 (um) mês, 
podendo ser prorrogado por interesse da Administração Municipal, observados os critérios definidos nesta Portaria e em 
conformidade com o Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 6º. A Chefia imediata deverá validar e aprovar o Relatório das Ações do Regime de Trabalho Remoto – home office ao 
final de cada período de efetivo trabalho.

Art. 7º. Compete à chefia imediata do servidor em Regime de Trabalho Remoto- home office acompanhar e validar o 
cumprimento das ações realizadas pelo servidor, em seguida informar os dados do relatório, mensalmente, ao fiscal do 
ponto eletrônico, que após realizar a validação, enviará o Atestado de Exercício ao Setor de Recursos Humanos para fins 
de cumprimento da jornada de trabalho.

Art. 8º. Fica instituído o Comitê de Monitoramento de Trabalho Remoto – home office – CMTR vinculado à Secretaria Mu-
nicipal de Educação, composto pelos seguintes representantes:

I. 01 servidor - Fiscal do Ponto Eletrônico que coordenará os trabalhos e o processo de avaliação e validação do Relatório 
das Ações do Regime de Trabalho Remoto - home office.

II. 01 servidor - Diretor de Estabelecimento de Ensino;

III. 01 servidor - Setor Pedagógico;

IV. 01 servidor – Setor de Inspeção.

Art. 9º. Compete ao Comitê de Monitoramento de Trabalho Remoto– home office exercer as seguintes atribuições, dentre 
outras correlatas e compatíveis com suas funções:

I-avaliar e aprovar o Relatório das Ações do Regime de Trabalho Remoto – home office preenchidos pelos servidores da 
Secretaria Municipal de Educação;

II-monitorar o cumprimento do Relatório das Ações do Regime de Trabalho Remoto – home office;

III. avaliar os resultados da aplicação do Regime de Trabalho Remoto –home office no âmbito da Secretaria Municipal de 
Educação propondo medidas consentâneas ao seu aperfeiçoamento;

IV. sugerir alterações ou mudanças de normas ou procedimentos, voltadas ao aprimoramento do Regime de Trabalho Re-
moto – home office.

V. elaborar modelos padronizados de documentos e formulários, em meio físico ou virtual, para facilitar o controle do Re-
latório das Ações do Regime de Trabalho Remoto – home office, quando houver a necessidade;

Art. 10. O servidor em Regime de Trabalho Remoto – home office não poderá em hipótese alguma transferir a outrem as 
atribuições que lhe competem.

Art. 11. O Regime de Trabalho Remoto – home office não constitui como sendo direito adquirido ao servidor podendo o 
mesmo ser convocado, para atuar na modalidade presencial, a qualquer momento, pela chefia imediata ou pela autoridade 
competente.

Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Secretaria Municipal de Educação, 08 de abril de 2020.

MARCOS ANTONIO WOLKARTT

Secretário Municipal de Educação
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ANEXO I

REGIME DE TRABALHO REMOTO – HOME OFFICE
RELATÓRIO DE AÇÕES

NOME DO SERVIDOR:

CARGO/FUNÇÃO:

LOCAL DE TRABALHO:

DATA
ATIVIDADE DESCRIÇÃO ENCAMINHAMENTO

(Colocar local e data)

Servidor Chefia Imediata

(Membro do Comitê)

(Membro do Comitê)

(Membro do Comitê)

(Fiscal do Ponto Eletrônico)

PORTARIA Nº 036/2020
Publicação Nº 268742

PORTARIA Nº. 036/2020

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO COMITÊ DE MONITORAMENTO DO TRABALHO REMOTO HOME OFFICE DOS SERVIDORES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais e considerando
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a) o Decreto Municipal nº. 4.564, de 24 de março de 2020;

b) a Portaria de Nº 033 de 03 de abril de 2020.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica nomeado o Comitê de Monitoramento do Trabalho Remoto - home office, dos servidores da Secretaria Muni-
cipal de Educação.

I. GLESIANE FERNANDES MILANEZI- Fiscal do Ponto Eletrônico – Coordenador do Comitê

II. ELIANA RAQUEL ROSSI SYLVESTRE- Diretor de Estabelecimento de Ensino;

III. WALDIRENI ZANETTI NEPOMOCENO DA VITÓRIA - Setor Pedagógico;

IV. WALDEISE ZANETTI NEPOMOCENO FADINI – Setor de Inspeção.

Art. 2º. Compete ao Comitê de Monitoramento de Trabalho Remoto– home office exercerá as seguintes atribuições, dentre 
outras correlatas e compatíveis com suas funções:

I-avaliar e aprovar o Relatório das Ações do Regime de Trabalho Remoto – home office preenchidos pelos servidores da 
Secretaria Municipal de Educação;

II-monitorar o cumprimento do Relatório das Ações do Regime de Trabalho Remoto – home office;

III. avaliar os resultados da aplicação do Regime de Trabalho Remoto –home office no âmbito da Secretaria Municipal de 
Educação propondo medidas consentâneas ao seu aperfeiçoamento;

IV. sugerir alterações ou mudanças de normas ou procedimentos, voltadas ao aprimoramento do Regime de Trabalho Re-
moto – home office.

V. elaborar modelos padronizados de documentos e formulários, em meio físico ou virtual, para facilitar o controle do Re-
latório das Ações do Regime de Trabalho Remoto – home office.

Art 3º. Os servidores nomeados para compor o Comitê de Monitoramento do Trabalho Remoto - home office não percebe-
rão vantagens em seus vencimentos sendo este trabalho de relevante importância para o serviço público.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Secretaria Municipal de Educação, 08 de abril de 2020.

MARCOS ANTONIO WOLKARTT

Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº. 083/2020
Publicação Nº 268886

PORTARIA N.º 083/2020

DISPÕE SOBRE SUSPENSÃO DE FÉRIAS DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pelo art. 57, incisos VIII, XI e XIV da Lei Orgânica Municipal, com fulcro na Lei Municipal nº. 564/2009, e considerando:

a) a Portaria nº. 052, de 19 de março de 2020;

RESOLVE:
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Art. 1º - Suspender, por necessidade do serviço público, no período de 13/04/2020 a 30/04/2020, as férias regulamen-
tares da servidora BRUNA ZINGER, concedidas através da Portaria nº. 083, de 19 de março de 2020, relativas ao período 
aquisitivo de 02/01/2019 à 01/01/2020, restando-lhe 18 (dezoito) dias a serem gozados no período de 05/10/2020 à 
22/10/2020.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito – ES, 08 de abril de 2020.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 084/2020
Publicação Nº 268888

PORTARIA N.º 084/2020

DISPÕE SOBRE SUSPENSÃO DE FÉRIAS DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pelo art. 57, incisos VIII, XI e XIV da Lei Orgânica Municipal, com fulcro na Lei Municipal nº. 564/2009, e considerando:

a) a Portaria nº. 076, de 24 de março de 2020; e

RESOLVE:

Art. 1º - Suspender, por necessidade do serviço público, no período de 13/04/2020 a 30/04/2020, as férias conferidas 
de forma especial ao servidor CARLOS MAGDO DALCUMUNE, concedidas através da Portaria nº. 076, de 24 de março de 
2020, relativas ao período aquisitivo de 03/02/2019 à 02/02/2020, restando-lhe 18 (dezoito) dias a serem gozados no 
período de 01/06/2020 à 18/06/2020.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito – ES, 08 de abril de 2020.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 085/2020
Publicação Nº 268890

PORTARIA N.º 085/2020

DISPÕE SOBRE SUSPENSÃO DE FÉRIAS DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pelo art. 57, incisos VIII, XI e XIV da Lei Orgânica Municipal, com fulcro na Lei Municipal nº. 564/2009, e considerando:

a) a Portaria nº. 076, de 24 de março de 2020; e

RESOLVE:

Art. 1º - Suspender, por necessidade do serviço público, no período de 13/04/2020 a 30/04/2020, as férias conferidas 
de forma especial ao servidor VANTUIR CREMONINI, concedidas através da Portaria nº. 076, de 24 de março de 2020, 



09/04/2020 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1492

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 224

relativas ao período aquisitivo de 02/01/2020 à 31/12/2020, restando-lhe 18 (dezoito) dias a serem gozados no período 
de 05/10/2020 à 22/10/2020.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito – ES, 08 de abril de 2020.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 086/2020
Publicação Nº 268891

PORTARIA N.º 086/2020

DISPÕE SOBRE SUSPENSÃO DE FÉRIAS DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pelo art. 57, incisos VIII, XI e XIV da Lei Orgânica Municipal, com fulcro na Lei Municipal nº. 564/2009, e considerando:

a) a Portaria nº. 076, de 24 de março de 2020; e

RESOLVE:

Art. 1º - Suspender, por necessidade do serviço público, no período de 13/04/2020 a 30/04/2020, as férias conferidas 
de forma especial ao servidor VAGNER ANTONIO RACANELLI, concedidas através da Portaria nº. 076, de 24 de março de 
2020, relativas ao período aquisitivo de 02/01/2020 à 01/01/2021, restando-lhe 18 (dezoito) dias a serem gozados no 
período de 05/10/2020 à 22/10/2020.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito – ES, 08 de abril de 2020.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 087/2020
Publicação Nº 268892

PORTARIA N.º 087/2020

DISPÕE SOBRE SUSPENSÃO DE FÉRIAS DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pelo art. 57, incisos VIII, XI e XIV da Lei Orgânica Municipal, com fulcro na Lei Municipal nº. 564/2009, e considerando:

a) a Portaria nº. 076, de 24 de março de 2020; e

RESOLVE:

Art. 1º - Suspender, por necessidade do serviço público, no período de 13/04/2020 a 30/04/2020, as férias conferidas 
de forma especial ao servidor GERALDO MAGELA CIRILLO DE AZEVEDO, concedidas através da Portaria nº. 076, de 24 
de março de 2020, relativas ao período aquisitivo de 01/06/2019 à 31/05/2020, restando-lhe 18 (dezoito) dias a serem 
gozados no período de 03/11/2020 à 20/11/2020.
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Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito – ES, 08 de abril de 2020.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 088/2020
Publicação Nº 268894

PORTARIA N.º 088/2020

DISPÕE SOBRE SUSPENSÃO DE FÉRIAS DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pelo art. 57, incisos VIII, XI e XIV da Lei Orgânica Municipal, com fulcro na Lei Municipal nº. 564/2009, e considerando:

a) a Portaria nº. 076, de 24 de março de 2020; e

RESOLVE:

Art. 1º - Suspender, por necessidade do serviço público, no período de 13/04/2020 a 30/04/2020, as férias conferidas de 
forma especial ao servidor FERNANDO ANTONIO FACHETTI, concedidas através da Portaria nº. 076, de 24 de março de 
2020, relativas ao período aquisitivo de 02/03/2019 à 01/03/2020, restando-lhe 18 (dezoito) dias a serem gozados no 
período de 03/08/2020 à 20/08/2020.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito – ES, 08 de abril de 2020.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 089/2020
Publicação Nº 268896

PORTARIA N.º 089/2020

DISPÕE SOBRE LOCALIZAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pelo art. 57, incisos VIII, XI e XIV da Lei Orgânica Municipal e considerando:

a) o art. 64, §1º da Lei Municipal 564/2009;

RESOLVE:

Art. 1º. Localizar, a servidora FLÁVIA CYRILLO DE AZEVEDO, ocupante do cargo de Gerente de Frotas, Máquinas e Equipa-
mentos, atividade da Secretaria Municipal de Administração e Finanças para a Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 08 de abril de 2020.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal
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DECRETO 4.588/2020
Publicação Nº 268899

 

MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA 
CONSOLIDADO GERAL     
ESPIRITO SANTO 
01.612.865/0001-71
DECRETO  Nº 0004588/2020 
Data 08/04/2020 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

44.000,00

Gestão das Atividades da Média a Alta Complexidade

SUBVENÇÕES SOCIAIS

00001403.1030200082.026

33504300000

0000042

1211000

76.000,00

Gestão das Atividades da Média a Alta Complexidade

MATERIAL DE CONSUMO

00001403.1030200082.026

33903000000

0000045

1211000

10.000,00

Gestão das Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental

MATERIAL DE CONSUMO

00001404.1030500082.029

33903000000

0000073

1211000

TOTAL: 130.000,00

Art. 2º.Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 130.000,00 ( cento e trinta  mil  reais )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

66.000,00

Gestão das Atividades da Média a Alta Complexidade

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 121100031901100000

00001403.1030200082.0260000039

54.000,00

Gestão das Atividades da Média a Alta Complexidade

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 121100033903900000

00001403.1030200082.0260000048

10.000,00

Gestão das Atividades da Vigilancia Epidemiológica e Ambiental

AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 121100033904600000

00001404.1030500082.0290000077

TOTAL: 130.000,00

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

SAO ROQUE DO CANAA,  09 abril de 2020

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 0000915/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2020 a importância de R$ 130.000,00   ( cento e trinta  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: PAULA PERONI MARIANI
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Serra

Prefeitura

AVISO MPE051/2020
Publicação Nº 268671

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO

O MUNICÍPIO DA SERRA/ES, por intermédio do Pregoeiro, torna Público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO SOB Nº 051/2020, de acordo com as Leis 10.520, de 17.07.2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei 
Municipal 3530/2010, Decreto Municipal n.º 0840 de 2005 subsidiariamente da Lei nº 8.666/93, através do site: www.li-
citaçoes-e.com.br, objetivando a AQUISIÇÃO DE BARCO DE ALUMÍNIO DE 5 METROS E BORDA ALTA para atender as 
demandas da Apa Manguezal Sul por meio da Secretaria de Meio Ambiente. O Edital oriundo do processo nº 57099/2019 
SEMMA, encontra-se disponível no site acima. Abertura das propostas: às 09h45min. do dia 28/04/2020. Início sessão 
disputa: às 10h00min. Do dia 28/04/2020.

Serra, 08 de abril de 2020.

Anderson Borges Pinheiro

Pregoeiro Oficial/SEAD

DECRETO
Publicação Nº 268663

DECRETO Nº 5977, DE 7 DE ABRIL DE 2020

Dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública e estabelece medidas sanitárias e administra-
tivas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto do novo Cornavírus (covid-19) 
e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo 
disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município e, tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 
6 de fevereiro de 2020,

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República;

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do novo 
Coronavírus;

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, 
danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença;

CONSIDERANDO o Decreto nº 4593-R, de 13 de março de 2020, que declara o estado de emergência em saúde pública 
no Estado do Espírito Santo.

CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo Coronavírus como pandemia significa o risco potencial 
de a doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido 
identificados como de transmissão interna;

CONSIDERANDO a altíssima capacidade de disseminação do vírus agravada pela aglomeração de pessoas em espaços 
comuns;

CONSIDERANDO que estudos baseados em modelos matemáticos mostram que o isolamento social é a única forma de 
diminuir o pico da curva epidêmica, bem como que a situação demanda o emprego de medidas de prevenção;
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CONSIDERANDO o Decreto nº 5884, de 17 de março de 2020, que declara situação de emergência em saúde pública no 
Município de Serra, em razão do surto de doença respiratória – 1.5.1.1.0 – Coronavírus e dispõe sobre as medidas para 
seu enfretamento, nos termos da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 220;

CONSIDERANDO o Decreto nº 5926, de 23 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emer-
gência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus e dá outras providências;

CONSIDERANDO o Decreto nº 4625-R, de 04 de abril de 2020, que dispõe sobre o estado de emergência em saúde pública 
no Estado do Espírito Santo e estabelece medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e contenção de 
riscos, danos e agravos decorrentes do surto do novo Coronavírus (COVID-19);

D E C R E T A :

Art. 1º Ficam definidas neste Decreto medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do 
novo Coronavírus (COVID-19), com caráter complementar a outras ações já constantes nos Decretos nºs 5884/2020, 
5925/020, 5926/2020, e em atos normativos editados previamente no âmbito do Município da Serra.

Art. 2º Fica prorrogada a suspensão, no âmbito do Município da Serra, do funcionamento de estabelecimentos comerciais, 
até o dia 12 de abril de 2020, estabelecida no artigo 1º do Decreto nº 5926, de 23 de março de 2020.

§ 1º Ficam excetuados do caput, sem limitação de horário, o funcionamento de farmácias, comércio atacadista, distri-
buidoras de gás de cozinha e de água, supermercados, padarias, lojas de produtos alimentícios, inclusive de venda de 
chocolates, lojas de cuidados animais e insumos agrícolas, postos de combustíveis, lojas de conveniências, borracharias, 
oficinas de reparação de veículos automotores e de bicicletas e estabelecimentos de vendas de materiais hospitalares.

§ 2º Ficam excetuados do caput o funcionamento de lojas de venda de materiais de construção, lojas de venda de peças 
automotivas, lojas de venda de veículos automotores e restaurantes, com limitação ao horário das 10:00 às 16:00 horas 
para atendimento presencial, não se aplicando a referida limitação para retiradas no próprio estabelecimento e para en-
tregas (delivery).

§ 3º Ficam excetuado do caput o funcionamento de salões de beleza, centros estéticos e tatuagens.

§ 4º A limitação horária veiculada pelo § 2º não é aplicada a restaurantes localizados às margens de rodovias estaduais, 
excetuados aqueles em áreas urbanas, às margens de rodovias federais e em aeroportos.

§ 5º No caso de o estabelecimento comercial abrangido pela regra do § 1º contar em suas dependências com restaurante, 
as atividades de fornecimento de alimentação aos clientes devem observar o horário previsto no § 2º.

§ 6º Fica vedado o consumo presencial em lojas de conveniência, a que se refere o § 1º.

§ 7º Enquadram-se no conceito de lojas de venda de materiais de construção, a que se refere o § 2º, os estabelecimen-
tos de venda de ferragens, ferramentas, material elétrico, materiais hidráulicos, tintas, vernizes e matérias para pintura, 
mármore, granitos e pedras de revestimento, vidros, espelhos e vitrais, madeira e artefatos e cimento, cal, areia, pedra 
britada, tijolos e telhas.

§ 8º A suspensão prevista no caput não impede que o estabelecimento comercial realize entrega de produtos (delivery).

Art. 3º O funcionamento das lojas de venda de materiais de construção, de lojas de venda de peças automotivas, de lojas 
de venda de veículos automotores e de oficinas de reparação de bicicletas, excetuados da suspensão de funcionamento na 
forma do § 1º do artigo 2º deste Decreto, somente será admitido a partir de 7 de abril de 2020.

Art. 4º As atividades que estiverem em funcionamento seguirão o protocolo da Portaria nº 058-R, de 3 de abril de 2020 
da Secretaria de Estado da Saúde.

Parágrafo único. O descumprimento do protocolo da Secretaria Municipal de Saúde referido no caput configura infração, 
punível na forma da legislação.

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
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Palácio Municipal em Serra, aos 7 de abril de 2020.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
Publicação Nº 268723

EXTRATO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 82/2020.

PROCESSO Nº 56526/2019. Partes: Município da Serra e a Empresa G.S.O IMOBILIÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA EPP. Ob-
jeto: Locação de imóvel situado na Rua Santa Catarina, s/nº, quadra XI – lote 24, Estância Monazítica – bairro Jacaraipe 
- Serra/ES. Vigência: 12(doze) meses a partir de 19/03/2020.

Data de assinatura:19 de março de 2020.

Gelson Silva Junquilho

Secretário Municipal de Educação
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SEMMA
Publicação Nº 268875

 

PORTARIA Nº 20, DE 09 DE ABRIL DE 2020 

 

A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei, com supedâneo aos termos do Art. 78, § 3º da Lei 
Orgânica Municipal, e; 

Considerando o Decreto nº 4593-R, de 13 de março de 2020, que declara o estado de emergência em saúde pública 
no Estado do Espírito Santo; 

Considerando o que estatuído nos termos do Decreto Municipal Nº 5.884, de 17 de março de 2020, em especial, os 
ditames do seu Art. 15; 

Considerando a situação de emergência em saúde pública no Município da Serra, em razão de surto de doença 
respiratória – 1.5.1.1.0/Coronavírus; 

Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, 
danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença; 

Considerando as disposições estabelecidas na Portaria SEMMA Nº 015, de 20 de março de 2020, estabelecendo as 
medidas administrativas a serem observadas nas atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, aplicando-se os 
procedimentos li definidos como meio para minimizar aglomerações e contato físico no âmbito desta pasta municipal. 

R E S O L V E: 

Art. 1°. Alterar as disposições da Portaria SEMMA Nº 015, de 20 de março de 2020, passando a constar o seguinte: 

Art. 2º. Fica suspenso o atendimento presencial nas instalações administrativas da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente/SEMMA. 

Parágrafo Único. Os casos de natureza singular cujo atendimento seja indispensável estão condicionados ao prévio 
agendamento e por solicitação do requerente sempre através de contato telefônico e por e-mail com o departamento 
pertinente. O servidor público deverá prestar todo atendimento necessário para andamento e conclusão dos processos 
utilizando os recursos tecnológicos, telefone e e-mail, dentre outros. 

I. Apenas o servidor poderá agendar horário para o requerente, enviando comprovante do agendamento por e-mail, 
que deverá ser apresentado à recepção do órgão para autorização de entrada. 

II. O atendimento presencial somente ocorrerá no ambiente de recepção, sendo vedada a entrada de requerentes nas 
áreas internas de cada departamento. 

Art. 3º. Em caso de dúvidas quanto o enquadramento da atividade, preenchimento de formulários, requerimentos e 
etc., o atendimento será realizado por meio dos canais abaixo elencados: 

I. Departamento de Controle Ambiental: e-mail dca.semma@serra.es.gov.br ou telefone (27) 3291-2398. 

II. Departamento de Recursos Naturais: e-mail adm.drn.semma@gmail.com ou telefone (27) 3291-2403. 

III. Chefia de Gabinete: e-mail semma.serra@gmail.com ou telefone (27) 3291-2396. 

Parágrafo Único. O horário de atendimento, via telefone, será realizado nos dias úteis no período de 13 horas às 17 
horas. 

Art. 3º-A. As solicitações de parecer técnico condizente ao corte e poda de arvores deverão ser encaminhadas para o 
e-mail: dapvau.arborização@gmail.com.  

Art. 4º. Durante a vigência do Decreto Municipal Nº 5.884/2020, aplicar-se-á a suspensão dos seguintes prazos: 

I. Cumprimento de Notificação para regularização da atividade mediante a apresentação do requerimento de 
licenciamento ambiental. 
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II. Pedido de renovação de licença ambiental, em observância ao prazo antecedente aos 120 (cento e vinte) dias do 
respectivo vencimento. 

III. Interposição de defesa/impugnação administrativa contra auto de infração ambiental e ou recurso face a decisão da 
Junta de Avaliação de Recursos de Infração Ambiental/JAR. 

IV. Para protocolo do pedido de Licença Municipal de Regularização para as atividades que, embora não tenham 
pugnado pela renovação da licença antes dos 120 (cento e vinte) dias do seu vencimento, estejam com sua respectiva 
licença válida quando publicada esta portaria. 

V. Protocolo de cumprimento das condicionantes fixadas em licença ambiental. 

VI. Para apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada/PRAD. 

§ 1º. A contagem dos prazos suspensos neste artigo será retomada a partir do primeiro dia útil subsequente a 
revogação desta Portaria. 

§ 2º. Não se aplicam as disposições deste artigo aos Autos de Embargo/Interdição. 

Art. 5º. Para fins de emissão de Certidão Municipal de Débitos Ambientais/CMDA, deverá o interessado apresentar sua 
solicitação através do e-mail cmda.semma@gmail.com, juntando o requerimento devidamente preenchido, assinado e 
escaneado no formato de arquivo digital PDF, e com o comprovante de pagamento da taxa. 

Art. 6º. A disponibilização de ofícios, declarações de tramitação e certidões de prorrogação serão encaminhadas pela 
SEMMA ao e-mail constante no formulário preenchido pelo Interessado 

Parágrafo Único. O andamento processual registrado no sistema protocolo será atualizado contendo a data de envio 
do documento disponibilizado. 

Art. 7º. A entrega de documento(s) condizente(s) ao cumprimento de ofícios relacionados aos processos de 
licenciamento, somente, deve ser realizada através do e-mail dca.condicionantes@gmail.com, com todas as vias 
escaneadas e assinadas. 

§ 1º. O envio do(s) documento(s) apontado(s) no caput deste artigo deve observar o modelo disponibilizado no Anexo I 
desta Portaria. 

§ 2º. A validação de entrega do(s) documento(s), somente, dar-se-á mediante o retorno desta SEMMA, sendo 
informado mediante e-mail o número do Protocolo Interno. 

Art. 8º. Fica estabelecido o conjunto de diretrizes temporárias relacionadas ao cumprimento das obrigações legais, 
pelas empresas, referentes às medidas de tratamento e compensação dos impactos ambientais provocados pelas 
atividades e empreendimentos licenciados pela SEMMA. 

§ 1º. O cumprimento das obrigações legais perante o licenciamento ambiental deve ser mantido, na medida do 
possível, pelas empresas; 

§ 2º.  As medidas ambientais ligadas de forma imediata e direta a níveis adequados de qualidade ambiental devem ser 
mantidas. Essas são medidas relacionadas a:  

I. Tratamento de efluentes líquidos ou gasosos e resíduos perigosos;  

II. Garantia de estabilidade do solo;  

III. Garantia da segurança ambiental e controle do risco de acidentes;  

IV. Manutenção imediata da qualidade ambiental e bem-estar público nas áreas diretamente afetadas pelos impactos;  

V. Garantia da proteção dos elementos ambientais (meios físico, biótico e socioeconômico) que, sem a medida, podem 
sofrer danos imediatos, diretos e permanentes; 

§ 3º. Se o cumprimento de alguma medida ou obrigação ambiental não for operacionalmente possível, a empresa 
deverá agir para minimizar os efeitos e a duração desta não conformidade, além de:  
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I. Identificar precisamente a medida não cumprida e as datas em que o não cumprimento ocorreu;  

II. Avaliar a causa do não cumprimento e sua relação com a pandemia de coronavírus e as ações que foram realizadas 
em resposta à não conformidade aferida;  

III. Documentar o fato e os esforços feitos para mitigar seus efeitos e buscar sanar a questão com a brevidade 
necessária. 

§ 4º. Na hipótese do item III, procurar o retorno mais rápido possível à situação de normalidade;  

§ 5º. A empresa deverá documentar e encaminhar a SEMMA, o mais rapidamente possível, as informações relacionadas 
ao § 3º deste artigo. 

§ 6º. A possibilidade de ocorrência de qualquer não conformidade que possa pôr em risco a operação segura da 
atividade ou empreendimento, bem como comprometer a qualidade ambiental e o bem-estar público, deverá ser 
imediatamente comunicada a SEMMA por meio do dca.semma@serra.es.gov.br; 

§ 7º. O cumprimento das medidas de monitoramento e minimização de impactos que não possuem natureza imediata e 
direta com a prevenção e minimização dos impactos ambientais deve ser avaliado e ajustado se necessário, tendo-se 
como norte um esforço pela não interrupção das obrigações; 

§ 8º. Sugere-se que as empresas busquem, na medida do possível, se ajustar a modos de trabalho remoto; portanto, 
efetuar treinamentos, certificações e outras medidas que podem ser realizadas remotamente, quando possível, evitando 
cancelá-las ou postergá-las;  

§ 9º. A validação de entrega do(s) documento(s), somente, dar-se-á mediante o retorno desta SEMMA, sendo 
informado o número do Protocolo Interno. 

Art. 9º. A entrega de documento(s) condizente(s) ao cumprimento de ofícios relacionados aos processos do 
Departamento de Recursos Naturais, somente, deve ser realizada através do e-mail adm.drmn.semma@gmail.com.  

Parágrafo Único. A validação de entrega do(s) documento(s), somente, dar-se-á mediante o retorno desta SEMMA, 
sendo informado o número do Protocolo Interno. 

Art. 10 A entrega de documento(s) condizente(s) ao cumprimento de condicionantes de educação ambiental, 
proposição de projeto de trabalho de educação ambiental ou solicitação de apoio aos projetos desenvolvidos pela 
SEMMA, somente, deve ser realizada através do e-mail dea.semma@gmail.com, com todas as vias escaneadas e 
assinadas. 

Parágrafo Único. Após atestado o cumprimento da condicionante ambiental a SEMMA disponibilizará, via e-mail, a 
Declaração de Cumprimento de Condicionante de Educação Ambiental/DCCEA. 

Art. 11 Para solicitar vistas e ou cópia de processo, deverá o interessado encaminhar o requerimento, devidamente, 
preenchido e assinado para o e-mail dca.semma@serra.es.gov.br. Os processos relacionados a autos lavrados pela 
Fiscalização ambiental a solicitação deverá ser enviada para: dfa.semma@serra.es.gov.br; 

Parágrafo Único. A SEMMA encaminhará ao interessado, via e-mail, a data para atendimento ao que solicitado. 

Art. 12 Para fins de emissão de taxa de licenciamento ambiental, certidão municipal de débitos ambientais/CMDA ou 
declaração de tramitação, deverá o interessado apresentar a solicitação através do e-mail dca.taxas@serra.es.gov.br. 

Parágrafo Único. Ao encaminhar sua solicitação, via e-mail, o Interessado deverá juntar o requerimento devidamente 
preenchido, assinado e escaneado no formato de arquivo digital PDF. 

Art. 13 Para fins de emissão de DUA para pagamento de multa, deverá o interessado encaminhar a solicitação para o 
e-mail: duadfa.semma@gmail.com.  

Art. 14 A análise das solicitações, em geral, fica condicionada a estrita observância dos documentos elencados como 
essenciais a instrução do processo. 
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Art. 15 Fica suspenso o acesso do público ao Parque da Cidade, Horto Municipal, Jardim Botânico, Sede da APA Mestre 
Álvaro e Centro de Educação Ambiental Jacuy, exceto para uso da Secretaria Municipal de Saúde. 

Art. 16 O atendimento das denúncias efetuadas à fiscalização municipal de meio ambiente está integralmente mantido.  

§ 1º. Durante os dias de segunda à sexta-feira, incluindo feriados e pontos facultativos, as denúncias deverão ser 
encaminhadas através dos seguintes canais, por telefone (27) 3291-7435 ou (27) 9995-12321, ou e-mail 
dfa.semma@serra.es.gov.br, no horário de 08 às 17 horas. 

§ 2°. Durante os dias de quarta á sexta-feira, o recebimento de denúncias fica estendido para o horário compreendido 
entre 18 às 00 horas, através do telefone (27) 9995-12321.  

§ 3º. Aos sábados e domingos, as denúncias deverão ser realizadas no período de 08 horas até 01 hora da manhã, 
através telefone (27) 9995-12321. 

Art. 17 Os departamentos poderão definir escala de trabalho interno, e/ou não presenciais e/ou externo dos servidores, 
cuja aprovação ficará a cargo do secretário. 

§ 1º. Os trabalhos efetivados pelo servidor público no período e na forma de escala, serão posteriormente certificados 
pela chefia imediata; 

§ 2º. Atividades cuja realização for definida na forma de trabalho interno, não presenciais e ou externo deverá observar 
a carga horária não-presencial, na forma como definido pelo seu Secretário. 

§ 3º. A não observância do disposto nesse artigo, poderá acarretar a aplicação das penalidades previstas no Estatuto 
do Servidor. 

Art. 18 As medidas fixadas nesta Portaria serão aplicadas enquanto perdurar a situação de emergência, cabendo sua 
revisão, a qualquer momento, à critério da Secretária, conforme Decreto Municipal Nº 5884/2020 e suas alterações. 

Art. 19 As demandas condizentes ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente da Serra/COMDEMAS devem ser 
dirigidas ao e-mail: comdemas@gmail.com.  

Art. 20 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

                                                                                                               Serra/ES, 09 de abril de 2020. 

 

ÁUREA DA SILVA GALVÃO ALMEIDA 
Secretária Municipal de Meio Ambiente 

 
 
 
 
 

PORTARIA SEMMA Nº. 019, de 07 de Abril de 2020 

 

Designar o servidor Irlan Lima Perini como fiscal do Contrato nº 
247/2019 referente a Contratação de Empresa para prestação 
de serviços de consultoria especializada para atualização do 
estudo quanto ao uso e Ocupação do Solo da Área de Proteção 
Ambiental -   APA do Morro do Vilante, que entre si celebram o 
Município da Serra e a empresa Ambiental do Brasil Estudos e 
Projetos Ambientais Ltda. 
 

A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SERRA, usando de suas atribuições legais nos termos do 

inciso I, § 3º, art. 78 da Lei Orgânica Municipal, 

 

CONSIDERANDO os termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993 – Licitações e Contratos da Administração Pública; 
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RESOLVE: 

 

Art. 1º - Designar o servidor IRLAN LIMA PERINI, matrícula nº 77283, Chefe da Divisão Administrativa de Unidades 

de Conservação, como fiscal do Contrato nº 247/2019, Processo nº 11660/2019, referente a Contratação de Empresa 

para prestação de serviços de consultoria especializada para atualização do estudo quanto ao uso e Ocupação do Solo 

da Área de Proteção Ambiental -   APA do Morro do Vilante que entre si celebram o Município da Serra e a Ambiental do 

Brasil Estudos e Projetos Ambientais Ltda.. 

 

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 19 de março de 2020. 

  
 
 

ÁUREA DA SILVA GALVÃO ALMEIDA 
Secretária de Meio Ambiente 
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SETER
Publicação Nº 268796

 

 

 

 
PORTARIA SETER Nº 003/2020 

 

A SECRETARIA DE TRABALHO EMPREGO E RENDA – SETER, usando de suas atribuições legais 
constantes na lei orgânica do município, bem como na lei 2.356/2000.  
 
Considerando o reconhecimento pela da Organização Mundial da Saúde – OMS como pandemia e o 
risco potencial de doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea e considerando a 
necessidade de reduzir o risco de contágio da população.  
 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 4593-R, de 13 de março de 2020, que declara o estado de 
emergência em saúde pública no âmbito do Estado do Espírito Santo, em razão da pandemia do novo 
Coronavírus (covid-19).  
 
CONSIDERANDO a evolução dos casos do novo Coronavírus (covid-19) e o agravamento do cenário 
da saúde pública no Estado do Espirito Santo.  
 
 CONSIDERANDO ainda, o Decreto nº 5941, de 31 de março de 2020, que ratifica no âmbito do 
Município da Serra o estado de calamidade pública, em razão da pandemia do novo Coronavírus 
(covid-19), além dos Decretos Municipais nº 5884 e 5887, onde o Município adotou uma série de 
medidas com objetivo de orientar a população e evitar a disseminação do COVID-19. 
  

REVOLVE 
 
Art. 1º - Retificar o prazo constante no Artigo 1º da PORTARIA SETER Nº 002/2020, ficando 
prorrogado o prazo da suspensão do atendimento presencial enquanto perdurar a situação de 
emergência prevista no decreto 5884 em face da pandemia do Coronavírus (covid-19).  
 
Art. 2º - Dos atendimentos aos trabalhadores e empregadores online 

 
§ 1° -  A emissão da carteira de trabalho (CPTS) digital, está sendo realizados online pela plataforma 
site https: servicos.mte.gov.br ou pelo aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” disponível na loja de 
aplicativos de seu Smartphone (android ou IOS), conforme a Portaria nº 1.065, de 23 de setembro de 2019, do 
Ministério da Economia, que trata da CTPS Digital, a qual substitui a CTPS em papel.  
 
§ 2° - O atendimento ao Seguro-Desemprego deverá ser feito na plataforma: 
empregabrasil.mte.gov.br e/ou pelo site www.gov.br e/ou pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, 
aba “benefícios”, conforme circular nº 005, de 19 de março de 2020 do Ministério da Economia.  
 
§ 3° - As dúvidas quanto ao atendimento ao Seguro Desemprego, poderão ser sanadas através dos números de 
telefone (27) 99507-3391 e 99516-6972. 

 

§ 4º - Os serviços da captação de vagas não serão interrompidos. As empresas poderão continuar 
disponibilizando as vagas de forma diária nos e-mails vagas.seter@serra.es.gov.br 

 

§ 5° - O sistema será alimentado diariamente com as vagas disponibilizadas e os munícipes terão o 
acesso para visualização e consulta das vagas através do portal maisemprego.serra.es.gov.br  

 

§ 6° - As dúvidas quanto as vagas de empregos, poderão ser sanadas através dos números de telefone (27) 
99711-9565 e 998915575. 

 

§ 7° - As cartas de encaminhamentos ao emprego estarão disponíveis conforme o perfil de cada 
trabalhador, através da plataforma: empregabrasil.mte.gov.br  
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Art. 3º - Ficam Suspensas as aulas dos cursos de qualificação profissional fornecidos por esta 
secretaria e realizadas no Pró – cidadão e bairros. 

 
Art. 4º - Tendo em vista, que o prédio do Pró-cidadão abriga a Farmácia Cidadã, que este serviço 
atende uma grande quantidade de pessoas e que os serviços não podem ser interrompidos, e que seu 
local de atendimento é pequeno e com pouca circulação de ar. A Secretaria do Trabalho Emprego e 
Renda, estará disponibilizando o espaço do atendimento do Sine a fim atender os munícipes com maior 
segurança.  
 
Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1° de 
abril de 2020. 
 
 
Serra/ES, 06 de abril de 2020.  
 
 

 
Aline de Jesus Oliveira 

Secretária Municipal de Trabalho, Emprego e Renda - Seter 
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Viana

Prefeitura

AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/2019
Publicação Nº 268777

AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2019

O Município de Viana/ES, torna público que fará Adesão da Ata de Registro de Preços nº 022/2019, Pregão Eletrônico nº 
076/2018, da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, no valor total de R$ 51.524,00 (cinquenta e um mil quinhentos e 
vinte e quatro reais), empresa INBRATERRESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o nº 12.887.936/0001-65, objetivando a AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS NÍVEL III-A – MODELO OSTEN-
SIVO POLICIAL, MASCULINO E FEMININO, COM CÓDIGO FINAME/BNDES, PARA ATENDIMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 
SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE VIANA/ES, processo administra-
tivo nº 922/2020.

Viana/ES, 08 de abril de 2020.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA

RESUMO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 024/2020
Publicação Nº 268783

RESUMO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 024/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 087/2019.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4706/2020.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2020.

Contratante: MUNICIPIO DE VIANA/ES por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Contratada: DESTAQUE COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI.

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEREAIS, CARNES, HORTIFRÚTIS, PÃES E DIVERSOS), PARA ATENDI-
MENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE VIANA/ES.

Valor R$ 180.176,03 (cento e oitenta mil, cento e setenta e seis reais e três centavos).

Vigência: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, na forma do parágrafo único 
do art. 61 da Lei 8.666/1993.

Viana/ES, 06 de abril de 2020.

LUZIAN BELISARIO DOS SANTOS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESUMO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 026/2020
Publicação Nº 268781

RESUMO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 026/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 087/2019.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4704/2020.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2020.
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Contratante: MUNICIPIO DE VIANA/ES por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Contratada: MERCANTIL PRIMOR LTDA EPP.

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CEREAIS, CARNES, HORTIFRÚTIS, PÃES E DIVERSOS), PARA ATENDI-
MENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE VIANA/ES.

Valor R$ 498.837,16 (quatrocentos e noventa e oito mil, oitocentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos).

Vigência: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, na forma do parágrafo único 
do art. 61 da Lei 8.666/1993.

Viana/ES, 06 de abril de 2020.

LUZIAN BELISARIO DOS SANTOS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESUMO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 024/2018
Publicação Nº 268780

RESUMO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2018

Processo Administrativo nº 15618/2019.

Tomada de Preços nº 015/2017.

Contratante: MUNICIPIO DE VIANA/ES por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Contratada: TREZE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME.

Objeto: ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO de valor do Contrato de Prestação de Serviços nº. 024/2018, firmado entre as partes, 
com base no art. 65 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Valor: o valor do acréscimo é de R$ 74.876,77 (setenta e quatro mil, oitocentos e setenta e seis reais e setenta e sete 
centavos), correspondendo o percentual de 23,61% (vinte e três vírgula sessenta e um por cento) e o valor do decréscimo 
é de R$ 1.688,26 (um mil, seiscentos e oitenta e oito reais e vinte seis centavos), correspondendo ao percentual de 0,53% 
(zero vírgula cinquenta e três por cento).

Viana/ES, 06 de abril de 2020.

LUZIAN BELISARIO DOS SANTOS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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