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Governo do Espírito Santo divulga 38º Mapa de 
Risco Covid-19

O Governo do Estado anun-
ciou, nesta sexta-feira 
(1º), o 38º Mapa de Risco 

Covid-19, que terá vigência entre 
a próxima segunda-feira (04) e o 
domingo (10). Dos 78 municípios 
capixabas, 16 estão classifi cados 
em Risco Baixo e 54 estão em 
Risco Moderado. Oito municípios 
(Alfredo Chaves, Colatina, Gover-
nador Lindemberg, Guarapari, Li-
nhares, Marilândia, São Mateus e 
Venda Nova do Imigrante) estão 
classifi cados como Risco Alto.

A Matriz de Risco de Convivên-
cia considera no eixo de ameaça: 
o coefi ciente de casos ativos por 
município dos últimos 28 dias, 
além da quantidade de testes 
realizados por grupo de mil habi-
tantes e a média móvel de óbitos 
dos últimos 14 dias. Já o eixo de 

vulnerabilidade considera a taxa 
de ocupação de leitos potenciais 
de UTI exclusivos para tratamen-
to da Covid-19, isto é, a disponi-
bilidade máxima de leitos para 
tratamento da doença. A estraté-
gia de mapeamento de risco teve 
início no dia 20 de abril.

O Mapa de Risco segue as orien-
tações dos boletins epidemioló-
gicos do Ministério da Saúde e 
recomendações da equipe de espe-
cialistas do Centro de Comando e 
Controle (CCC) Covid-19 no Espírito 
Santo, que é composto pelo Corpo 
de Bombeiros Militar, Defesa Civil, 
Secretaria da Saúde (Sesa), Instituto 
Jones dos Santos Neves (IJSN), da 
Universidade Federal do Espírito 
Santo (Ufes) e do Instituto Federal 
do Espírito Santo (Ifes). As decisões 
adotadas pelo Governo do Estado 

seguem parâmetros técnicos.
Confi ra a classifi cação de todos 
os municípios capixabas:

RISCO ALTO: 

Alfredo Chaves, Colatina, Gover-
nador Lindemberg, Guarapari, 
Linhares, Marilândia, São Mateus 
e Venda Nova do Imigrante

RISCO MODERADO: 

Afonso Cláudio, Água Doce do 
Norte, Águia Branca, Anchieta, 
Anchieta, Aracruz, Atílio Vivac-
qua, Baixo Guandu, Barra de São 
Francisco, Bom Jesus do Norte, 
Cachoeiro de Itapemirim, Cariaci-
ca, Conceição da Barra, Divino de 
São Lourenço, Domingos Martins, 
Dores do Rio Preto, Ecoporanga, 
Guaçuí, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, 

Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itarana, 
Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, 
João Neiva, Laranja da Terra, Man-
tenópolis, Marataízes, Marechal 
Floriano, Mimoso do Sul, Monta-
nha, Mucurici, Muniz Freire, Nova 
Venécia, Pancas, Pinheiros, Piúma, 
Ponto Belo, Rio Bananal, Santa Te-
resa, São Domingos do Norte, São 
Gabriel da Palha, São José do Cal-
çado, São Roque do Canaã, Serra, 
Sooretama, Vargem Alta, Viana, 
Vila Valério, Vila Velha e Vitória.

RISCO BAIXO: 
Alegre, Alto Rio Novo, Apiacá, Boa 
Esperança, Brejetuba, Castelo, Con-
ceição do Castelo, Fundão, Itape-
mirim, Muqui, Pedro Canário, Pre-
sidente Kennedy, Rio Novo do Sul, 
Santa Leopoldina, Santa Maria de 
Jetibá e Vila Pavão.



AMUNES - Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo
Avenida Princesa Isabel, 629 - Ed. Vitória Center - Sala 401 - Centro - Vitória/ES

CEP: 29010-904 - Telefones: (27) 3227-3077 | (27) 3222-4537

contato@diariomunicipal.es.gov.br                                     www.diariomunicipal.es.gov.br
Execução: CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

S U M Á R I O

Segunda-feira • 04 de janeiro de 2021Edição N° 1676 Vitória/ES

CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS

Consórcio Público COINTER ..................... 3

MUNICÍPIOS

Alfredo Chaves ...................................... 8

Aracruz .............................................155

Barra de São Francisco ........................156

Boa Esperança ...................................158

Castelo .............................................161

Guaçuí ..............................................172

Guarapari ..........................................174

Jaguaré .............................................177

Santa Maria de Jetibá ..........................180

São Domingos do Norte .......................184

São Gabriel da Palha ...........................185

Serra ................................................186

Venda Nova do Imigrante ....................188

Viana ................................................189

https://ciga.sc.gov.br/diario-oficial-dos-municipios-qr-code/


04/01/2021 (Segunda-feira) DOM/ES - Edição N° 1676

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 3

Consórcios Intermunicipais

Consórcio Público COINTER

RESOLUÇÃO ORÇAMENTARIA Nº 25/2020
Publicação Nº 321594

RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA N.º 025/2020 – DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS OR-
ÇAMENTÁRIOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.

O Presidente do CONSÓRCIO PÚLICO INTERMUNICIPAL PARA O FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO E COMERCILIZAÇÃO 
DE PRODUTOS HORTGRANJEIROS – COINTER, Sr. GILSON ANTÔNIO DE SALES AMARO, com poderes que lhe confere o 
Estatuto, considerando a deliberação e decisão da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 30 de novembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1º A movimentação de crédito orçamentário, através da alteração do Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD - 
nos níveis de modalidade de aplicação, elemento de despesa e fonte de recurso, observados o mesmo grupo de natureza 
de despesa, categoria econômica, projeto/atividade/operação especial e unidade orçamentária, poderá ser realizada para 
atender às necessidades de execução.

§ 1º A movimentação de crédito orçamentário através de alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa não carac-
teriza a abertura de crédito adicional, portanto, não está vinculada ao percentual de que trata os artigos 5º da Resolução 
Orçamentária Anual, podendo ser realizada até o limite da despesa total fixada.

§ 2º A movimentação de crédito de que trata o caput deste artigo compreende as transferências de saldos orçamentários 
entre elementos de despesa, fontes de recurso e modalidade de aplicação, facultada a inserção de elementos de despesa 
e fontes de recurso.

§ 3º Caberá ao Presidente do Consórcio, através de Portaria, promover as referidas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, Registra-se e Cumpra-se

Colatina/ES, 30 de dezembro de 2020.

Gilson Antônio de Sales Amaro

Presidente do COINTER
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RESOLUÇÃO ORÇAMENTARIA Nº 24/2020
Publicação Nº 321593
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RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA N.º 24/2020 –ESTIMA A 
RECEITA E FIXA A DESPESA DO CONSÓRCIO PÚLICO 
INTERMUNICIPAL PARA O FORTALECIMENTO DA 
PRODUÇÃO E COMERCILIZAÇÃO DE PRODUTOS 
HORTGRANJEIROS – COINTER PARA O EXERCÍCIO 
FINANCEIRO DE          2021. 

O Presidente do CONSÓRCIO PÚLICO INTERMUNICIPAL PARA O 

FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO E COMERCILIZAÇÃO DE PRODUTOS 

HORTGRANJEIROS – COINTER, Sr. GILSON ANTÔNIO DE SALES AMARO, com 

poderes que lhe confere o Estatuto, considerando a deliberação 

e decisão da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 30 de 

novembro de 2020. 

RESOLVE: 

Art. 1.º Esta Resolução estima a Receita e fixa a Despesa do 

COINTER, para o exercício financeiro de 2021, em R$ 403.516,00 

(quatrocentos e três mil quinhentos e dezesseis reais). 

Art. 2.º O Orçamento do Consórcio estabelece em igual valor entre 

a receita estimada e a soma das despesas autorizadas, em 

obediência ao princípio do equilíbrio das contas Públicas de que 

trata o Art.  1.º, § 1.º, da Lei Complementar N.º 101/2000. 

Art. 3.º A Receita decorrerá dos recursos oriundos dos entes 

consorciados e outras receitas, conforme previsto no Estatuto 

Social, e a Despesa fixada à conta dos recursos previstos, 

demonstradas segundo a discriminação constante dos anexos parte 

integrantes desta Lei, e de acordo com os 

seguintes desdobramentos: 
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RECEITAS VALOR (R$) 

RECEITAS CORENTES R$ 403.516,00 

Receita Patrimonial R$ 81.516,00 

Receita de Serviços R$ 108.000,00 

Transferências Correntes R$ 204.000,00 

Outras Receitas Correntes R$ 10.000,00 

RECEITAS DE CAPITAL R$ 0,00 

TOTAL DAS RECEITAS R$ 403.516,00 

 
DESPESAS VALOR (R$) 

DESPESAS CORRENTES R$ 372,416,00 

Pessoal e Encargos Sociais R$ 194.400,00 

Outras Despesas Correntes R$ 178.016,00 

DESPESAS DE CAPITAL R$ 1.100,00 

Investimentos R$ 1.100,00 

RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 30.000,00 

Reserva de Contingência R$ 30.000,00 

TOTAL DAS DESPESAS R$ 403.516,00 

Art. 4.º Fica vedada à Presidência a realização e o pagamento de 

despesas, sem que haja para as mesmas suficiente saldo 

orçamentário na subconta correspondente à despesa. 

Art. 5.º Fica autorizado o Presidente do Consórcio, em conjunto 

com a Presidência, a proceder à abertura de créditos adicionais 

suplementares até o limite de 70% (setenta por cento) da despesa 

fixada, utilizando como fonte de recursos: 

I. Utilizando-se a fonte de recurso o Superávit 

Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício 

imediatamente anterior, de acordo com disposto no I do § 1. 

° e § 2.º do Art. 43 da Lei N.º 4.320, de 17 de março de 

1964; 
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II. Utilizando-se a fonte de recurso o excesso de 

arrecadação, representado pelo total positivo das diferenças 

acumuladas, mês a mês, entre a arrecadação prevista e a 

efetivamente realizada até o encerramento do mês anterior à 

abertura do crédito adicional suplementar, conforme inciso 

II, § 1. ° e § 3.º e 4.º, do Art. 43 da Lei N.º 4.320, de 17 

de março de 1964 e do Parágrafo Único do art. 8º da Lei 

Complementar N.º 101/2000; 

III. Utilizando-se como fonte de recurso a anulação total 

ou parcial de dotações orçamentárias ou de créditos 

adicionais, referidas no inciso III, do § 1. °, do Art. 43 

da Lei Federal N.º 4.320, de 17 de março de 1964. 

IV. Utilizando-se da anulação da reserva de contingência;  

V. Utilizando-se de recursos de convênios conforme parecer 

consulta TC 028/2004.  

Art. 6.º A realização de novas despesas não previstas no presente 

orçamento, bem como aquelas que excedam à dotação orçamentária 

existente, que não possam ser utilizados os recursos 

provenientes da anulação total ou parcial de dotações 

orçamentárias, conforme previsto no inc. III, do Art. da Lei 

Federal N.º 4.320/64, bem como o remanejamento de recursos 

orçamentários que envolver mais de um projeto/atividade, 

dependerão de nova resolução, sob a forma de alteração do 

presente orçamento. 

Art. 7.º A Presidência publicará no quadro de avisos o orçamento 

Geral e enviará aos entes consorciados, bem como todas as 

alterações promovidas no respectivo orçamento, tanto as 

aprovadas pela Assembleia Geral, quanto àquelas descritas no 

Art. 5.º desta Resolução. 
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Art. 8.º O Orçamento Analítico e o Orçamento Geral passam a 

vigorar a partir de 1.º de janeiro 2021. 

Art. 9.º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

Publique-se, Registra-se e Cumpra-se  

Colatina/ES, 30 de dezembro de 2020 

 

 

GILSON ANTÔNIO DE SALES AMARO 
Presidente do COINTER 
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Alfredo Chaves

Prefeitura

DECRETO Nº 851-P-2020
Publicação Nº 321635

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

DECRETO Nº. 0851-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerada, a Senhora Caroline Vidal 
Rafael, portadora do CPF/MF nº 106.145.367-74, do cargo de provimento 
em comissão de Coordenador Escolar da Educação Básica. 

   Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 23/12/2020. 

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 852-P-2020
Publicação Nº 321636

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

DECRETO Nº. 0852-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerada, a Senhora Geciane Gerhardt, 
portadora do CPF/MF nº 136.053.517-94, do cargo de provimento em 
comissão de Coordenador Escolar da Educação Básica. 

   Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 23/12/2020. 

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 853-P-2020
Publicação Nº 321637

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

DECRETO Nº. 0853-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerada, a Senhora Isabela Furlan, 
portadora do CPF/MF nº 147.679.187-23, do cargo de provimento em 
comissão de Coordenador Escolar da Educação Básica. 

   Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 23/12/2020. 

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 854-P-2020
Publicação Nº 321638

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 

DECRETO Nº. 0854-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerada, o Senhora Lucineti Aparecida 
Marques, portadora do CPF/MF nº 074.793.177-19, do cargo de 
provimento em comissão de Coordenador Escolar da Educação Básica. 

 

   Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 23/12/2020. 

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 855-P-2020
Publicação Nº 321639

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

DECRETO Nº. 0855-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerada, o Senhora Marcilene Alves 
da Silva, portadora do CPF/MF nº 112.384.337-66, do cargo de provimento 
em comissão de Coordenador Escolar da Educação Básica. 

   Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 23/12/2020. 

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 856-P-2020
Publicação Nº 321640

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 

DECRETO Nº. 0856-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerada, o Senhora Marluce Gaigher 
de Paula, portadora do CPF/MF nº 092.960.677-90, do cargo de 
provimento em comissão de Coordenador Escolar da Educação Básica. 

   Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 23/12/2020. 

 

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 857-P-2020
Publicação Nº 321641

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

DECRETO Nº. 0857-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerada, a Senhora Mayara Nicheti, 
portadora do CPF/MF nº 142.869.687-31, do cargo de provimento em 
comissão de Coordenador Escolar da Educação Básica. 

   Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 23/12/2020. 

 

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 858-P-2020
Publicação Nº 321642

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 

DECRETO Nº. 0858-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerada, a Senhora Natalina Cebin, 
portadora do CPF/MF nº 072.439.887-25, do cargo de provimento em 
comissão de Coordenador Escolar da Educação Básica. 

 

   Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 23/12/2020. 

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº 859-P-2020
Publicação Nº 321643

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

DECRETO Nº. 0859-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerada, a Senhora Vanessa Andrade 
da Silva, portadora do CPF/MF nº 088.493.807-71, do cargo de provimento 
em comissão de Coordenador Escolar da Educação Básica. 

 

   Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 23/12/2020. 

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 860-P-2020
Publicação Nº 321644

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 

DECRETO Nº. 0860-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerada, o Senhora Welca Ferreira de 
Carvalho Pinto, portadora do CPF/MF nº 099.365.677-30, do cargo de 
provimento em comissão de Coordenador Escolar da Educação Básica. 

   Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 23/12/2020. 

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 861-P-2020
Publicação Nº 321645

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em:   31 /  12  /  2020 
 
 

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

Secretário Municipal de Administração  
Dec. nº0498-P/2019 

DECRETO Nº. 0861-P/2020 

 

EMENTA: Torna sem efeito nomeação de 
cargo em comissão a servidor. 

 

   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, em virtude de aprovação da Lei Nº 654/2018 que dispõe 
sobre alteração da Lei Nº 469/2013.  

 

DECRETA: 

   Art. 1º.  Torna sem efeito o Decreto nº 0386-P/2018 
de 04 de maio de 2018, que nomeou a senhora Rosiani Savergnini 
Arpini, portadora do CPF/MF nº 092.964.247-39, para exercer o cargo de 
provimento em comissão de Assessor de Projetos Educacionais. 

 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO 
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DECRETO Nº 862-P-2020
Publicação Nº 321646

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 

DECRETO Nº. 0862-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerada, a Senhora Paula Paganini 
Salvador Natal, portadora do CPF/MF nº 111.543.727-58, do cargo de 
provimento em comissão de Assessor Municipal de Controle Interno. 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

                               PREFEITO   

 
 

 
 

 



04/01/2021 (Segunda-feira) DOM/ES - Edição N° 1676

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 20

DECRETO Nº 863-P-2020
Publicação Nº 321647

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

DECRETO Nº. 0863-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerado, o Senhor Adolpho Bottechia, 
portador do CPF/MF nº 111.975.837-85, do cargo de provimento em 
comissão de Assessor Técnico. 

 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 864-P-2020
Publicação Nº 321648

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

DECRETO Nº. 0864-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerado, o Senhor Ailton Jose 
Bezerra, portador do CPF/MF nº 071.309.977-10, do cargo de provimento 
em comissão de Assessor Técnico Administrativo. 

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

 

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 865-P-2020
Publicação Nº 321649

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

DECRETO Nº. 0865-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerada, a Senhora Andreia Tavares 
Bergamo, portadora do CPF/MF nº 099.273.827-07, do cargo de 
provimento em comissão de Assessor Técnico Admisnistrativo. 

 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

                               PREFEITO   
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DECRETO Nº 866-P-2020
Publicação Nº 321650

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

DECRETO Nº. 0866-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerado, o Senhor Anterio Cardoso, 
portador do CPF/MF nº 024.670.837-99, do cargo de provimento em 
comissão de Assessor Técnico. 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 867-P-2020
Publicação Nº 321651

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

DECRETO Nº. 0867-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerada, a Senhora Berenice da 
Penha Galvão Pereira, portadora do CPF/MF nº 132.333.837-38, do cargo 
de provimento em comissão de Assessor Técnico. 

 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 868-P-2020
Publicação Nº 321652

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

DECRETO Nº. 0868-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerada, a Senhora Elba Ferreira da 
Fonseca Mendes, portadora do CPF/MF nº 139.953.557-90, do cargo de 
provimento em comissão de Assessor Técnico Admisnistrativo. 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 869-P-2020
Publicação Nº 321653

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

DECRETO Nº. 0869-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerada, o Senhora Gessica Padilha 
Domingues, portadora do CPF/MF nº 144.749.717-10, do cargo de 
provimento em comissão de Assessor Técnico Administrativo. 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 870-P-2020
Publicação Nº 321654

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

DECRETO Nº. 0870-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerado, o Senhor Marcsuel Brioli 
Lopes Da Silva, portador do CPF/MF nº 131.862.507-65, do cargo de 
provimento em comissão de Assessor Técnico Administrativo. 

 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 871-P-2020
Publicação Nº 321655

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

DECRETO Nº. 0871-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerada, o Senhora Mayara Roveda 
Lovatti, portadora do CPF/MF nº 110.943.857-51, do cargo de provimento 
em comissão de Assessor Técnico Administrativo. 

 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 872-P-2020
Publicação Nº 321656

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

DECRETO Nº. 0872-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerada, a Senhora Regina Celi Cetto 
Vettoraci Lourenço, portadora do CPF/MF nº 031.733.757-26, do cargo de 
provimento em comissão de Assessor Técnico Administrativo. 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 873-P-2020
Publicação Nº 321657

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

DECRETO Nº. 0873-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerado, o Senhor Rogerio Antonio 
Legora, portador do CPF/MF nº 376.731.657-91, do cargo de provimento 
em comissão de Assessor Técnico. 

 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 874-P-2020
Publicação Nº 321658

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31 / 12 / 2020 
 
 

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

Secretário Municipal de Administração  
Dec. nº0498-P/2019 

DECRETO Nº. 0874-P/2020 

 

EMENTA: Torna sem efeito nomeação de 
cargo em comissão a servidor. 

 

   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, em virtude de aprovação da Lei Nº 654/2018 que dispõe 
sobre alteração da Lei Nº 469/2013.  

DECRETA: 

   Art. 1º.  Torna sem efeito o Decreto nº 0106-P/2017 
de 30 de janeiro de 2017, que nomeou a senhora Rosa Denilci Peruzzo, 
portadora do CPF/MF nº 938.957.397-15, para o cargo de provimento em 
comissão de Assessor Técnico Administrativo.. 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO 
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DECRETO Nº 875-P-2020
Publicação Nº 321659

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

DECRETO Nº. 0875-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerada, o Senhora Valdivia Matos da 
Silva Bruschi, portadora do CPF/MF nº 115.089.777-55, do cargo de 
provimento em comissão de Assessor Técnico Administrativo. 

 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 876-P-2020
Publicação Nº 321660

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

DECRETO Nº. 0876-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerado, o Senhor Wesley Brandy 
França, portador do CPF/MF nº 143.407.367-08, do cargo de provimento 
em comissão de Assessor Técnico. 

 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

                               PREFEITO   
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DECRETO Nº 877-P-2020
Publicação Nº 321661

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em:   31 / 12  /  2020 
 
 

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

Secretário Municipal de Administração  
Dec. nº0498-P/2019 

DECRETO Nº. 0877-P/2020 

 

EMENTA: Torna sem efeito nomeação de 
cargo em comissão a servidor. 

 

   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, em virtude de aprovação da Lei Nº 654/2018 que dispõe 
sobre alteração da Lei Nº 469/2013.  

 

DECRETA: 

   Art. 1º.  Torna sem efeito o Decreto nº 0103-P/2017 
de 06 de junho de 2019, que nomeou a senhora Fernanda Ferreira 
Dellacqua Tonani, portadora do CPF/MF nº 091.812.757-22, para exercer 
o cargo de provimento em comissão de Assessor Técnico 
Administrativo. 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO 
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DECRETO Nº 878-P-2020
Publicação Nº 321662

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31 / 12 /2020 
 
 

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

Secretário Municipal de Administração  
Dec. nº0498-P/2019 

 

DECRETO Nº. 0878-P/2020 

 

EMENTA: Torna sem efeito nomeação de 
cargo em comissão a servidor. 

 

   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, em virtude de aprovação da Lei Nº 654/2018 que dispõe 
sobre alteração da Lei Nº 469/2013.  

 

DECRETA: 

   Art. 1º.  Torna sem efeito o Decreto nº 0646-P/2019 
de 06 de junho de 2019, que nomeou a senhora Gabriela Magnago 
Nicoli, portadora do CPF/MF nº 101.996.197-00, para exercer o cargo de 
provimento em comissão de Assessor Técnico Administrativo. 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO 
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DECRETO Nº 879-P-2020
Publicação Nº 321663

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em:   31 / 12  /  2020 
 
 

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

Secretário Municipal de Administração  
Dec. nº0498-P/2019 

DECRETO Nº. 0879-P/2020 

 

EMENTA: Torna sem efeito nomeação de 
cargo em comissão a servidor. 

 

   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, em virtude de aprovação da Lei Nº 654/2018 que dispõe 
sobre alteração da Lei Nº 469/2013.  

 

DECRETA: 

   Art. 1º.  Torna sem efeito o Decreto nº 0644-P/2019 
de 06 de junho de 2019, que nomeou o senhor Marcus Tadeu da silva 
Alvarenga, portador do CPF/MF nº 090.276.207-92, do cargo de 
provimento em comissão de Assessor Técnico Admisnistrativo.. 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO 
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DECRETO Nº 880-P-2020
Publicação Nº 321664

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em:  31 / 12 / 2020 
 
 

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

Secretário Municipal de Administração  
Dec. nº0498-P/2019 

 

DECRETO Nº. 0880-P/2020 

 

EMENTA: Torna sem efeito nomeação de 
cargo em comissão a servidor. 

 

   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, em virtude de aprovação da Lei Nº 654/2018 que dispõe 
sobre alteração da Lei Nº 469/2013.  

 

DECRETA: 

   Art. 1º.  Torna sem efeito o Decreto nº 0328-P/2018 
de 05 de fevereiro de 2018, que nomeou a senhora Maria Lucinete 
Bassetto, portadora do CPF/MF nº 016.673.227-43, do cargo de 
provimento em comissão de Assessor Técnico Admisnistrativo. 

 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO 
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DECRETO Nº 881-P-2020
Publicação Nº 321665

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

DECRETO Nº. 0881-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerada, a Senhora Beatriz Maria 
Bassetto Pinto Brandão, portadora do CPF/MF nº 117.322.227-89, do 
cargo de provimento em comissão de Coordenador Escolar da Educação 
Básica. 

   Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 23/12/2020. 

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 882-P-2020
Publicação Nº 321666

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

DECRETO Nº. 0882-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerada, a Senhora Kerstin Agnes 
Ferraz Pimentel, portadora do CPF/MF nº 095.760.747-46, do cargo de 
provimento em comissão de Assessor Jurídico Municipal. 

    

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 883-P-2020
Publicação Nº 321667

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

DECRETO Nº. 0883-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerada, a Senhora Thaina Pinto 
Roversi, portadora do CPF/MF nº 142.919.997-04, do cargo de provimento 
em comissão de Assessor Jurídico Municipal. 

    

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 884-P-2020
Publicação Nº 321668

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

DECRETO Nº. 0884-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerada, a Senhora Michelle da Silva 
Batista, portadora do CPF/MF nº 022.307.445-42, do cargo de provimento 
em comissão de Assessor Jurídico Municipal. 

    

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 885-P-2020
Publicação Nº 321669

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

DECRETO Nº. 0885-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Torna sem efeito o Decreto nº 0234-P/2017 
de 04 de abril de 2017, que nomeou a senhora Lusinete Maria Casale 
Dona, portadora do CPF/MF nº 017.155.017-05, para exercer o cargo de 
provimento em comissão de Chefe de Gabinete. 

 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 886-P-2020
Publicação Nº 321670

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

DECRETO Nº. 0886-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerada, a Senhora Debora Fonseca 
Gonçalo Neves, portadora do CPF/MF nº 131.678.747-83, do cargo de 
provimento em comissão de Chefe de Setor de Serviço de Transporte 
Escolar. 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 887-P-2020
Publicação Nº 321671

 

 
 
 

 

 

 

DECRETO Nº. 0887-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerado, o Senhor Itagiba Augusto 
Viana Mattos, portadora do CPF/MF nº 031.903.837-82, do cargo de 
provimento em comissão de Chefe de Setor Educação Ambiental. 

 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
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O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 

 

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

Pascoal Garcia Martins 

Secretário Municipal de Administração  

Dec. nº 0498-P/2019  

PREFEITO   
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DECRETO Nº 888-P-2020
Publicação Nº 321673

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

DECRETO Nº. 0888-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerado, o Senhor Rudson Canciler, 
portador do CPF/MF nº 454.206.887-00, do cargo de provimento em 
comissão de Chefe de Setor Alimentação e Nutrição. 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 889-P-2020
Publicação Nº 321674

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

DECRETO Nº. 0889-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerada, a Senhora Tatiani Uliana 
Stein Modolo, portadora do CPF/MF nº 078.882.577-12, do cargo de 
provimento em comissão de Chefe de Setor de Paisagismos e Administração 
de Praças, Parques, Jardins e Cemitério. 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 890-P-2020
Publicação Nº 321675

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 

DECRETO Nº. 0890-P/2020 

 

EMENTA: Torna sem efeito nomeação de 
cargo em comissão a servidor. 

 

   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.  Torna sem efeito o Decreto nº 0066-P/2017 
de 05 de janeiro de 2017, que nomeou a senhora Wanusa Costa Dassie, 
portador do CPF/MF nº 008.015.247-33, para exercer o cargo de 
provimento em comissão de Chefe de Setor de Apoio aos Esportes 
Escolares. 

 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   

 



04/01/2021 (Segunda-feira) DOM/ES - Edição N° 1676

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 49

DECRETO Nº 891-P-2020
Publicação Nº 321676

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 

DECRETO Nº. 0891-P/2020 

 

EMENTA: Torna sem efeito nomeação de 
cargo em comissão a servidor. 

 

   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, em virtude de aprovação da Lei Nº 654/2018 que dispõe 
sobre alteração da Lei Nº 469/2013.  

 

DECRETA: 

   Art. 1º.  Torna sem efeito o Decreto nº 0120-P/2017 
de 01 de fevereiro de 2020, que nomeou o senhor Jurucei Gomes 
Cardoso, portador do CPF/MF nº 080.291.887-57, para exercer o cargo 
de provimento em comissão de Chefe de Setor de Limpeza Pública.. 

 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO 
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DECRETO Nº 892-P-2020
Publicação Nº 321677

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

DECRETO Nº. 0892-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerada, a Senhora Edilezia Eduardo 
dos Santos Alves, portadora do CPF/MF nº 017.244.997-93, do cargo de 
provimento em comissão de Controlador Geral. 

 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 893-P-2020
Publicação Nº 321678

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 

DECRETO Nº. 0893-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerado, o Senhor Aldinei Cardoso da 
Silva, portador do CPF/MF nº 752.238.727-20, do cargo de provimento em 
comissão de Coordenador Municipal de Defesa Civil. 

 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº 894-P-2020
Publicação Nº 321679

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

DECRETO Nº. 0894-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerado, o Senhor Antonio Carlos 
Petri, portador do CPF/MF nº 726.411.697-20, do cargo de provimento 
em comissão de Coordenador do Núcleo de Atendimento ao 
contribuinte. 

 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

PREFEITO 

 
 

 
 

 



04/01/2021 (Segunda-feira) DOM/ES - Edição N° 1676

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 53

DECRETO Nº 895-P-2020
Publicação Nº 321680

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

DECRETO Nº. 0895-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerado, o Senhor Fernando Bruschi, 
portador do CPF/MF nº 110.084.547-02, do cargo de provimento em 
comissão de Coordenador de Assuntos Tributários de Interesse 
Municipal. 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 896-P-2020
Publicação Nº 321681

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 

DECRETO Nº. 0896-P/2020 

 

EMENTA: Torna sem efeito nomeação de 
cargo de comissão a servidor. 

 

   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.  Torna sem efeito o Decreto nº 0601-P/2019 
de 05 de fevereiro de 2018, que nomeou o senhor Rodrigo Tomazini 
Beninca, portador do CPF/MF nº 124.115.977-70, do cargo de provimento 
em comissão de Coordenador Municipal de Tesouraria. 

 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº 897-P-2020
Publicação Nº 321682

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 

DECRETO Nº. 0897-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerado, o Senhor Sergio da Silva 
Barros, portador do CPF/MF nº 007.921.827-07, do cargo de provimento 
em comissão de Coordenador Municipal de Transporte. 

 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO  
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DECRETO Nº 898-P-2020
Publicação Nº 321683

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

DECRETO Nº. 0898-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerada, a Senhora Assunta Rita 
Coutinho Contreiro, portadora do CPF/MF nº 083.586.407-30, do cargo de 
provimento em comissão de Coordenador Escolar da Educação Básica. 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 899-P-2020
Publicação Nº 321684

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 

DECRETO Nº. 0899-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerada, a Senhora Bruna de Paula 
Rovetta, portadora do CPF/MF nº 111.533.297-00, do cargo de provimento 
em comissão de Coordenador Administrativo. 

 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   

 
 



04/01/2021 (Segunda-feira) DOM/ES - Edição N° 1676

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 58

DECRETO Nº 900-P-2020
Publicação Nº 321685

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 

DECRETO Nº. 0900-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerado, o Senhor Davi Pizetta Piassi, 
portador do CPF/MF nº 137.183.407-55, do cargo de provimento em 
comissão de Coordenador Administrativo. 

 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO  
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DECRETO Nº 901-P-2020
Publicação Nº 321686

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 

DECRETO Nº. 0901-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerado, o Senhor Daniel Antonio 
Bongestab Filho, portador do CPF/MF nº 126.521.067-59, do cargo de 
provimento em comissão de Coordenador Administrativo. 

 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO  
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DECRETO Nº 902-P-2020
Publicação Nº 321687

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

DECRETO Nº. 0902-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerada, a Senhora Lucileia Fiorin, 
portadora do CPF/MF nº 074.595.587-88, do cargo de provimento em 
comissão de Coordenador Administrativo. 

 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

                                      PREFEITO   
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DECRETO Nº 903-P-2020
Publicação Nº 321688

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

DECRETO Nº. 0903-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerado, o Senhor Mauricio Eduardo 
Lorenzini Andrade, portador do CPF/MF nº 142.257.157-28, do cargo de 
provimento em comissão de Coordenador Administrativo. 

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

 

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 904-P-2020
Publicação Nº 321690

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

DECRETO Nº. 0904-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerado, o Senhor Mauricio Gaigher 
de Paula, portador do CPF/MF nº 116.329.727-51, do cargo de provimento 
em comissão de Coordenador Administrativo. 

 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 905-P-2020
Publicação Nº 321691

 

 
 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 

DECRETO Nº. 0905-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerado, o Senhor Pedro Beninca 
Vieira, portador do CPF/MF nº 059.127.567-85, do cargo de provimento 
em comissão de Coordenador Administrativo. 

 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº 906-P-2020
Publicação Nº 321692

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

DECRETO Nº. 0906-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerado, o Senhor Reginaldo Gonçalo 
Neves, portador do CPF/MF nº 085.339.247-12, do cargo de provimento 
em comissão de Coordenador Administrativo. 

 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 907-P-2020
Publicação Nº 321693

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

DECRETO Nº. 0907-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de servidor 
de cargo de provimento em comissão. 

 

   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 Fica exonerado, o Senhor Tiago Uceli, portador do 
CPF/MF nº 111.442.277-04, do cargo de provimento em comissão de 
Coordenador Técnico Administrativo. 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO 
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DECRETO Nº 908-P-2020
Publicação Nº 321694

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

DECRETO Nº. 0908-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerado, o Senhor Welliton Marques 
Roveta, portador do CPF/MF nº 138.030.047-99, do cargo de provimento 
em comissão de Coordenador Administrativo. 

 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº 909-P-2020
Publicação Nº 321695

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

DECRETO Nº. 0909-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de servidor 
de cargo de provimento em comissão. 

 

   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 Fica exonerada, a Senhora Bernadete Basso 
Locatelli, portadora do CPF/MF nº 088.216.987-42, do cargo de provimento 
em comissão de Coordenador de Posto de Saúde. 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO 
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DECRETO Nº 910-P-2020
Publicação Nº 321696

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

DECRETO Nº. 0910-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerado, o Senhor Leonardo do 
Rosario Barbosa, portador do CPF/MF nº 173.623.737-32, do cargo de 
provimento em comissão de Coordenador de Posto de Saúde. 

 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº 911-P-2020
Publicação Nº 321697

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

DECRETO Nº. 0911-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de servidor 
de cargo de provimento em comissão. 

 

   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 Fica exonerada, a Senhora Marcia Pin, portadora do 
CPF/MF nº 097.073.227-99, do cargo de provimento em comissão de 
Coordenador de Posto de Saúde. 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO 
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DECRETO Nº 912-P-2020
Publicação Nº 321698

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

DECRETO Nº. 0912-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de servidor 
de cargo de provimento em comissão. 

 

   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 Fica exonerada, a Senhora Marcia Rosane Mariano 

Sartori, portadora do CPF/MF nº 043.720.077-95, do cargo de provimento em 

comissão de Coordenador de Posto de Saúde. 

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

publicação. 

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO 
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DECRETO Nº 913-P-2020
Publicação Nº 321699

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

DECRETO Nº. 0913-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerada, o Senhora Rosiane 
Donardelli Rosa Simoni, portadora do CPF/MF nº 022.657.147-55, do 
cargo de provimento em comissão de Coordenador de Posto de Saúde. 

 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

                                 PREFEITO   
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DECRETO Nº 914-P-2020
Publicação Nº 321700

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

DECRETO Nº. 0914-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerada, a Senhora Rutileia Dona 
Natali, portadora do CPF/MF nº 079.188.557-79, do cargo de provimento 
em comissão de Coordenador de Posto de Saúde. 

 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 915-P-2020
Publicação Nº 321701

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

DECRETO Nº. 0915-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de servidor 
de cargo de provimento em comissão. 

 

   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 Fica exonerada, a Senhora Silvana Maria 
Almonfrey Gallina, portadora do CPF/MF nº 071.882.537-30, do cargo de 
provimento em comissão de Coordenador de Posto de Saúde. 

 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO 
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DECRETO Nº 916-P-2020
Publicação Nº 321702

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

DECRETO Nº. 0916-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerada, a Senhora Valdelici Marion 
Esteves, portadora do CPF/MF nº 007.998.877-65, do cargo de provimento 
em comissão de Coordenador de Posto de Saúde. 

 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 917-P-2020
Publicação Nº 321703

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

DECRETO Nº. 0917-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerado, o Senhor Everton Luiz do 
Prado, portador do CPF/MF nº 342.384.188-59, do cargo de provimento 
em comissão de Diretor Geral do SAAE. 

 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 918-P-2020
Publicação Nº 321704

 

 
 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 

DECRETO Nº. 0918-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerada, a Senhora Celiane Penha 
Buback Endlich, portadora do CPF/MF nº 088.725.917-08, do cargo de 
provimento em comissão de Diretor Escolar II – 8 horas, Nível III. 

 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO  
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DECRETO Nº 919-P-2020
Publicação Nº 321705

 

 

  

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 
 

DECRETO Nº. 0919-P/2020 
 
 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 
 

 
   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.  Fica exonerada, a Senhora Fernanda 
Aparecida Dellaparte Casali Berro, portadora do CPF/MF nº 
082.279.357-10, do cargo de provimento em comissão de Diretor Escolar 
I – 6 horas, Nível IV. 
 
   Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº 920-P-2020
Publicação Nº 321706

 

 

  

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em:   31 / 12  /  2020 
 
 

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

Secretário Municipal de Administração  
Dec. nº0498-P/2019 

  
 
 

DECRETO Nº. 0920-P/2020 
 
 

EMENTA: Torna sem efeito nomeação de 
cargo em comissão a servidor. 
 

 
   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, em virtude de aprovação da Lei Nº 654/2018 que dispõe 
sobre alteração da Lei Nº 469/2013.  
 

DECRETA: 
 
   Art. 1º.  Torna sem efeito o Decreto nº 0745-P/2020 
de 19 de fevereiro de 2020, que nomeou a senhora Ana Maria Pecoli 
Paganini, portadora do CPF/MF nº 967.898.407-53, para exercer o cargo 
de provimento em comissão de Diretor Escolar – 1 – 06 horas, CCE8 – 
nível IV. 
 
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 921-P-2020
Publicação Nº 321707

 

 
 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 

DECRETO Nº. 0921-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerada, a Senhora Claudia Correa 
Vieira, portadora do CPF/MF nº 031.125.707-07, do cargo de provimento 
em comissão de Diretor Escolar II – 8 horas, Nível I. 

 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

PREFEITO   
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DECRETO Nº 922-P-2020
Publicação Nº 321708

 

 
 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em:   31 / 12  /  2020 
 
 

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

Secretário Municipal de Administração  
Dec. nº0498-P/2019 

 

DECRETO Nº. 0922-P/2020 

 

EMENTA: Torna sem efeito nomeação de 
cargo em comissão a servidor. 

 

   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, em virtude de aprovação da Lei Nº 654/2018 que dispõe 
sobre alteração da Lei Nº 469/2013.  

 

DECRETA: 

   Art. 1º.  Torna sem efeito o Decreto nº 0112-P/2017 
de 30 de janeiro de 2017, que nomeou o senhor Gilmar Peterle, portador 
do CPF/MF nº 978.936.417-20, para exercer o cargo de provimento em 
comissão de Diretor Escolar II – 8 horas, Nível III. 

 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO 
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DECRETO Nº 923-P-2020
Publicação Nº 321709

 

 

  

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em:   31 / 12  /  2020 
 
 

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

Secretário Municipal de Administração  
Dec. nº0498-P/2019 

  
 
 

DECRETO Nº. 0923-P/2020 
 
 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 
 
 

 
   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, em virtude de aprovação da Lei Nº 654/2018 que dispõe 
sobre alteração da Lei Nº 469/2013.  
 

DECRETA: 
 
   Art. 1º.  Fica exonerada, a Senhora Luziana Premoli 
Candido, portadora do CPF/MF nº 031.961.447-63, do cargo de 
provimento em comissão de Diretor Escolar I – 6 horas, Nível IV. 
 
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
 

PREFEITO 
 
 
 
 
 
 

 
 



04/01/2021 (Segunda-feira) DOM/ES - Edição N° 1676

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 82

DECRETO Nº 924-P-2020
Publicação Nº 321710

 

 
 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em:   31 / 12  /  2020 
 
 

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

Secretário Municipal de Administração  
Dec. nº0498-P/2019 

 

DECRETO Nº. 0924-P/2020 

 

EMENTA: Torna sem efeito nomeação de 
cargo em comissão a servidor. 

 

   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, em virtude de aprovação da Lei Nº 654/2018 que dispõe 
sobre alteração da Lei Nº 469/2013.  

 

DECRETA: 

   Art. 1º.  Torna sem efeito o Decreto nº 0113-P/2017 
de 30 de janeiro de 2017, que nomeou a senhora Maria de Lourdes 
Paganini Monti, portadora do CPF/MF nº 896.669.097-15, para o cargo de 
provimento em comissão de Diretor Escolar I – 6 horas, Nível IV. 

 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO 
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DECRETO Nº 925-P-2020
Publicação Nº 321711

 

 

  

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em:   31 / 12  /  2020 
 
 

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

Secretário Municipal de Administração  
Dec. nº0498-P/2019 

  
 
 

DECRETO Nº. 0925-P/2020 
 
 

EMENTA: Torna sem efeito nomeação de 
cargo em comissão a servidor. 
 

 
   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, em virtude de aprovação da Lei Nº 654/2018 que dispõe 
sobre alteração da Lei Nº 469/2013.  
 

DECRETA: 
 
   Art. 1º.  Torna sem efeito o Decreto nº 0114-P/2017 
de 30 de janeiro de 2017, que nomeou a senhora Maria Rosinete Vilela 
Furlan, portadora do CPF/MF nº 969.489.737-87, para o cargo de 
provimento em comissão de Diretor de Creche. 
 
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 926-P-2020
Publicação Nº 321712

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em:  31 / 12 /  2020 
 
 

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

Secretário Municipal de Administração  
Dec. nº0498-P/2019 

DECRETO Nº. 0926-P/2020 

 

EMENTA: Torna sem efeito nomeação de 
cargo em comissão a servidor. 

 

   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, em virtude de aprovação da Lei Nº 654/2018 que dispõe 
sobre alteração da Lei Nº 469/2013.  

 

DECRETA: 

   Art. 1º.  Torna sem efeito o Decreto nº 0116-P/2017 
de 30 de janeiro de 2017, que nomeou a senhora Nezilda Ferreira França 
da Silva, portadora do CPF/MF nº 005.413.327-08, para o cargo de 
provimento em comissão de Diretor de Creche. 

 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO 
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DECRETO Nº 927-P-2020
Publicação Nº 321713

 

 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em:  31 / 12 / 2020 
 
 

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

Secretário Municipal de Administração  
Dec. nº0498-P/2019 

DECRETO Nº. 0927-P/2020 

 

EMENTA: Torna sem efeito nomeação de 
cargo em comissão a servidor. 

 

   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, em virtude de aprovação da Lei Nº 654/2018 que dispõe 
sobre alteração da Lei Nº 469/2013.  

 

DECRETA: 

   Art. 1º.  Torna sem efeito o Decreto nº 0117-P/2017 
de 30 de janeiro de 2017, que nomeou a senhora Patrícia da Conceição 
Pereira, portadora do CPF/MF nº 074.818.777-42, para o cargo de 
provimento em comissão de Diretor Escolar II – 8 horas, Nível II. 

 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO 
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DECRETO Nº 928-P-2020
Publicação Nº 321714

 

 

  

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em:   31 / 12  /  2020 
 
 

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

Secretário Municipal de Administração  
Dec. nº0498-P/2019 

  
 
 

DECRETO Nº. 0928-P/2020 
 
 

EMENTA: Torna sem efeito nomeação de 
cargo em comissão a servidor. 
 

 
   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, em virtude de aprovação da Lei Nº 654/2018 que dispõe 
sobre alteração da Lei Nº 469/2013.  
 

DECRETA: 
 
   Art. 1º.  Torna sem efeito o Decreto nº 0333-P/2018 
de 05 de fevereiro de 2018, que nomeou a senhora Patrícia Grillo dos 
Santos, portadora do CPF/MF nº 089.969.867-04, para exercer o cargo 
de provimento em comissão de Diretor Escolar II – 8 horas, Nível II. 
 
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 929-P-2020
Publicação Nº 321715

 

 

  

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em:   31 / 12  /  2020 
 
 

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

Secretário Municipal de Administração  
Dec. nº0498-P/2019 

  
 
 

DECRETO Nº. 0929-P/2020 
 
 

EMENTA: Torna sem efeito nomeação de 
cargo em comissão a servidor. 
 

 
   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, em virtude de aprovação da Lei Nº 654/2018 que dispõe 
sobre alteração da Lei Nº 469/2013.  
 

DECRETA: 
 
   Art. 1º.  Torna sem efeito o Decreto nº 0119-P/2017 
de 30 de janeiro de 2017, que nomeou a senhora Rosangela Zanetti 
Mozer, portadora do CPF/MF nº 022.748.007-40, para o cargo de 
provimento em comissão de Diretor Escolar II – 8 horas, Nível II. 
 
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 930-P-2020
Publicação Nº 321716

 

 

  

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 
 

DECRETO Nº. 0930-P/2020 
 
 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 
 

 
   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.  Fica exonerada, a Senhora Adriana Alvim 
Paterlini, portadora do CPF/MF nº 009.704.057-66, do cargo de 
provimento em comissão de Gerente de Contabilidade. 
    
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº 931-P-2020
Publicação Nº 321717

 

 
 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 

DECRETO Nº. 0931-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerado, o Senhor Alisson Raposo 
Magnago de Oliveira, portador do CPF/MF nº 100.789.817-88, do cargo 
de provimento em comissão de Gerente de Patrimônio. 

    

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº 932-P-2020
Publicação Nº 321718

 

 

  

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 
 

DECRETO Nº. 0932-P/2020 
 
 

EMENTA: Torna sem efeito nomeação de 
cargo em comissão a servidor. 

 
   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.  Torna sem efeito o Decreto nº 0067-P/2017 
de 05 de janeiro de 2017, que nomeou a senhora Andrea Volponi 
Zanetti, portador do CPF/MF nº 043.600.027-00, para exercer o cargo 
de provimento em comissão de Gerente de Licitação e Contratos. 
    
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº 933-P-2020
Publicação Nº 321719

 

 
 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 

DECRETO Nº. 0933-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerada, a Senhora Bruna Gaigher 
Brunoro, portadora do CPF/MF nº 095.858.787-63, do cargo de provimento 
em comissão de Gerente do Plano Diretor Municipal. 

    

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº 934-P-2020
Publicação Nº 321720

 

 

  

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 
 

DECRETO Nº. 0934-P/2020 
 
 

EMENTA: Torna sem efeito nomeação de 
cargo em comissão a servidor. 

 
   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.  Torna sem efeito o Decreto nº 0608-P/2019 
de 16 de abril de 2019, que nomeou a senhora Chirley Cristina Sant’ 
anna Nascimento Parteli, portadora do CPF/MF nº 070.496.367-11, 
para exercer o cargo de provimento em comissão de Gerente Setorial de 
Pessoal. 
    
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   

 
 
 
 



04/01/2021 (Segunda-feira) DOM/ES - Edição N° 1676

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 93

DECRETO Nº 935-P-2020
Publicação Nº 321721

 

 

  

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 
 

DECRETO Nº. 0935-P/2020 
 
 

EMENTA: Torna sem efeito nomeação de 
cargo em comissão a servidor. 

 
   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.  Torna sem efeito o Decreto nº 0597-P/2019 
de 15 de abril de 2019, a Senhora Damiana Ferrarine Vazzoler, 
portadora do CPF/MF nº 106.277.357-89, do cargo de provimento em 
comissão de Gerente de Programa e Projetos de Agricultura. 
    
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº 936-P-2020
Publicação Nº 321722

 

 
 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 

DECRETO Nº. 0936-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerada, a Senhora Diandria Cetto 
Escandian, portadora do CPF/MF nº 131.678.907-11, do cargo de 
provimento em comissão de Gerente de Tributos e Fiscalização. 

    

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

PREFEITO   
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DECRETO Nº 937-P-2020
Publicação Nº 321723

 

 
 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 

DECRETO Nº. 0937-P/2020 

 

EMENTA: Torna sem efeito nomeação de 
cargo em comissão a servidor. 

 

   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.  Torna sem efeito o Decreto nº 0647-P/2019 
de 06 de junho de 2019, que nomeou a senhora Elisamelia Garbelotto, 
portadora do CPF/MF nº 084.652.517-89, para exercer o cargo de 
provimento em comissão de Gerente de Proteção Social Básica. 

 

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

 

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº 938-P-2020
Publicação Nº 321724

 

 

  

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 
 

DECRETO Nº. 0938-P/2020 
 
 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 
 

 
   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.  Fica exonerada, a Senhora Fabiane 
Mendonça Entringer França, portadora do CPF/MF nº 109.527.407-45, 
do cargo de provimento em comissão de Gerente de Almoxarifado. 
    
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº 939-P-2020
Publicação Nº 321725

 

 
 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 

DECRETO Nº. 0939-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerado, o Senhor Giovani Fabiano 
Alves, portador do CPF/MF nº 107.750.327-00, do cargo de provimento em 
comissão de Gerente de Iluminação Pública. 

    

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO 
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DECRETO Nº 940-P-2020
Publicação Nº 321726

 

 

  

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 
 

DECRETO Nº. 0940-P/2020 
 
 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 
 

 
   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.  Fica exonerada, a Senhora Graciele Alves de 
Paula Caprioli, portadora do CPF/MF nº 073.239.977-71, do cargo de 
provimento em comissão de Gerente de Gestão da Assistência Social. 
    
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº 941-P-2020
Publicação Nº 321727

 

 
 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em:   31 / 12 / 2020 
 

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

Secretário Municipal de Administração  
Dec. nº0498-P/2019 

 

DECRETO Nº. 0941-P/2020 

 

EMENTA: Torna sem efeito nomeação de 
cargo em comissão a servidor. 

 

   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, em virtude de aprovação da Lei Nº 654/2018 que dispõe 
sobre alteração da Lei Nº 469/2013.  

 

DECRETA: 

   Art. 1º.  Torna sem efeito o Decreto nº 0050-P/2017 
de 03 de janeiro de 2017, que nomeou a senhora Guiomar Modolo 
Ronfini Riguotti, portadora do CPF/MF nº 077.515567-57, para exercer o 
cargo de provimento em comissão de Gerente de Tesouraria e Contabilidade 
do Fundo Municipal de Saúde. 

 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO 
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DECRETO Nº 942-P-2020
Publicação Nº 321728

 

 

  

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 
 

DECRETO Nº. 0942-P/2020 
 
 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 
 

 
   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.  Fica exonerado, o Senhor Humberto Antonio 
Alves, portador do CPF/MF nº 009.745.037-54, do cargo de provimento 
em comissão de Gerente de Mecânica. 
    
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº 943-P-2020
Publicação Nº 321729

 

 
 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 

DECRETO Nº. 0943-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerado, o Senhor Jamir Pietralonga, 
portador do CPF/MF nº 479.049417-91, do cargo de provimento em 
comissão de Gerente de Fiscalização e Controle Ambiental. 

    

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº 944-P-2020
Publicação Nº 321730

 

 

  

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 
 

DECRETO Nº. 0944-P/2020 
 
 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 
 

 
   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.  Fica exonerada, a Senhora Jocelene do 
Nascimento Rigoni, portadora do CPF/MF nº 112.652.197-37, do cargo 
de provimento em comissão de Gerente de Saúde Mental. 
    
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº 945-P-2020
Publicação Nº 321731

 

 
 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 

DECRETO Nº. 0945-P/2020 

 

EMENTA: Torna sem efeito nomeação de 
cargo em comissão a servidor. 

 

   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.  Torna sem efeito o Decreto nº 0634-P/2019 
de 31 de maio de 2019, a Senhora Joziane Boldrini, portadora do CPF/MF 
nº 105.363.147-21, para exercer o cargo de provimento em comissão de 
Gerente do NAC. 

    

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

                                                 PREFEITO  
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DECRETO Nº 946-P-2020
Publicação Nº 321732

 

 

  

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 
 

DECRETO Nº. 0946-P/2020 
 
 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 
 

 
   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.  Fica exonerada, a Senhora Karieny Paganini, 
portadora do CPF/MF nº 128.702.957-40, do cargo de provimento em 
comissão de Gerente de Apoio aos Programas PSF e PACS. 
    
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº 947-P-2020
Publicação Nº 321733

 

 
 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 

DECRETO Nº. 0947-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerada, a Senhora Karolini Guisso 
Donna, portadora do CPF/MF nº 125.643.097-80, do cargo de provimento 
em Gerente de Meio Ambiente. 

    

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO 
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DECRETO Nº 948-P-2020
Publicação Nº 321734

 

 
 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 

DECRETO Nº. 0948-P/2020 

 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 

 

   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.  Fica exonerada, a Senhora Lenilvana Vargas, 
portadora do CPF/MF nº 132.134.987-42, do cargo de provimento em 
comissão de Gerente de Informatização e Processamento de Dados. 

    

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

                                              PREFEITO  
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DECRETO Nº 949-P-2020
Publicação Nº 321735

 

 

  

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 
 

DECRETO Nº. 0949-P/2020 
 
 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 
 

 
   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.  Fica exonerado, o Senhor Lezio Farias 
Junqueira, portador do CPF/MF nº 112.115.167-17, do cargo de 
provimento em comissão de Gerente de Transportes. 
    
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº 950-P-2020
Publicação Nº 321736

 

 

  

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 
 

DECRETO Nº. 0950-P/2020 
 
 

EMENTA: Torna sem efeito nomeação de 
cargo em comissão a servidor. 

 
   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.  Torna sem efeito o Decreto nº 0742-P/2020 
de 08 de janeiro de 2020, que nomeou, o Senhor Luis Fernando 
Stefanon Ricco, portador do CPF/MF nº 114.981.547-78, para exercer o 
cargo de provimento em comissão de Gerente de Licenciamento 
Ambiental. 
    
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº 951-P-2020
Publicação Nº 321737

 

 
 
 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 

 

DECRETO Nº. 0951-P/2020 

 

EMENTA: Torna sem efeito nomeação de 
cargo em comissão a servidor. 

 

   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.  Torna sem efeito o Decreto nº 0090-P/2017 
de 13 de janeiro de 2017, que nomeou o senhor Luiz Beninca, portador do 
CPF/MF nº 480.627,747-91, para exercer o cargo de provimento em 
comissão de Gerente de Obras Públicas. 

 

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

 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 

 

 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº 952-P-2020
Publicação Nº 321738

 

 

  

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 
 

DECRETO Nº. 0952-P/2020 
 
 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 
 

 
   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.  Fica exonerada, a Senhora Marciana 
Aparecida Cominoti Guimarães, portadora do CPF/MF nº 098.346.167-
83, do cargo de provimento em comissão de Gerente de Planejamento. 
    
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº 953-P-2020
Publicação Nº 321739

 

 

  

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 
 

DECRETO Nº. 0953-P/2020 
 
 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 
 

 
   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.  Fica exonerada, a Senhora Milena Rosa De 
Nadai, portadora do CPF/MF nº 113.505.937-37, do cargo de provimento 
em comissão de Gerente de Planejamento, Regulação, Controle e 
Avaliação do Fundo Municipal de Saúde. 
    
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº 954-P-2020
Publicação Nº 321740

 

 

  

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em:   31 / 12 / 2020 
 
 

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

Secretário Municipal de Administração  
Dec. nº0498-P/2019 

  
 
 

DECRETO Nº. 0954-P/2020 
 
 

EMENTA: Torna sem efeito nomeação de 
cargo em comissão a servidor. 
 

 
   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, em virtude de aprovação da Lei Nº 654/2018 que dispõe 
sobre alteração da Lei Nº 469/2013.  
 

DECRETA: 
 
   Art. 1º.  Torna sem efeito o Decreto nº 0424-P/2018 
de 30 de julho de 2018, que nomeou a senhora Monica De Nadai 
Bassetto, portadora do CPF/MF nº 097.293.987-39, para exercer o cargo 
de provimento em comissão de Gerente Executivo do Procon. 
 
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 955-P-2020
Publicação Nº 321741

 

 

  

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em:   31 / 12 / 2020 
 
 

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

Secretário Municipal de Administração  
Dec. nº0498-P/2019 

  
 
 

DECRETO Nº. 0955-P/2020 
 
 

EMENTA: Torna sem efeito nomeação de 
cargo em comissão a servidor. 
 

 
   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, em virtude de aprovação da Lei Nº 654/2018 que dispõe 
sobre alteração da Lei Nº 469/2013.  
 

DECRETA: 
 
   Art. 1º.  Torna sem efeito o Decreto nº 0051-P/2017 
de 03 de janeiro de 2017, que nomeou o senhor Pablo Josias Picoli, 
portador do CPF/MF nº 086.403.777-58, para exercer o cargo de 
provimento em comissão de Gerente de Medicamentos Farmácia Básica. 
 
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 956-P-2020
Publicação Nº 321742

 

 

  

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 
DECRETO Nº. 0956-P/2020 

 
 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 
 

 
   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.  Fica exonerada, a Senhora Raquel do 
Nascimento Legora, portadora do CPF/MF nº 087.685.067-08, do cargo 
de provimento em comissão de Gerente de Estudos, Projetos e Prestações 
de Contas. 
    
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº 957-P-2020
Publicação Nº 321743

 

 

  

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 
 

DECRETO Nº. 0957-P/2020 
 
 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 
 

 
   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.  Fica exonerada, a Senhora Rayssa Gomes 
Alves, portadora do CPF/MF nº 131.748.617-05, do cargo de provimento 
em comissão de Gerente de Vigilância e Epidemiologia Ambiental.
    
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº 958-P-2020
Publicação Nº 321745

 

 

  

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 
 

DECRETO Nº. 0958-P/2020 
 
 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 
 

 
   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.  Fica exonerada, a Senhora Ritieli Casotti 
Galvão, portadora do CPF/MF nº 135.424.767-14, do cargo de 
provimento em comissão de Gerente de Apoio a Estratégia da Saúde da 
Família.    
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº 959-P-2020
Publicação Nº 321746

 

 

  

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 
 

DECRETO Nº. 0959-P/2020 
 
 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 
 

 
   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.  Fica exonerado, o Senhor Ruberci Falcão, 
portador do CPF/MF nº 831.808.857-34, do cargo de provimento em  
comissão de Gerente de Controle de Zoonoses. 
    
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº 960-P-2020
Publicação Nº 321747

 

 

  

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 
DECRETO Nº. 0960-P/2020 

 
 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 
 

 
   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.  Fica exonerada, a Senhora Ruth do 
Nascimento Legora, portadora do CPF/MF nº 103.623.627-77, do cargo 
de provimento em comissão de Gerente de Planejamento, Projetos e 
Manutenção da Rede Física da Escola. 
    
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº 961-P-2020
Publicação Nº 321748

 

 

  

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em:   31 / 12 / 2020 
 
 

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

Secretário Municipal de Administração  
Dec. nº0498-P/2019 

  
 
 

DECRETO Nº. 0961-P/2020 
 
 

EMENTA: Torna sem efeito nomeação de 
cargo em comissão a servidor. 
 

 
   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, em virtude de aprovação da Lei Nº 654/2018 que dispõe 
sobre alteração da Lei Nº 469/2013.  
 

DECRETA: 
 
   Art. 1º.  Torna sem efeito o Decreto nº 0016-P/2017 
de 02 de janeiro de 2017, que nomeou a senhora Sheila Maria Franzotti 
da Silva, portadora do CPF/MF nº 772.803.347-68, para exercer o cargo 
de provimento em comissão de Gerente de Protocolo. 
. 
 
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 962-P-2020
Publicação Nº 321749

 

 

  

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 
 

DECRETO Nº. 0962-P/2020 
 
 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 
 

 
   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.  Fica exonerada, a Senhora Silvania Regina 
Modolo Beninca, portadora do CPF/MF nº 034.600.867-00, do cargo de 
provimento em comissão de Gerente de Procedimentos Licitatórios 
Modalidade Pregão. 
    
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº 963-P-2020
Publicação Nº 321750

 

 

  

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 
 

DECRETO Nº. 0963-P/2020 
 
 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 
 

 
   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.  Fica exonerada, a Senhora Thaislene do 
Nascimento Mattos, portadora do CPF/MF nº 141.650.877-50, do cargo 
de provimento em comissão de Gerente de Arquivo. 
    
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº 964-P-2020
Publicação Nº 321751

 

 

  

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 
 

DECRETO Nº. 0964-P/2020 
 
 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 
 

 
   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.  Fica exonerada, a Senhora Vanderleia 
Merotto, portadora do CPF/MF nº 092.119.047-65, do cargo de 
provimento em comissão de Gerente de Recursos Humanos. 
    
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº 965-P-2020
Publicação Nº 321754

 

 

  

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 
 

DECRETO Nº. 0965-P/2020 
 
 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 
 

 
   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.  Fica exonerada, a Senhora Vanuza Giacomim 
Barcelos, portador do CPF/MF nº 031.116.967-82, para exercer o cargo 
de provimento em comissão de Gerente de Vigilância Sanitária. 
    
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº 966-P-2020
Publicação Nº 321755

 

 

  

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 
 

DECRETO Nº. 0966-P/2020 
 
 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 
 

 
   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.  Fica exonerada, a Senhora Vera Lucia Bona, 
portador do CPF/MF nº 793.596.477-72, para exercer o cargo de 
provimento em comissão de Gerência de Serviço Sócio-Assitêncial. 
    
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   

 
 
 
 



04/01/2021 (Segunda-feira) DOM/ES - Edição N° 1676

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 125

DECRETO Nº 967-P-2020
Publicação Nº 321756

 

 

  

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 
 

DECRETO Nº. 0967-P/2020 
 
 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 
 

 
   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.  Fica exonerada, a Senhora Viviane Bertolde 
Bianchi, portadora do CPF/MF nº 104.425.387-82, do cargo de 
provimento em comissão de Gerente de Ações Básicas de Saúde para 
Mulher, Criança e Idoso. 
    
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº 968-P-2020
Publicação Nº 321757

 

 

  

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em:   31 / 12  /  2020 
 
 

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

Secretário Municipal de Administração  
Dec. nº0498-P/2019 

  
 
 

DECRETO Nº. 0968-P/2020 
 
 

EMENTA: Torna sem efeito nomeação de 
cargo em comissão a servidor. 
 

 
   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, em virtude de aprovação da Lei Nº 654/2018 que dispõe 
sobre alteração da Lei Nº 469/2013.  
 

DECRETA: 
 
   Art. 1º.  Torna sem efeito o Decreto nº 0645-P/2019 
de 05 de fevereiro de 2018, que nomeou a senhora Alyne Cristina 
Rodrigues da Silva Pietralonga, portadora do CPF/MF nº 097.346.107-
16, do cargo de provimento em comissão de Gerente de Gestão da 
Assistência Social. 
 
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 969-P-2020
Publicação Nº 321758

 

 

  

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em:   31 / 12  /  2020 
 
 

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

Secretário Municipal de Administração  
Dec. nº0498-P/2019 

  
 
 

DECRETO Nº. 0969-P/2020 
 
 

EMENTA: Torna sem efeito nomeação de 
cargo em comissão a servidor. 
 

 
   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, em virtude de aprovação da Lei Nº 654/2018 que dispõe 
sobre alteração da Lei Nº 469/2013.  
 

DECRETA: 
 
   Art. 1º.  Torna sem efeito o Decreto nº 0788-P/2020 
de 04 de junho de 2020, que nomeou a senhora Marcela de Souza 
Silva, portadora do CPF/MF nº 095.595.267-07, para exercer o cargo de 
provimento em comissão de Gerente de Tesouraria. 
 
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 970-P-2020
Publicação Nº 321759

 

 

  

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 
 

DECRETO Nº. 0970-P/2020 
 
 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 
 

 
   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.  Fica exonerado, o Senhor Nelson Augusto 
Mello Guimarães, portador do CPF/MF nº 035.841.827-51, do cargo de 
provimento em comissão de Procurador Geral Municipal. 
 
   Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº 971-P-2020
Publicação Nº 321760

 

 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

DECRETO Nº. 0971-P/2020 
 
 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 
 

 
   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.  Fica exonerado, o Senhor Carlos Eugenio 
Ramalho Tavares, portador do CPF/MF nº 376.888.207-15, do cargo de 
provimento em comissão de Secretário Municipal de Finanças. 
    
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº 972-P-2020
Publicação Nº 321761

 

 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 
 

DECRETO Nº. 0972-P/2020 
 
 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 
 

 
   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.  Fica exonerado, o Senhor Leandro Beninca 
Sartori, portador do CPF/MF nº 122.967.217-61, do cargo de provimento 
em comissão de Secretário Municipal de Agricultura. 
    
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº 973-P-2020
Publicação Nº 321762

 

 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 
 

DECRETO Nº. 0973-P/2020 
 
 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 
 

 
   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.  Fica exonerado, o Senhor Messias Cledson 
Meira Guimarães, portador do CPF/MF nº 709.776.745-68, do cargo de 
provimento em comissão de Secretário Municipal de Esportes e Lazer. 
    
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº 974-P-2020
Publicação Nº 321763

 

 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 
DECRETO Nº. 0974-P/2020 

 
 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 
 

 
   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.  Fica exonerado, o Senhor Rafael Cassilhas 
Simões, portador do CPF/MF nº 110.251.787-93, do cargo de provimento 
em comisso de  Secretário Municipal de Comunicação Social. 
    
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº 975-P-2020
Publicação Nº 321764

 

 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 
DECRETO Nº. 0975-P/2020 

 
 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 
 

 
   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.  Fica exonerado, o Senhor Ricardo Silva 
Nascimento, portador do CPF/MF nº 139.953.487-42, do cargo de 
provimento em comissão de Secretário Municipal de Turismo e Cultura. 
    
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº 976-P-2020
Publicação Nº 321765

 

 

  

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 
 

DECRETO Nº. 0976-P/2020 
 
 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 
 

 
   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.  Fica exonerada, a Senhora Silvia Pinto 
Ferreira, portadora do CPF/MF nº 093.315.357-08, do cargo de 
provimento em de Secretário Municipal de Saúde. 
    
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº 977-P-2020
Publicação Nº 321766

 

 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em:   31 / 12  /  2020 
 
 

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

Secretário Municipal de Administração  
Dec. nº0498-P/2019 

  
 
 

DECRETO Nº. 0977-P/2020 
 
 

EMENTA: Torna sem efeito nomeação de 
cargo em comissão a servidor. 
 

 
   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, em virtude de aprovação da Lei Nº 654/2018 que dispõe 
sobre alteração da Lei Nº 469/2013.  
 

DECRETA: 
 
   Art. 1º.  Torna sem efeito o Decreto nº 0772-P/2020 
de 09 de abril de 2020, que nomeou o senhor Antonio Marcos Orlandi, 
portador do CPF/MF nº 112.650.647-84, para responder interinamente 
pelo cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal de 
Serviços Urbanos. 
 
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 978-P-2020
Publicação Nº 321767

 

 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em:   31 / 12  /  2020 
 
 

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

Secretário Municipal de Administração  
Dec. nº0498-P/2019 

  
 
 

DECRETO Nº. 0978-P/2020 
 
 

EMENTA: Torna sem efeito nomeação de 
cargo em comissão a servidor. 
 

 
   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, em virtude de aprovação da Lei Nº 654/2018 que dispõe 
sobre alteração da Lei Nº 469/2013.  
 

DECRETA: 
 
   Art. 1º.  Torna sem efeito o Decreto nº 0741-P/2020 
de 08 de janeiro de 2020, que nomeou o senhor Antônio Marcos 
Orlandi, portador do CPF/MF nº 112.650.647-84, para exercer o cargo de 
provimento em comissão de Secretário Municipal de Meio Ambiente. 
 
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 979-P-2020
Publicação Nº 321768

 

 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em:   31 / 12 / 2020 
 
 

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

Secretário Municipal de Administração  
Dec. nº0498-P/2019 

  
 
 

DECRETO Nº. 0979-P/2020 
 
 

EMENTA: Torna sem efeito nomeação de 
cargo em comissão a servidor. 
 

 
   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, em virtude de aprovação da Lei Nº 654/2018 que dispõe 
sobre alteração da Lei Nº 469/2013.  
 

DECRETA: 
 
   Art. 1º.  Torna sem efeito o Decreto nº 0006-P/2017 
de 02 de janeiro de 2017, que nomeou a senhora Caroline dos Santos 
Maroquio, portadora do CPF/MF nº 078.468.637-89, para exercer o cargo 
de provimento em comissão de Secretária Municipal de Assistência Social. 
 
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 980-P-2020
Publicação Nº 321769

 

 

  

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em:   31 / 12  /  2020 
 
 

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

Secretário Municipal de Administração  
Dec. nº0498-P/2019 

  
 
 

DECRETO Nº. 0980-P/2020 
 
 

EMENTA: Torna sem efeito nomeação de 
cargo em comissão a servidor. 
 

 
   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, em virtude de aprovação da Lei Nº 654/2018 que dispõe 
sobre alteração da Lei Nº 469/2013.  
 

DECRETA: 
 
   Art. 1º.  Torna sem efeito o Decreto nº 0469-P/2018 
de 10 de dezembro de 2018, que nomeou o senhor Jose Vanderley 
Beninca Zanetti, portador do CPF/MF nº 896.608.467-20, para exercer o 
cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal de Obras. 
 
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 981-P-2020
Publicação Nº 321770

 

 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em:   31 / 12 / 2020 
 
 

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

Secretário Municipal de Administração  
Dec. nº0498-P/2019 

  
 
 

DECRETO Nº. 0981-P/2020 
 
 

EMENTA: Torna sem efeito nomeação de 
cargo em comissão a servidor. 
 

 
   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, em virtude de aprovação da Lei Nº 654/2018 que dispõe 
sobre alteração da Lei Nº 469/2013.  
 

DECRETA: 
 
   Art. 1º.  Torna sem efeito o Decreto nº 0004-P/2017 
de 02 de janeiro de 2017, que nomeou a senhora Maria Lucia Canal 
Belmok, portadora do CPF/MF nº 031.643.627-57, para exercer o cargo 
de provimento em comissão de Secretário Municipal de Educação. 
 
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 982-P-2020
Publicação Nº 321771

 

 

  

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em:   08 /  09  /  2020 
 
 

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

Secretário Municipal de Administração  
Dec. nº0498-P/2019 

  
 
 

DECRETO Nº. 0982-P/2020 
 
 

EMENTA: Torna sem efeito nomeação de 
cargo em comissão a servidor. 
 

 
   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, em virtude de aprovação da Lei Nº 654/2018 que dispõe 
sobre alteração da Lei Nº 469/2013.  
 

DECRETA: 
 
   Art. 1º.  Torna sem efeito o Decreto nº 0498-P/2019 
de 05 de fevereiro de 2019, que nomeou o senhor Pascoal Garcia 
Martins, portador do CPF/MF nº 080.307.087-00, para exercer o cargo de 
provimento em comissão de Secretário Municipal de Administração. 
 
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

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

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 983-P-2020
Publicação Nº 321772

 

 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em:   31 / 12 / 2020 
 
 

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

Secretário Municipal de Administração  
Dec. nº0498-P/2019 

\  
 
 

DECRETO Nº. 0983-P/2020 
 
 

EMENTA: Torna sem efeito nomeação de 
cargo em comissão a servidor. 
 

 
   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, em virtude de aprovação da Lei Nº 654/2018 que dispõe 
sobre alteração da Lei Nº 469/2013.  
 

DECRETA: 
 
   Art. 1º.  Torna sem efeito o Decreto nº 0003-P/2017 
de 02 de janeiro de 2017, que nomeou a senhora Rotilea Da Penha 
Gaigher, portadora do CPF/MF nº 031.733.867-60, para exercer o cargo 
de provimento em comissão de Secretário Municipal de Planejamento e 
Desenvolvimento. 
 
 
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
 

PREFEITO 
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DECRETO Nº 984-P-2020
Publicação Nº 321774

 

 

  

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 
 

DECRETO Nº. 0984-P/2020 
 
 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 
 

 
   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.  Fica exonerado, o Senhor Sandro Loureiro 
Costa, portador do CPF/MF nº 853.784.887-53, do cargo de provimento 
em comissão de Subprocurador Geral Municipal. 
 
   Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº 985-P-2020
Publicação Nº 321775

 

 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 
 

DECRETO Nº. 0985-P/2020 
 
 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 
 

 
   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.  Fica exonerado, o Senhor Fabricio Bertholde 
Bianchi, portador do CPF/MF nº 101.038.127-09, do cargo de provimento 
em Subsecretário Municipal de Agricultura. 
    
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº 986-P-2020
Publicação Nº 321776

 

 

  

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 
 

DECRETO Nº. 0986-P/2020 
 
 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 
 

 
   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.  Fica exonerado, o Senhor Jose Balbino dos 
Santos Barbosa, portador do CPF/MF nº 388.547.675-49, do cargo de 
provimento em Subsecretário Municipal de Obras. 
    
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº 987-P-2020
Publicação Nº 321777

 

 

  

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 
 

DECRETO Nº. 0987-P/2020 
 
 

EMENTA: EMENTA: Torna sem efeito 
nomeação de cargo em comissão a servidor. 
 

 
   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, em virtude de aprovação da Lei Nº 654/2018 que dispõe 
sobre alteração da Lei Nº 469/2013.  
 

DECRETA: 
 
   Art. 1º.  Torna sem efeito o Decreto nº 0759-P/2020 
de 03 de março de 2020, que nomeou a senhora Luziane de Souza, 
portadora do CPF/MF nº 093.103.187-75, para exercer o cargo de 
provimento em comissão de Subsecretária Municipal de Comunicação 
Social. 
 
 
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 

 
FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 

PREFEITO   
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DECRETO Nº 988-P-2020
Publicação Nº 321778

 

 

  

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 
 

DECRETO Nº. 0988-P/2020 
 
 

EMENTA: Torna sem efeito nomeação de 
cargo em comissão a servidor. 
 

 
   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.  Torna sem efeito o Decreto nº 0166-P/2017 
de 01 de março de 2017, que nomeou, o Senhor Osvaldo Gaigher Filho, 
portador do CPF/MF nº 996.182.577-20, do cargo de provimento em 
Subsecretário Municipal de Esporte e Lazer. 
    
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº 989-P-2020
Publicação Nº 321779

 

 
 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 
 

DECRETO Nº. 0989-P/2020 
 
 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 
 

 
   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.  Fica exonerada, a Senhora Aline Bufolo, 
portadora do CPF/MF nº 121.187.667-50, do cargo de provimento em 
comissão de Chefe de Atendimento do Procon. 
    
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   

 
 
 
 



04/01/2021 (Segunda-feira) DOM/ES - Edição N° 1676

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 148

DECRETO Nº 990-P-2020
Publicação Nº 321780

 

 

  

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 
 

DECRETO Nº. 0990-P/2020 
 
 

EMENTA: Torna sem efeito nomeação de 
cargo em comissão a servidor. 
 

 
   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.    Torna sem efeito o Decreto nº 0618-P/2019 
de 29 de maio de 2019, que nomeou a senhora Damiana Ferrarine 
Vazzoler, portadora do CPF/MF nº 106.277.357-89, para exercer o cargo 
de Coordenador do Serviço de Inspeção Municipal. 
    
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº 991-P-2020
Publicação Nº 321781

 

 

  

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 
 

DECRETO Nº. 0991-P/2020 
 
 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 
 

 
   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.  Fica exonerado, o Senhor Felipe Gomes 
Cassilhas, portador do CPF/MF nº 131.663.497-31, do cargo de 
provimento em comissão de Coordenador de Transporte. 
    
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº 992-P-2020
Publicação Nº 321782

 

 

  

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 
 

DECRETO Nº. 0992-P/2020 
 
 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 
 

 
   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.  Fica exonerada, o Senhor Igor Bergamini 
Rodrigues, portadora do CPF/MF nº 125.282.747-42, do cargo de 
provimento em comissão de Coordenador de Projetos e Execução de 
Atividades Esportivas. 
    
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº 993-P-2020
Publicação Nº 321783

 

 

 

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 
 

DECRETO Nº. 0993-P/2020 
 
 

EMENTA: Torna sem efeito nomeação de 
cargo em comissão a servidor. 
 
 

 
   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.  Torna sem efeito o Decreto nº 0080-P/2017 
de 09 de janeiro de 2017, que nomeou o senhor Jose Antonio Pereira 
da Cruz, portador do CPF/MF nº 938.953.057-15, para exercer o cargo de 
provimento em comissão de Coordenador de Transporte                         
 
                         Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº 994-P-2020
Publicação Nº 321784

 

 

  

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 
 

DECRETO Nº. 0994-P/2020 
 
 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 
 

 
   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.  Fica exonerada, a Senhora Marinete Martins 
Gomes, portador do CPF/MF nº 915.584.877-91, do cargo de 
provimento em comissão de Coordenador de Distribuição de Merenda 
Escolar. 
 
   Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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DECRETO Nº 995-P-2020
Publicação Nº 321785

 

 

  

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 
 

DECRETO Nº. 0995-P/2020 
 
 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 
 

 
   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.  Fica exonerada, a Senhora Natalia dos 
Santos Cavallini, portadora do CPF/MF nº 157.103.687-33, do cargo de 
provimento em comissão de Agente de Desenvolvimento. 
    
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   

 
 
 
 



04/01/2021 (Segunda-feira) DOM/ES - Edição N° 1676

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 154

DECRETO Nº 996-P-2020
Publicação Nº 321786

 

 

  

O presente Ato foi afixado nesta 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves  

Em: 31/ 12 / 2020 
 

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

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

 
 

DECRETO Nº. 0996-P/2020 
 
 

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de 
servidor de cargo de provimento em 
comissão. 
 

 
   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.  Fica exonerada, a Senhora Virginia Junqueira 
Moreira, portadora do CPF/MF nº 095.900.447-51, do cargo de 
provimento em comissão de Diretor Administrativo de Assistência a 
Saúde. 
    
                        Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

ALFREDO CHAVES (ES), EM 31. DEZEMBRO. 2020. 
 
 
 

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE 
PREFEITO   
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Aracruz

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz

3º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 008-2019 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPI-
RITO SANTO

Publicação Nº 319116

RESUMO DO TERCEIRO TETRMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2019 PROCESSO 189/2018

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

Contratada: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPIRITO SANTO DIO - ES.

Objeto: Constitui objeto do presente termo a prorrogação do prazo de duração do contrato por mais 12 (Doze) meses 
com início no dia 01/01/2021 e término no dia 31/12/2021 conforme estabelecido no art. 57, II da Lei 8.666/93 e suas 
alterações.

As despesas decorrentes do presente termo aditivo, correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento 
vigente, a saber: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA: 002001.1712200402.007.33903900000.

Valor: R$ 9.088,00

Elias Antônio Coelho Marochio Diretor Geral do SAAE
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Barra de São Francisco

Prefeitura

EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 001, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020
Publicação Nº 321628

EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 001, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Altera a redação do artigo 106 da Lei Orgânica do Município, e dá outras providências.

A MESA da CÂMARA MUNICIPAL de Barra de São Francisco-ES, nos termos do § 2° do art. 32 da Lei Orgânica, § 2° do 
art. 188 do Regimento Interno e do art. 29 da Constituição da República, promulga a seguinte Emenda ao texto da Lei 
Orgânica do Município:

Art. 1º O artigo 106 da Lei Orgânica do Município passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 106 0 servidor abrangido pelo regime próprio de previdência social municipal será aposentado:

I — por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, 
hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que 
ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei complementar;

II — compulsoriamente, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, com proventos fixados na forma de lei complementar;

Ill — voluntariamente, observados cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem;

b) 25 (vinte e cinco) anos de contribuição;

c) tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público;

d) 05 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria.

§ 1° As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei complementar.

§ 2° É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previ-
dência social, ressalvado o disposto nos §§ 2°-A, 2°-B e 3°.

§ 2°- A Lei complementar estabelecerá idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com 
deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.

§ 2°-B Lei complementar estabelecerá idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores 
cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou 
associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.

§ 3° Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes 
da aplicação do disposto no inciso Ill do caput, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério 
na educação infantil e no ensino fundamental e médio, na forma fixada em lei complementar.

§ 4° Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da Constituição da República Federativa 
do Brasil, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime próprio de previdência social municipal, 
aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no Re-
gime Geral de Previdência Social.

§ 5° 0 benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei complementar.

§ 6° É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme 
critérios estabelecidos em lei complementar.

§ 7° 0 tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria e o tempo 
de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade.
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§ 8° A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício.

§ 9° Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, da Constituição da República Federativa do Brasil à soma total dos proventos 
de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras ativi-
dades sujeitas a contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos 
de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma da Constituição da República Federativa do Brasil, cargo 
em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo.

§ 10 Além do disposto neste artigo, serão observados, pelo regime próprio de previdência social municipal, no que couber, 
os requisitos e critérios fixados para o Regime Geral de Previdência Social.

§ 11 Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime Geral de Previdência 
Social.

§ 12 A lei municipal instituirá regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, 
observado o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social para o valor das aposentadorias e das 
pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no § 14.

§ 13 0 regime de previdência complementar de que trata o § 12 oferecerá plano de benefícios somente na modalidade 
contribuição definida, observará o disposto no art. 202 da Constituição da República Federativa do Brasil e será efetivado 
por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar.

§ 14 Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos § § 13 e 14 poderá ser aplicado ao servidor que ti-
ver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência 
complementar.

§ 15 Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no § 10 serão devidamente atu-
alizados, na forma da lei.

§ 16 Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo 
que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 
201 da Constituição da República Federativa do Brasil, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares 
de cargos efetivos.

§ 17 Observados critérios a serem estabelecidos em lei complementar, o servidor titular de cargo efetivo que tenha com-
pletado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um 
abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária.

§ 19 É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade ges-
tora desse regime no município, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão 
responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei comple-
mentar de que trata o § 22 do art. 40 da Constituição da República Federativa do Brasil."

Art. 2° Lei complementar estabelecerá regras de transição e outras disposições em atendimento à alterações promovidas 
pela Emenda Constitucional n° 103, de 12 de novembro de 2019.

Art. 3° A presente Emenda à Lei Orgânica entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala Hugo de Vargas Fortes, 31 de dezembro de 2020.

JUVENAL CALIXTO FILHO ZIRENE SURDINI VALLI

Presidente Vice-Presidente

ADMILSON RIBEIRO BRUM HUANDER   CLEIDY CARDOSO DE SOUZA

1º Secretário      2º Secretário
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Boa Esperança

Prefeitura

EXTRATO DO 3º ADITIVO AO TERMO DE PERMUTA
Publicação Nº 321634

EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE PERMUTA

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE PERMUTA DE SERVIDORES QUE CELEMBRA ENRE SI O MUNICÍPIO DE BOA ESPERAN-
ÇA/ES E O MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES

OBJETO: O presente Aditivo visa prorrogação ao Termo de Permuta que disponibilizam as servidoras SANDRA REGINA 
MARQUIORI ORTEGA, inscrita no CPF sob o nº 034.702.657-55, RG sob o nº 1.175.428 SPTC ES, ocupante do cargo efe-
tivo de Professor MAP IV – Eixos Temáticos e Base Nacional Comum, para o Município de Vila Pavão/ES e a Sra. MARIA 
JOSÉ GALVÃO GABRECHT, inscrita no CPF sob o nº 045.678.657-07, RG sob o nº 1.290.459 SSP ES, ocupante de cargo 
efetivo de Professor, para o Município de Boa Esperança/ES.

PRAZO DE VIGÊNCIA:

O prazo de duração do presente Termo será de 23 de janeiro de 2021 a 22 de janeiro de 2022.

PROCESSO DE ADITIVO Nº 4807/2020.

DATA DE ASSINATURA: 31/12/2020.

Boa Esperança, 31 de dezembro de 2020.

LAURO VIEIRA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 015/2020 - SAÚDE
Publicação Nº 321633

EXTRATO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 015/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA ESPERANÇA.

CONTRATADO: JOSÉ CARLOS DE ARAUJO PEREIRA, CPF 069.648.877-92, POLLYANNA CRISTINA VENTURIM PEREIRA, CPF 
085.915.747-45.

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Referência, a locação, de um imóvel comercial, com instalações elétricas e 
sanitárias adequadas, destinadas ao funcionamento da Base Descentralizada SAMU 192 de Boa Esperança – ES, conforme 
discriminado no Processo nº 3965/2020 e de acordo com as especificações e detalhamentos do Termo de Referência que, 
juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.

VALOR GLOBAL: O valor mensal da locação do imóvel importa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), totalizando o valor 
de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS.

Projeto Atividade: 008001.1012200222.047 – Manutenção dos Serviços Administrativos e Informações

Elemento Despesa: 33903600000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.

Ficha: 012.
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Fonte Recurso: 1211000000 – Recursos de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde.

PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura

Assinatura do Contrato em 31/12/2020.

PROCESSO Nº 3965/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Boa Esperança/ES, 31 de dezembro de 2020.

LAURO VIEIRA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

ANA ROSA MARIN SILVA

GESTORA DO FUNDO

IPASBE

RESUMO Nº 01 PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IPASBE
Publicação Nº 321619

RESUMO DE ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 01/2020

Processo nº 001/2020

Contratante: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Boa Esperança – IPASBE

Contratada: MARIA DA PENHA CAMPOS FRANÇA - CPF Nº. 479.433.357-91

Modalidade: DISPENSA - ART. 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93.

Objeto do contrato: locação de um imóvel comercial, com 60m², situado a Rua Cotaxé, s/n, no centro de Boa Esperança/
ES, destinado instalação e funcionamento da Unidade Administrativa do IPASBE

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência da “cláusula segunda” do contrato, pelo período de 12 (doze) 
meses.

Valor Global: R$ 16.310,28

Dotação: 3.3.90.36.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Ratificação: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato de origem.

Assinatura: 31 de dezembro de 2020.

Vigência: 01/01/2021 a 31/12/2021.

Domingos Ramos de Oliveira Souza

Superintendente do IPASBE

RESUMO Nº 02 TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01-2018
Publicação Nº 321618

RESUMO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01/2018

Processo nº 001/2018

Contratante: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Boa Esperança – IPASBE
Contratada: RG PROVIDER LTDA - ME - CNPJ Nº 05.890.739/0001-30
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Modalidade: DISPENSA - ART. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

Objeto do contrato: Contratação de serviços de acesso à rede mundial de computadores (INTERNET).

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência da “cláusula segunda” do contrato, pelo período de 12 (doze) 
meses.

Valor Global: R$ 1.440,00.

Dotação: 3.3.90.39.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ratificação: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato de origem.

Assinatura: 31 de dezembro de 2020.

Vigência: 01/01/2021 a 31/12/2021.

Domingos Ramos de Oliveira Souza

Superintendente do IPASBE
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Castelo

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PP 080/2020 - RETIFICADO E PRORROGADO
Publicação Nº 321624

AVISO DE LICITAÇÃO

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

Pregão Presencial Nº 080/2020 – RETIFICADO E PRORROGADO

Objeto: contratação de empresa para realização dos serviços de varrição de vias e logradouros públicos, retirada de areia, 
capina, roçada, pintura de canteiros e meio-fio, limpeza de praças, parques e jardins, raspagem, rastelação, limpeza de 
cemitérios, limpeza de bueiros, córregos e rios, lavagem de ruas e avenidas, coleta e transporte de resíduos sólidos ur-
banos (domiciliar e comercial) classe II- A, com caminhão coletor compactador e demais serviços pertinentes a limpeza 
pública do município de Castelo.

Data de abertura: 15/01/2021

Horário: 08:00

Fornecimento do edital: Site www.castelo.es.gov.br link Licitações. Informações pelo telefone (28) 3542-8520.

Castelo-ES, 30/12/2020.

Cleidiano Alochio Coaioto

Pregoeiro

PORTARIA 5.649
Publicação Nº 322032

PORTARIA Nº 5.649, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEIA SECRETÁRIA INTERINA.

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeada, a Sr.ª MARCELA NAGEL STOV, para exercer o cargo comissionado de Secretário Municipal de Saúde 
(SEMSA) referência CC-1, pertencente à Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Castelo, Lei nº 1.805, de 14 
de maio de 1998.

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

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

Castelo, ES, 04 de janeiro de 2021.

JOÃO PAULO SILVA NALI

Prefeito



04/01/2021 (Segunda-feira) DOM/ES - Edição N° 1676

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 162

PORTARIA 5.650
Publicação Nº 322033

PORTARIA Nº 5.650, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEIA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS INTERINO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 53, inciso I, e art. 108, II, “a”, da Lei 
Orgânica do Município de Castelo,

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeado, o Sr. CARLOS EDMAR LOUZADA, para exercer o cargo comissionado de Secretário Municipal de Fi-
nanças (SEMFI), Referência CC-1, pertencente à Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Castelo, Lei nº 1.805, 
de 14 de maio de 1998 e modificações posteriores.

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

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

Castelo, ES, 04 de janeiro de 2021.

JOÃO PAULO SILVA NALI

Prefeito

PORTARIA 5.651
Publicação Nº 322034

PORTARIA Nº 5.651, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEIA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO Interino.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 53, inciso I, e art. 108, II, “a”, da Lei 
Orgânica do Município de Castelo,

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeado, o Sr. GLADSTONE GOMES PINHEIRO, para exercer o cargo comissionado de Secretário Municipal de 
Planejamento (SEMPLAN) referência CC-1, pertencente à Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Castelo, Lei 
nº 1.805, de 14 de maio de 1998.

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

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

Castelo, ES, 04 de janeiro de 2021.

JOÃO PAULO SILVA NALI

Prefeito

PORTARIA 5.652
Publicação Nº 322035

PORTARIA Nº 5.652, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
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NOMEIA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA INTERINO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 53, inciso I, e art. 108, II, “a”, da Lei 
Orgânica do Município de Castelo,

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeado, o Srº GIANI MÁRCIO DE OLIVEIRA CORADINI, para exercer o cargo comissionado de Secretário 
Municipal de Turismo e Cultura (SEMTURC), Referência CC-1, pertencente à Estrutura Administrativa da Prefeitura Muni-
cipal de Castelo, Lei nº 1.805, de 14 de maio de 1998 e modificações introduzidas pela lei 3.204 de 11 de junho de 2012.

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

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

Castelo, ES, 04 de janeiro de 2021.

JOÃO PAULO SILVA NALI

Prefeito

PORTARIA 5.653
Publicação Nº 322036

PORTARIA Nº 5.653, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEIA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 53, inciso I, e art. 108, II, “a”, da Lei 
Orgânica do Município de Castelo,

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeado, o Sr. Agnaldo Massafra, para exercer o Cargo de Secretário Municipal de Esportes (SEMESP) refe-
rência CC-1, pertencente à Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Castelo definida pela Lei nº 1.805, de 14 
de maio de 1998, e modificações posteriores.

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

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

Castelo, ES, 04 de janeiro de 2021.

JOÃO PAULO SILVA NALI

Prefeito

PORTARIA 5.654
Publicação Nº 322037

PORTARIA Nº 5.654, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEIA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE Agricultura.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 53, inciso I, e art. 108, II, “a”, da Lei 
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Orgânica do Município de Castelo,

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeado, o Sr. MARCO AURÉLIO CAMPANHA ZUMERLE, para exercer o cargo comissionado de Secretário Mu-
nicipal de Agricultura (SEMAG), referência CC-1, pertencente à Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Castelo, 
Lei nº 1.805, de 14 de maio de 1998, e modificações posteriores.

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

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

Castelo, ES, 04 de janeiro de 2021.

JOÃO PAULO SILVA NALI

Prefeito

PORTARIA 5.655
Publicação Nº 322038

PORTARIA Nº 5.655, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEIA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 53, inciso I, e art. 108, II, “a”, da Lei 
Orgânica do Município de Castelo,

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeado, o Sr. CARLOS EDMAR LOUZADA, ocupante do cargo comissionado de Secretário Municipal de Finan-
ças (SEMFI), para responder pela Secretaria Municipal de Administração (SEMAD), sem ônus adicionais para o Município.

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

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

Castelo, ES, 04 de janeiro de 2021.

JOÃO PAULO SILVA NALI

Prefeito

PORTARIA 5.656
Publicação Nº 322039

PORTARIA Nº 5.656, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

EXONERA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INTERIOR.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 53, inciso I, e art. 108, II, “a”, da Lei 
Orgânica do Município de Castelo,

RESOLVE:
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Art. 1º Fica exonerada, a Sr.ª JANEA NICOLI CELLIN, do cargo comissionado de Secretária Municipal de Interior (SEMINT), 
Referência CC-1, pertencente à Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Castelo, Lei nº 1.805, de 14 de maio 
de 1998, e modificações introduzidas pela Lei nº 2.143, de 21 de fevereiro de 2003.

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

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

Castelo, ES, 04 de janeiro de 2021.

JOÃO PAULO SILVA NALI

Prefeito

PORTARIA 5.657
Publicação Nº 322040

PORTARIA Nº 5.657, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEIA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INTERIOR INTERINO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 53, inciso I, e art. 108, II, “a”, da Lei 
Orgânica do Município de Castelo,

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeado, o Sr. MARCO AURÉLIO CAMPANHA ZUMERLE, ocupante do cargo comissionado de Secretário Muni-
cipal de Agricultura (SEMAG), para responder pela Secretaria Municipal de Interior (SEMINT), sem ônus adicionais para o 
Município.

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

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

Castelo, ES, 04 de janeiro de 2021.

JOÃO PAULO SILVA NALI

Prefeito

PORTARIA 5.658
Publicação Nº 322041

PORTARIA Nº 5.658, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEIA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE Obras INTERINO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 53, inciso I, e art. 108, II, “a”, da Lei 
Orgânica do Município de Castelo,

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeado, o Sr. GLADSTONE GOMES PINHEIRO, ocupante do cargo comissionado de Secretário Municipal de 
Planejamento (SEMPLAN), para responder pela Secretaria Municipal de Obras (SEMOB), sem ônus adicionais para o Mu-
nicípio.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Castelo, ES, 04 de janeiro de 2021.

JOÃO PAULO SILVA NALI

Prefeito

PORTARIA 5.659
Publicação Nº 322043

PORTARIA Nº 5.659, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

EXONERA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 53, inciso I, e art. 108, II, “a”, da Lei 
Orgânica do Município de Castelo,

RESOLVE:

Art. 1º Fica exonerado, o Sr.º MARCELO ZAGOTTO, do cargo comissionado de Secretário Municipal de Serviços Urbanos 
(SEMSUR), Referência CC-1, pertencente à Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Castelo, Lei nº 1.805, de 
14 de maio de 1998, e modificações introduzidas pela Lei nº 2.143, de 21 de fevereiro de 2003, a partir de 03 de fevereiro 
de 2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a 03 de fevereiro de 2021.

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

Castelo, ES, 04 de janeiro de 2021.

JOÃO PAULO SILVA NALI

Prefeito

PORTARIA 5.660
Publicação Nº 322044

PORTARIA Nº 5.660, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEIA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS INTERINO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 53, inciso I, e art. 108, II, “a”, da Lei 
Orgânica do Município de Castelo,

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeado, o Sr.º WANDERLEY RIQUIERE DOS SANTOS, para exercer o cargo comissionado de Secretário Mu-
nicipal de Serviços Urbanos (SEMSUR), Referência CC-1, pertencente à Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de 
Castelo, Lei nº 1.805, de 14 de maio de 1998, e modificações introduzidas pela Lei nº 2.143, de 21 de fevereiro de 2003.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Castelo, ES, 04 de janeiro de 2021.

JOÃO PAULO SILVA NALI

Prefeito

PORTARIA 5.661
Publicação Nº 322045

PORTARIA Nº 5.661, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

EXONERA AUDITOR PÚBLICO INTERNO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 53, inciso I, e art. 108, II, “a”, da Lei 
Orgânica do Município de Castelo,

RESOLVE:

Art. 1º Fica exonerado, o Sr. WAGNER JOSÉ INÁCIO, do cargo de provimento em comissão de Auditor Público Interno 
(API), Referência CC-1, autorizado pela Lei 3.174, de 05 de abril de 2012, sem prejuízo das responsabilidades previstas 
na Lei 3.160 de 21 de março de 2012.

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

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

Castelo, ES, 04 de janeiro de 2021.

JOÃO PAULO SILVA NALI

Prefeito

PORTARIA 5.662
Publicação Nº 322046

PORTARIA Nº 5.662, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEIA AUDITOR PÚBLICO INTERNO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 53, inciso I, e art. 108, II, “a”, da Lei 
Orgânica do Município de Castelo,

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeado, o Sr. RONILSON OLIVEIRA, para exercer o cargo de provimento em comissão de Auditor Público 
Interno (API), Referência CC-1, autorizado pela Lei 3.174, de 05 de abril de 2012, sem prejuízo das responsabilidades 
previstas na Lei 3.160 de 21 de março de 2012.

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

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

Castelo, ES, 04 de janeiro de 2021.

JOÃO PAULO SILVA NALI

Prefeito
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PORTARIA 5.663
Publicação Nº 322047

PORTARIA Nº 5.663, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

Nomeia Assessor de Planejamento e Informações em Saúde.

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeado o Srº RAUL FIORINI LOUZADA, para exercer o cargo de Provimento em Comissão de Assessor de 
Planejamento e Informações em Saúde, lotada no Gabinete do Prefeito, exercendo suas atividades junto a Secretaria 
Municipal de Saúde, nos termos da Lei nº 2.985 de 09 de dezembro de 2010, parte integrante da nº Lei 2.507 de 10 de 
maio de 2007.

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário

Castelo, ES, 04 de janeiro de 2021.

JOÃO PAULO SILVA NALI

Prefeito

PORTARIA 5.664
Publicação Nº 322048

PORTARIA Nº 5.664, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

EXONERA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica exonerado o Sr.º VICTOR EMANUEL SCHETTINO, do Cargo Comissionado de Secretário Municipal de Meio Am-
biente (SEMMA) referência CC-1, pertencente à Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Castelo, Lei nº 1.805, 
de 14 de maio de 1998, e modificações posteriores.

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

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

Castelo, ES, 04 de janeiro de 2021.

JOÃO PAULO SILVA NALI

Prefeito
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PORTARIA 5.665
Publicação Nº 322049

PORTARIA Nº 5.665, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEIA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE INTERINA.

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeada a Sr.ª SIMONE ROSSI MANHAGO, para exercer o Cargo Comissionado de Secretária Municipal de 
Meio Ambiente (SEMMA) referência CC-1, pertencente à Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Castelo, Lei 
nº 1.805, de 14 de maio de 1998, e modificações posteriores.

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

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

Castelo, ES, 04 de janeiro de 2021.

JOÃO PAULO SILVA NALI

Prefeito

PORTARIA 5.666
Publicação Nº 322050

PORTARIA Nº 5.666, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

NOMEIA AJUDANTE DE ORDENS.

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeado, o Srº EDIOMAR RIBEIRO, para exercer o cargo de Provimento em Comissão de Ajudante de Ordens, 
lotado no Gabinete do Prefeito, exercendo suas atividades junto ao Gabinete do Prefeito, nos termos da Lei nº 3.400 de 
19 de setembro de 2013, parte integrante da nº Lei 2.507 de 10 de maio de 2007.

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

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

Castelo, ES, 04 de janeiro de 2021.

JOÃO PAULO SILVA NALI

Prefeito

PORTARIA 5.667
Publicação Nº 322051

PORTARIA Nº 5.667, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

EXONERA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 53, inciso I, e art. 108, II, “a”, da Lei 
Orgânica do Município de Castelo,
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RESOLVE:

Art. 1º Fica exonerado o Sr. RENAN BRAMBILLA ZANUNCIO, do Cargo Comissionado de Secretário Municipal de Obras 
(SEMOB) referência CC-1, pertencente à Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Castelo, Lei nº 1.805, de 14 
de maio de 1998, e modificações posteriores.

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

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

Castelo, ES, 04 de janeiro de 2021.

JOÃO PAULO SILVA NALI

Prefeito

PORTARIA 5.669
Publicação Nº 322052

PORTARIA Nº 5.669, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

EXONERA Secretária MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 53, inciso I, e art. 108, II, “a”, da Lei 
Orgânica do Município de Castelo,

RESOLVE:

Art. 1º Fica exonerada, a Srª JOELMA CELLIN, do cargo comissionado de Secretária Municipal de Educação (SEME), refe-
rência CC-1 pertencente à Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Castelo, Lei 1.805 de 14 de maio de 1998 e 
modificações introduzidas pela Lei 2.334 de 05 de setembro de 2005.

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

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

Castelo, ES, 04 de janeiro de 2021.

JOÃO PAULO SILVA NALI

Prefeito

PORTARIA 5.637
Publicação Nº 322054

PORTARIA Nº 5.637, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.

EXONERA SECRETÁRIO INTERINO.

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

RESOLVE:
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Art. 1º Fica exonerado a pedido, o Sr.º Jaurio Campanha Filho, do cargo comissionado de Secretário Municipal de Saúde 
(SEMSA) referência CC-1, pertencente à Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Castelo, Lei nº 1.805, de 14 
de maio de 1998, a partir de 31 de dezembro de 2020.

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

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

Castelo, ES, 30 de dezembro de 2020.

DOMINGOS FRACAROLI

Prefeito
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Guaçuí

Prefeitura

EXTRATO SIMPLIFICADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ADITIVOS 30/12/2020
Publicação Nº 321789

Extrato Simplificado - Secretaria Municipal de Educação

Aditivo

Aditivo ao 
contrato nº

Processo Contratado (a) Objeto

001/2020 5462/2020 WAGNER SAPALA SILVA
Fica prorrogado pelo período de 01/01/2021 
até 31/12/2021, o prazo constante na Cláusula 
Segunda do contrato supramencionado.

002/2020 5462/2020 ADENILSON MACIEL ROMANELI
Fica prorrogado pelo período de 01/01/2021 
até 31/12/2021, o prazo constante na Cláusula 
Segunda do contrato supramencionado.

003/2020 5462/2020 ALLAM JHONES CARVALHO CORTES
Fica prorrogado pelo período de 01/01/2021 
até 31/12/2021, o prazo constante na Cláusula 
Segunda do contrato supramencionado.

004/2020 5462/2020 JEAN KARLO SARAIVA DE PAULA
Fica prorrogado pelo período de 01/01/2021 
até 31/12/2021, o prazo constante na Cláusula 
Segunda do contrato supramencionado.

005/2020 5462/2020 WELLINGTON FERREIRA TASCA
Fica prorrogado pelo período de 01/01/2021 
até 31/12/2021, o prazo constante na Cláusula 
Segunda do contrato supramencionado.

006/2020 5462/2020 JOÃO LUCIO DE PAULA
Fica prorrogado pelo período de 01/01/2021 
até 31/12/2021, o prazo constante na Cláusula 
Segunda do contrato supramencionado.

010/2020 2365/2020 GISELLE BIANCHI DE SOUZA SILVEIRA MAIA

Fica prorrogado pelo período de 01/01/2021 
ATÉ 05 (CINCO) MESES APÓS O PARTO, o prazo 
constante na Cláusula Segunda do contrato 
supramencionado.

021/2020 5462/2020 SILVIA CINDRA DE SOUZA VARGAS
Fica prorrogado pelo período de 01/01/2021 
até 31/12/2021, o prazo constante na Cláusula 
Segunda do contrato supramencionado.

023/2020 5462/2020 FABIANA BARBOSA
Fica prorrogado pelo período de 01/01/2021 
até 31/12/2021, o prazo constante na Cláusula 
Segunda do contrato supramencionado.

025/2020 5462/2020 PAULINA SILVEIRA DE CARVALHO
Fica prorrogado pelo período de 01/01/2021 
até 31/12/2021, o prazo constante na Cláusula 
Segunda do contrato supramencionado.

026/2020 5462/2020 ANGELA MARIA VIEIRA MAIA
Fica prorrogado pelo período de 01/01/2021 
até 31/12/2021, o prazo constante na Cláusula 
Segunda do contrato supramencionado.

028/2020 5462/2020 ELIZABETH LORENÇO
Fica prorrogado pelo período de 01/01/2021 
até 31/12/2021, o prazo constante na Cláusula 
Segunda do contrato supramencionado.

029/2020 5462/2020 MÁRCIO ALVES DA SILVA
Fica prorrogado pelo período de 01/01/2021 
até 31/12/2021, o prazo constante na Cláusula 
Segunda do contrato supramencionado.

030/2020 5462/2020 KRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA
Fica prorrogado pelo período de 01/01/2021 
até 31/12/2021, o prazo constante na Cláusula 
Segunda do contrato supramencionado.

031/2020 5462/2020 RONALD ANTONIO ALVES RANGEL
Fica prorrogado pelo período de 01/01/2021 
até 31/12/2021, o prazo constante na Cláusula 
Segunda do contrato supramencionado.

032/2020 5462/2020 DALIRIO SANTOS JUFFO DA COSTA
Fica prorrogado pelo período de 01/01/2021 
até 31/12/2021, o prazo constante na Cláusula 
Segunda do contrato supramencionado.

033/2020 5462/2020 JORDANIA DOS SANTOS FERREIRA
Fica prorrogado pelo período de 01/01/2021 
até 31/12/2021, o prazo constante na Cláusula 
Segunda do contrato supramencionado.
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034/2020 5462/2020 MARIA ROSA VIEIRA PEREIRA AZEVEDO
Fica prorrogado pelo período de 01/01/2021 
até 31/12/2021, o prazo constante na Cláusula 
Segunda do contrato supramencionado.

035/2020 5462/2020 ROZANE COUZI ROSA
Fica prorrogado pelo período de 01/01/2021 
até 31/12/2021, o prazo constante na Cláusula 
Segunda do contrato supramencionado.

036/2020 5462/2020 IRANI MARIA RIBEIRO DA SILVA
Fica prorrogado pelo período de 01/01/2021 
até 31/12/2021, o prazo constante na Cláusula 
Segunda do contrato supramencionado.

037/2020 5462/2020 CASSIANA DA SILVA DUTRA
Fica prorrogado pelo período de 01/01/2021 
até 31/12/2021, o prazo constante na Cláusula 
Segunda do contrato supramencionado.

038/2020 5462/2020 JUCIMAR JEVEAUX DE OLIVEIRA
Fica prorrogado pelo período de 01/01/2021 
até 31/12/2021, o prazo constante na Cláusula 
Segunda do contrato supramencionado.

039/2020 5462/2020 ANA MARIA DA SILVA
Fica prorrogado pelo período de 01/01/2021 
até 31/12/2021, o prazo constante na Cláusula 
Segunda do contrato supramencionado.

040/2020 5462/2020 SIRLEY JANE BORGES LIMA
Fica prorrogado pelo período de 01/01/2021 
até 31/12/2021, o prazo constante na Cláusula 
Segunda do contrato supramencionado.

041/2020 5462/2020 MARIA ELIANA DA SILVA
Fica prorrogado pelo período de 01/01/2021 
até 31/12/2021, o prazo constante na Cláusula 
Segunda do contrato supramencionado.

042/2020 5462/2020 SOLANGE MARIA RAIMUNDO
Fica prorrogado pelo período de 01/01/2021 
até 31/12/2021, o prazo constante na Cláusula 
Segunda do contrato supramencionado.

043/2020 5462/2020 REGIANE ALVES
Fica prorrogado pelo período de 01/01/2021 
até 31/12/2021, o prazo constante na Cláusula 
Segunda do contrato supramencionado.

045/2020 5462/2020 LAIZ SABINO JUNJAR
Fica prorrogado pelo período de 01/01/2021 
até 31/12/2021, o prazo constante na Cláusula 
Segunda do contrato supramencionado.

046/2020 5462/2020 JANETE LOPES DEBASSAN BORGES
Fica prorrogado pelo período de 01/01/2021 
até 31/12/2021, o prazo constante na Cláusula 
Segunda do contrato supramencionado.

047/2020 5462/2020 VÂNIA COSTA
Fica prorrogado pelo período de 01/01/2021 
até 31/12/2021, o prazo constante na Cláusula 
Segunda do contrato supramencionado.

048/2020 5462/2020 VERA LUCIA MARQUES RODRIGUES
Fica prorrogado pelo período de 01/01/2021 
até 31/12/2021, o prazo constante na Cláusula 
Segunda do contrato supramencionado.

051/2020 5462/2020 ANDREA DE PAULA QUEIROZ
Fica prorrogado pelo período de 01/01/2021 
até 31/12/2021, o prazo constante na Cláusula 
Segunda do contrato supramencionado.

052/2020 5462/2020 ADRIANA DE PAULA QUEROZ BRITO
Fica prorrogado pelo período de 01/01/2021 
até 31/12/2021, o prazo constante na Cláusula 
Segunda do contrato supramencionado.

224/2020 5462/2020 FÁBIO LUIZ DE OLIVEIRA
Fica prorrogado pelo período de 01/01/2021 
até 31/12/2021, o prazo constante na Cláusula 
Segunda do contrato supramencionado.

225/2020 5462/2020 LUCIANA BARBOSA RUSSO
Fica prorrogado pelo período de 01/01/2021 
até 31/12/2021, o prazo constante na Cláusula 
Segunda do contrato supramencionado.

226/2020 5462/2020 TEREZINHA ANA DE PAULA BENTO
Fica prorrogado pelo período de 01/01/2021 
até 31/12/2021, o prazo constante na Cláusula 
Segunda do contrato supramencionado.
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Guarapari

Prefeitura

EDITAL CONCURSO 01/2015
Publicação Nº 321627

EDITAL 001/2015 - CONVOCAÇÃO Nº. 44

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.

1 – Ficam CONVOCADOS os candidatos citados e relacionados no ANEXO I, fazendo parte integrante desta CONVOCAÇÃO, 
para comparecerem na Prefeitura Municipal de Guarapari, sede do Município, no DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA-
NOS para efeito de sua posse no prazo de 10 (dez) dias úteis, no horário de 08 (oito) até às 18 (dezoito) horas, munidos 
da documentação citada no Anexo II e III que também ficam fazendo parte integrante desta convocação:

1.1 – Na avaliação médica, sob pena de invalidade, deverá estar atestado que o candidato está APTO para o ingresso no 
serviço público.

2 – Todos os candidatos, aqui chamados deverão estar munidos da documentação especificada no Anexo II, para a pre-
tendida admissão.

3 – O candidato aprovado, classificado e tendo apresentado toda a documentação supracitada, será nomeado e, terá o 
prazo de até 30 (trinta) dias improrrogáveis e contados a partir da Publicação no Diário Oficial da Portaria do Gabinete que 
dispõe sobre a nomeação de cargo efetivo, para Tomar Posse na Função em que foi aprovado.

4 – Todos os candidatos nominados e constantes do ANEXO I, que não comparecerem no prazo fixado nesta CONVOCAÇÃO 
ou que não apresentarem a documentação obrigatória, mencionada neste edital, estarão AUTOMATICAMENTE ELIMINA-
DOS.

5 – Neste caso, o Poder Público poderá chamar novos candidatos, obedecida a ordem de classificação para cada função, o 
que será feito através de outra CONVOCAÇÃO, com a publicidade usual.

Guarapari (ES), 31 de Dezembro de 2020.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

Prefeito Municipal

ANEXO I

Candidatos Convocados para CARGO/FUNÇÃO –EDITAL 001/2015.

fiscal de rendas

CLASSIFICAÇÃO/NOME

02-leander soares pereira

03-ursula silva buback

ANEXO II

Relação dos Documentos Exigidos Autenticados em Cartório:

a) Título de Eleitor;

b) Comprovante de estar em dia com a justiça eleitoral;

c) Certificado de Reservista, para os candidatos de sexo masculino;

d) Carteira de Identidade;

e) CPF;

f) Certidão de casamento, se for casado(a);
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g) Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 (quatorze) anos;

h) Caderneta de vacinação dos filhos menores de 6 (seis) anos e nos filhos de 7 a 13 anos, comprovante de matricula na 
escola;

i) PIS, PASEP ou Certidão Negativa do PIS/Espelho do PIS;

j) Diploma reconhecido pelo MEC para os cargos de nível superior, se for o caso;

k) Certificado de conclusão do ensino médio, conforme o cargo, de acordo com a escolaridade exigida;

l) Comprovante de endereço, referente ao imóvel onde reside atualmente, de preferência conta de água (período máximo 
de 90 dias);

m) Curso exigido nos pré requisitos de acordo com o QUADRO 01;

n) Certidão negativa de Antecedentes Criminais (Fornecida pelo Cartório de Distribuição);

o) Duas fotos 3X4;

p) Laudo Médico Assinado pela Junta Médica Oficial do Município

q) Ser brasileiro ou naturalizado;

r) Ter idade igual ou maior que 18 (dezoito anos) na data da contratação;

s) Não ter sido demitido ou exonerado do serviço público (federal, estadual ou municipal) em consequência de processo 
administrativo;

t) Não ter sido condenado por crime contra o Patrimônio, Administração, a Fé Pública, contra os Costumes e os previstos 
na Lei 11.343 de 23/08/2006;

u) Não registrar antecedentes criminais;

v) Ter aptidão física e mental e não ser portador de deficiência física incompatível com o exercício do Cargo;

x) Não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de aposentadoria compulsória nos termos do Artigo 40, inciso 
II, da Constituição Federal. 2.2.

y) Atestado de Saúde Ocupacional – ASO: Atestado de aptidão física/mental para o cargo, assinado por médicos perten-
centes à Junta Médica Oficial do Município de GUARAPARI/ES.

yy) O candidato deverá apresentar o Atestado de Saúde Ocupacional – ASO (Atestado de aptidão física/mental) para a 
junta médica do Município de Guarapari/ES.

w) A critério do Médico Oficial poderão ser solicitados, ainda, entre os exames básicos, outros que achar pertinentes, 
conforme for o caso.

z) Declaração de não ocupar outro cargo público, ressalvados os previstos no Art. 37, XVI – A, B, C da CF;

a) Declaração de Bens.

12.2 – Os candidatos aprovados e convocados para a Função de Operador de Sistema de Vídeo Monitoramento de Nível 
Médio, serão submetidos à prévia consulta feita junto à Secretaria de Estado de Defesa Social e Segurança Pública (SESP), 
que se manifestará quanto à conveniência/possibilidade da nomeação dos mesmos na função.

12.2.1 - A investigação social é de competência da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SESP), 
conforme convênio celebrado entre a SESP e o Município de Guarapari.

ANEXO III

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS

Eu___________________declaro junto a Prefeitura Municipal de Guarapari, Secretaria Municipal da Administração e 
Gestão de Recursos Humanos e Procuradoria Geral do Município, que não exerço cargo, emprego ou função pública cuja 
acumulação seja vedada nos termos do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, e artigo 155 da Lei nº 7.502/90, 
estando portando desimpedido (a) para ser investido (a) em cargo público municipal mediante aprovação em Concurso 
Público.

CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº _______________________

CPF Nº ________________

Guarapari (ES), _____de ____ de 2020

Assinatura do(a) Candidato(a)
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PORTARIA/SEMAD Nº114/2020
Publicação Nº 321623

PORTARIA/SEMAD Nº. 114/2020

DISPÕE SOBRE PRORROGAR A LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO EM PESSOA DA FAMILIA. A SECRETÁRIA MUNICIPAL 
DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, usando da faculdade que lhe foi delegada, através do Decreto 
nº 026/2017,

Considerando o Parecer da Perícia Médica do Município, exarado às fls. 16, do Processo Administrativo nº. 17798/2020.

RESOLVE:

Art. 1º -Art. 1º - PRORROGAR A LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA da servidora LACI MATTOS 
DE ALMEIDA, ocupante do cargo efetivo TÉCNICO ADMINISTRATIVO CONTÁBIL, lotada na Escola Lúcia Sasso Bandeira, 
por 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do dia 01.10.2020, nos termos do Decreto Municipal nº 448/2017 e do 
Art. 97 e §§ da Lei nº 1278/1991 – Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Guarapari

Parágrafo Único: Fica reduzido 1/3 (um terço) dos vencimentos integrais a partir de 01/10/2020, em conformidade com § 
2º, do Art. 97, do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Guarapari.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 01.10.2020.

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

CUMPRA – SE

Dada e passada na Secretaria Municipal da Administração e Gestão de Recursos Humanos - SEMAD, Município de Guara-
pari, Estado do Espírito Santo, aos 02 (dois) dias do mês de dezembro de 2020 (dois mil e vinte).

ALINE DIAS SILVA

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Recursos Humano - SEMAD

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Guarapari

PORTARIA / IPG N.º 078/2020
Publicação Nº 321625

PORTARIA / IPG N.º 078/2020

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais contidas na Lei Municipal n.º 2.542/2005, c/c o Decreto Municipal n.º 
140/2019.

R E S O L V E:
Art. 1.º - Conceder APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO à servidora AUREA LUZIA VAILLAN LIMA, matricu-
lada sob o n.º 108804.2 no Quadro Permanente Administração Direta do Poder Executivo Municipal, no cargo de Agente 
de Serviço Operacional I, 30h, Letra “I”, em conformidade com a Lei Municipal n.º 4.325/2019, com proventos integrais e 
fulcro no art. 6.º, incisos I, II, III e IV e art. 7.º da EC 41/2003, c/c art. 23, inciso I da Lei Municipal n.º 2.542/2005 que 
dispõe sobre a Reestruturação do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Guarapari/ES., e, ainda, pelo que 
consta no procedimento administrativo IPG n.º 200096/2020.

Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 04.01.2021.

Guarapari / ES, 31 de dezembro de 2020.

MARCIO JOSÉ SIQUEIRA PINHEIRO

Diretor Presidente Interino do Instituto de Previdência dos

Servidores do Município de Guarapari / ES – IPG
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Jaguaré

Prefeitura

FMS-RESCP0019-2020
Publicação Nº 321630

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ

RESUMO DO TERMO DE CONTRATO DE PROGRAMA Nº 0019/2020, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0029/2020

CONTRATADA: CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO - CIM NORTE/ES.

OBJETIVO: Gestão associada de serviços públicos, por meio da prestação de serviços na área de saúde pelo CONTRATADO 
ao CONTRATANTE, de acordo com a Carteira de Serviços, pactuada na Comissão Intergestores Regional Norte - CIR NORTE.

DO VALOR: O valor global do presente CONTRATO é de R$ 86.932,27 (oitenta e nove mil novecentos e trinta e dois reais 
vinte e sete centavos), que deverão ser quitadas até a data limite de 31/07/2021.

VIGÊNCIA: O presente CONTRATO terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31/07/2021, podendo ser prorro-
gado na forma e prazo dispostos na Lei Federal 8.666/93.

Jaguaré-ES, 31 de dezembro de 2020.

Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

Secretária Municipal de Saúde

FMS-RESCP0021-2020
Publicação Nº 321632

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ

RESUMO DO TERMO DE CONTRATO DE PROGRAMA Nº 0020/2020, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0030/2020

CONTRATADA: CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO - CIM NORTE/ES.

OBJETIVO: Gestão associada de serviços públicos, visando a prestação dos serviços públicos de saúde de consultas, exa-
mes, procedimentos e consultas especializadas e de apoio para diagnóstico, constante da Tabela de Valores de Serviços e 
Procedimentos de Saúde - TVSPS do CONSÓRCIO.

DO VALOR: O valor total anual estimado para a execução do presente objeto é de até R$ 193.775,01 (cento e noventa e 
três mil, setecentos e setenta e cinco reais e um centavos).

VIGÊNCIA: serviço será prestado pelo CONSÓRCIO mediante regime de gestão associada de serviços públicos, com vigên-
cia de 12 (doze) meses, com início da vigência no dia 02 de janeiro de 2021 e vencimento em 31 de dezembro de 2021, 
podendo ser prorrogado automaticamente, com anuência das partes, por períodos iguais e sucessivos, observado o que 
dispõe o Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

Jaguaré-ES, 31 de dezembro de 2020.

Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

Secretária Municipal de Saúde

FMS-RESCT0015-2020
Publicação Nº 321621

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
RESUMO TERMO DE CONTRATO Nº 0015/2020, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0006/2020
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOEIRO TRISTAO LTDA.
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de execução de obras, com fornecimento de 
material e mão de obra, para execução dos serviços de reforma do piso e banheiros da Quadra da EMEF Orélio Caliman.
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DO VALOR: Pela execução dos serviços, objeto do presente Contrato o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o valor 
global de R$ R$ 77.427,14 (setenta e sete mil, quatrocentos e vinte e sete reais e quatorze centavos), estando incluso no 
valor todas as despesas inerentes a execução.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 90 (noventa) dias, contados a partir do posterior a publicação, po-
dendo ser prorrogado a critério das partes. O prazo de execução da Obra é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da 
emissão da Ordem de Serviço (O.S.), podendo, a critério da Administratação, ser prorrogado de acordo com o Art. 57, da 
Lei 8.666/93.

Jaguaré-ES, 31 de dezembro de 2020.

Jader Sossai de Lima

Secretário Municipal de Educação

FMS-RESCT0018-2020
Publicação Nº 321620

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ

RESUMO TERMO DE CONTRATO Nº 0018/2020, ORINDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0032/2020

CONTRATADA: N. G ENGENHARIA LTDA.

OBJETIVO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de execução de obras, com fornecimento de 
material e mão de obra, para pavimentação e muro da Unidade Básica de Saúde do Bairro Irmã Tereza Altoé.

DO VALOR: Pela execução dos serviços, objeto do presente Contrato o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o valor 
global de R$ 93.679,17 (noventa e três mil, seiscentos e setenta e nove reais e dezessete centavos), estando incluso no 
valor todas as despesas inerentes a execução

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 90 (noventa) dias, contados a partir do posterior a publicação, poden-
do ser prorrogado a critério das partes. O prazo de execução da Obra é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da emissão 
da Ordem de Serviço (O.S.), podendo ser prorrogado, de acordo com o Art. 57, da Lei 8.666/93.

Jaguaré-ES, 31 de dezembro de 2020.

Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

Secretária Municipal de Saúde

FMS-RESC´P0020-2020
Publicação Nº 321631

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ

RESUMO DO TERMO DE CONTRATO DE PROGRAMA Nº 0020/2020, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0030/2020

CONTRATADA: CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO - CIM NORTE/ES.

OBJETIVO: Gestão associada de serviços públicos, visando a prestação dos serviços públicos de saúde de consultas, exa-
mes, procedimentos e consultas especializadas e de apoio para diagnóstico, constante da Tabela de Valores de Serviços e 
Procedimentos de Saúde - TVSPS do CONSÓRCIO.

DO VALOR: O valor total anual estimado para a execução do presente objeto é de até R$ 193.775,01 (cento e noventa e 
três mil, setecentos e setenta e cinco reais e um centavos).

VIGÊNCIA: serviço será prestado pelo CONSÓRCIO mediante regime de gestão associada de serviços públicos, com vigên-
cia de 12 (doze) meses, com início da vigência no dia 02 de janeiro de 2021 e vencimento em 31 de dezembro de 2021, 
podendo ser prorrogado automaticamente, com anuência das partes, por períodos iguais e sucessivos, observado o que 
dispõe o Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

Jaguaré-ES, 31 de dezembro de 2020.

Dayana Mara dos Santos Silva Bizi

Secretária Municipal de Saúde
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PMJ-RESCISÃO AMIGÁVEL CT0019-2018
Publicação Nº 321616

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ

RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO DO Nº 0019/2018, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0004/2018

CONTRATADA: CHARLES M. LOPES COMUNICAÇÃO LTDA.

OBJETIVO: Rescisão Amigável do Contrato nº 0019/2018, firmado entre as partes em 21 de novembro de 2018. Fica 
rescindido o contrato referenciado a partir do dia 31 de dezembro de 2020, conforme preceitua o Art. 79, inciso II, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Jaguaré-ES, 31 de dezembro de 2020

Rogerio Feitani

Prefeito

PMJ-RESCT00032-2020
Publicação Nº 321626

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ

RESUMO TERMO DE CONTRATO Nº 0032/2020, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL, PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
0034/2020

CONTRATADA: ADILSON AUGUSTO ALMEIDA.

OBJETIVO: Contratação de empresa para prestação de serviços, com fornecimento de mão de obra, para assentamento 
de meio fio de concreto pré-moldado e bloco de concreto sextavado, em vias urbanas, da sede do Município, Distritos e 
Comunidades Rurais.

DO VALOR: O valor global do presente contrato é de R$ 106.750,00 (cem e seis mil e seiscentos reais).

VIGÊNCIA: O início da vigência e da prestação do(s) serviço(s) serão contados a partir do dia posterior a públicação e 
encerramento em 29 de junho de 2021, podendo ser prorrogado, de acordo com o Art. 57, da Lei 8.666/93.

Jaguaré-ES, 31 de dezembro de 2020.

Rogerio Feitani

Prefeito

PMJ-RESUMO TERMO DE CONCESSÃO 0001/2020
Publicação Nº 321629

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ

RESUMO TERMO DE CONCESSÃO Nº 0001/2020, ORIUNDO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0002/2020

CONTRATADA: 3E MINERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

OBJETIVO: Concessão para coleta, transporte, recepção, triagem, processamento e destinação final de resíduos da cons-
trução civil, com implantação de unidade de destinação e disposição final ambientalmente adequada dos resíduos da 
construção civil e inservíveis de geradores privados e gerados por órgãos públicos do Município de Jaguaré, para o geren-
ciamento de resíduos, a instalação, a operação e a manutenção de uma central de triagem de resíduos sólidos oriundos 
de obras de construção civil.

DO VALOR: O valor por metro cúbico, foi fixado é de 31,45 (trinta e um reais e quarenta e cinco centavos).

VIGÊNCIA: O Termo de Concessão terá validade pelo período de 05 (cinco) anos, podendo ser prorrogado conforme pre-
visto na legislação.

Jaguaré-ES, 31 de dezembro de 2020.

Rogerio Feitani

Prefeito
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Santa Maria de Jetibá

Prefeitura

EXTRATO 2º ADITIVO AO CONTRATO FMS Nº 130/2018
Publicação Nº 321610

O município de Santa Maria de Jetibá-ES, em cumprimento ao Art. 61 § Único, e com respaldo no Art. 24, X da lei 8.666/93 
Firmou o que segue:

2º Termo aditivo ao Contrato FMS nº 130/2018: Contratada: Regina Bremenkamp. Objeto: Prorrogação do prazo pelo 
período de 12 meses, correspondendo a 01/01/2021 a 31/12/2021, no valor de R$ 1.550,00 mensais. Dotação Orçamen-
tária: 008001.1012200012.041 - Manutenção das atividades administrativas - 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Ficha - 00013 - Fonte de Recurso - 12110000000. Processo: 13113/2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

EXTRATO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO Nº 005/2020
Publicação Nº 321596

O município de Santa Maria de Jetibá-ES em cumprimento ao Art. 61 § Único, e com suporte no Art. 79, II ambos da Lei 
Federal 8.666/93 firmou o que segue:

Rescisão Amigável ao Contrato nº 000005/2020: Contratada: HELL AUTO PECAS LTDA - EPP. Objeto: Rescisão Amigável 
do Contrato nº 000005/2020 a partir 30/12/2020 com suporte no Art. 79, II da Lei Federal 8666/93, cujo objeto foi a 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO 
CONTRATO. Processo: 14545/2019.

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

EXTRATO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO Nº 009/2020
Publicação Nº 321611

O município de Santa Maria de Jetibá-ES em cumprimento ao Art. 61 § Único, e com suporte no Art. 79, II ambos da Lei 
Federal 8.666/93 firmou o que segue:

Rescisão Amigável ao Contrato nº 000009/2020: Contratada: RAFAEL SOARES PIRES ME.

Objeto: Rescisão Amigável do Contrato nº 000009/2020 a partir 30 de dezembro de 2020 com suporte no Art. 79, II da 
Lei Federal 8666/93, cujo objeto foi a AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE, CONFORME 
DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO. Processo: 14536/2019.

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

EXTRATO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO Nº 011/2020
Publicação Nº 321605

O município de Santa Maria de Jetibá-ES em cumprimento ao Art. 61 § Único, e com suporte no Art. 79, II ambos da Lei 
Federal 8.666/93 firmou o que segue:

Rescisão Amigável ao Contrato nº 000011/2020: Contratada: RAFAEL SOARES PIRES ME.
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Objeto: Rescisão Amigável do Contrato nº 000011/2020 a partir 30 de dezembro de 2020 com suporte no Art. 79, II da 
Lei Federal 8666/93, cujo objeto foi a AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE, CONFORME 
DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO. Processo: 14535/2019.

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

EXTRATO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO Nº 018/2020
Publicação Nº 321595

O município de Santa Maria de Jetibá-ES em cumprimento ao Art. 61 § Único, e com suporte no Art. 79, II ambos da Lei 
Federal 8.666/93 firmou o que segue:

Rescisão Amigável ao Contrato nº 000018/2020: Contratada: HELL AUTO PECAS LTDA - EPP. Objeto: Rescisão Amigável 
do Contrato nº 000018/2020 a partir 30/12/2020 com suporte no Art. 79, II da Lei Federal 8666/93, cujo objeto foi aCON-
TRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA LINHA PESADA DE DIVERSAS SECRETARIAS, 
CONFORME DESCRIÇÕES CONSTANTES NO ANEXO DO CONTRATO. Processo: 14547/2020.

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

EXTRATO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO Nº 019/2020
Publicação Nº 321609

O município de Santa Maria de Jetibá-ES em cumprimento ao Art. 61 § Único, e com suporte no Art. 79, II ambos da Lei 
Federal 8.666/93 firmou o que segue:

Rescisão Amigável ao Contrato nº 000019/2020: Contratada: HELL AUTO PECAS LTDA - EPP.

Objeto: Rescisão Amigável do Contrato nº 000019/2020 a partir 30 de dezembro de 2020 com suporte no Art. 79, II da 
Lei Federal 8666/93, cujo objeto foi a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA LI-
NHA PESADA DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DESCRIÇÕES CONSTANTES NO ANEXO DO CONTRATO. Processo: 
14546/2019.

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

EXTRATO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO Nº 383/2020
Publicação Nº 321614

O município de Santa Maria de Jetibá-ES em cumprimento ao Art. 61 § Único, e com suporte no Art. 79, II ambos da Lei 
Federal 8.666/93 firmou o que segue:

Rescisão Amigável ao Contrato nº 000383/2020: Contratada: HELL AUTO PECAS LTDA - EPP.

Objeto: Rescisão Amigável do Contrato nº 000383/2020 a partir 30 de dezembro de 2020 com suporte no Art. 79, II da 
Lei Federal 8666/93, cujo objeto foi a Aquisição de peças e acessórios originais para veículos da linha leve, tendo como 
referência os preços contidos na tabela de preços oriunda do Software de Orçamentação Eletrônica AUDATEX, conforme 
descrições contidas no anexo do contrato. Processo: 7263/2020.

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal
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EXTRATO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO Nº 384/2020
Publicação Nº 321612

O município de Santa Maria de Jetibá-ES em cumprimento ao Art. 61 § Único, e com suporte no Art. 79, II ambos da Lei 
Federal 8.666/93 firmou o que segue:

Rescisão Amigável ao Contrato nº 000384/2020: Contratada: COMERCIAL SL EIRELI ME. Objeto: Rescisão Amigável do 
Contrato nº 000384/2020 a partir 31/12/2020 com suporte no Art. 79, II da Lei Federal 8666/93, cujo objeto foi a Aquisi-
ção de peças e acessórios originais para veículos da linha pesada, tendo como referência os preços contidos na tabela de 
preços oriunda do Software de Orçamentação Eletrônica AUDATEX, conforme descrições contidas no anexo do contrato. 
Processo: 7264/2020.

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

EXTRATO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO Nº 452/2020
Publicação Nº 321597

O município de Santa Maria de Jetibá-ES em cumprimento ao Art. 61 § Único, e com suporte no Art. 79, II ambos da Lei 
Federal 8.666/93 firmou o que segue:

Rescisão Amigável ao Contrato nº 000452/2020: Contratada: HELL AUTO PECAS LTDA - EPP. Objeto: Rescisão Amigável 
do Contrato nº 000452/2020 a partir 30/12/2020 com suporte no Art. 79, II da Lei Federal 8666/93, cujo objeto foi a 
Aquisição de peças e acessórios originais para veículos da linha leve, tendo como referência os preços contidos na tabela 
de preços oriunda do Software de Orçamentação Eletrônica AUDATEX, conforme descrições contidas no anexo do contrato. 
Processo: 8324/2020.

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

EXTRATO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO Nº 503/2020
Publicação Nº 321613

O município de Santa Maria de Jetibá-ES em cumprimento ao Art. 61 § Único, e com suporte no Art. 79, II ambos da Lei 
Federal 8.666/93 firmou o que segue:

Rescisão Amigável ao Contrato nº 000503/2020: Contratada: HELL AUTO PECAS LTDA - EPP. Objeto: Rescisão Amigável 
do Contrato nº 000503/2020 a partir 30/12/2020 com suporte no Art. 79, II da Lei Federal 8666/93, cujo objeto foi a 
Aquisição de peças e acessórios originais para veículos da linha leve, tendo como referência os preços contidos na tabela 
de preços oriunda do Software de Orçamentação Eletrônica AUDATEX, conforme descrições contidas no anexo do contrato. 
Processo: 9269/2020.

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

EXTRATO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AOS CONTRATOS DA EMPRESA BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA ME 
2020

Publicação Nº 321615

O município de Santa Maria de Jetibá-ES em cumprimento ao Art. 61 § Único, e com suporte no Art. 79, II ambos da Lei 
Federal 8.666/93 firmou o que segue:

Rescisão Amigável ao Contrato FMS nº 000028/2020: Contratada: BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA ME. Objeto: Rescisão 
Amigável do Contrato FMS nº 000028/2020 a partir 30 de dezembro de 2020 com suporte no Art. 79, II da Lei Federal 
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8666/93, cujo objeto foi a AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EPI E OUTROS MATERIAIS DE SEGURANÇA, CONFORME DESCRI-
ÇÕES CONSTANTES NO ANEXO DO CONTRATO.

Rescisão Amigável ao Contrato nº 000155/2020: Contratada: BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA ME.

Objeto: Rescisão Amigável do Contrato nº 000155/2020 a partir 30 de dezembro de 2020 com suporte no Art. 79, II da 
Lei Federal 8666/93, cujo objeto foi a AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EPI E OUTROS MATERIAIS DE SEGURANÇA, CONFORME 
DESCRIÇÕES CONSTANTES NO ANEXO DO CONTRATO.

Rescisão Amigável ao Contrato nº 000163/2020: Contratada: BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA ME. Objeto: Rescisão Amigá-
vel do Contrato nº 000163/2020 a partir 30/12/2020 com suporte no Art. 79, II da Lei Federal 8666/93, cujo objeto foi 
a AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EPI E OUTROS MATERIAIS DE SEGURANÇA, CONFORME DESCRIÇÕES CONSTANTES NO 
ANEXO DO CONTRATO.

Rescisão Amigável ao Contrato nº 000173/2020: Contratada: BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA ME. Objeto: Rescisão Amigá-
vel do Contrato nº 000173/2020 a partir 30/12/2020 com suporte no Art. 79, II da Lei Federal 8666/93, cujo objeto foi 
a AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EPI E OUTROS MATERIAIS DE SEGURANÇA, CONFORME DESCRIÇÕES CONSTANTES NO 
ANEXO DO CONTRATO.

Rescisão Amigável ao Contrato nº 000175/2020: Contratada: BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA ME.

Objeto: Rescisão Amigável do Contrato nº 000175/2020 a partir 30 de dezembro de 2020 com suporte no Art. 79, II da 
Lei Federal 8666/93, cujo objeto foi a AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EPI E OUTROS MATERIAIS DE SEGURANÇA, CONFORME 
DESCRIÇÕES CONSTANTES NO ANEXO DO CONTRATO.

Rescisão Amigável ao Contrato nº 000192/2020: Contratada: BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA ME.

Objeto: Rescisão Amigável do Contrato nº 000192/2020 a partir 30 de dezembro de 2020 com suporte no Art. 79, II da 
Lei Federal 8666/93, cujo objeto foi a AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EPI E OUTROS MATERIAIS DE SEGURANÇA, CONFORME 
DESCRIÇÕES CONSTANTES NO ANEXO DO CONTRATO.

Rescisão Amigável ao Contrato nº 000206/2020: Contratada: BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA ME. Objeto: Rescisão Amigá-
vel do Contrato nº 000206/2020 a partir 30/12/2020 com suporte no Art. 79, II da Lei Federal 8666/93, cujo objeto foi 
a AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EPI E OUTROS MATERIAIS DE SEGURANÇA, CONFORME DESCRIÇÕES CONSTANTES NO 
ANEXO DO CONTRATO.

Rescisão Amigável ao Contrato nº 000211/2020: Contratada: BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA ME.

Objeto: Rescisão Amigável do Contrato nº 000211/2020 a partir 30 de dezembro de 2020 com suporte no Art. 79, II da 
Lei Federal 8666/93, cujo objeto foi a AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EPI E OUTROS MATERIAIS DE SEGURANÇA, CONFORME 
DESCRIÇÕES CONSTANTES NO ANEXO DO CONTRATO.

Rescisão Amigável ao Contrato nº 000214/2020: Contratada: BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA ME.

Objeto: Rescisão Amigável do Contrato nº 000214/2020 a partir 30 de dezembro de 2020 com suporte no Art. 79, II da 
Lei Federal 8666/93, cujo objeto foi a AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EPI E OUTROS MATERIAIS DE SEGURANÇA, CONFORME 
DESCRIÇÕES CONSTANTES NO ANEXO DO CONTRATO.

Rescisão Amigável ao Contrato nº 000225/2020: Contratada: BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA ME. Objeto: Rescisão Amigá-
vel do Contrato nº 000225/2020 a partir 30/12/2020 com suporte no Art. 79, II da Lei Federal 8666/93, cujo objeto foi 
a AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EPI E OUTROS MATERIAIS DE SEGURANÇA, CONFORME DESCRIÇÕES CONSTANTES NO 
ANEXO DO CONTRATO.

Rescisão Amigável ao Contrato nº 000234/2020: Contratada: BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA ME.

Objeto: Rescisão Amigável do Contrato nº 000234/2020 a partir 30 de dezembro de 2020 com suporte no Art. 79, II da 
Lei Federal 8666/93, cujo objeto foi a AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EPI E OUTROS MATERIAIS DE SEGURANÇA, CONFORME 
DESCRIÇÕES CONSTANTES NO ANEXO DO CONTRATO.

Processo: 2364/2019.

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal
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São Domingos do Norte

Prefeitura

RESULTADO TP 04 - 2020
Publicação Nº 321622

RESUTALDO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 04/2020

Objeto: contratação de empresa para execução indireta de empreitada por preço unitário, com fornecimento de mão de 
obra e material para a construção de barragem de terra para reservação de água, com sua localização no Córrego do Café. 
Tudo conforme Planilha Orçamentária, Memorial descritivo, Memorial de Cálculo, Projetos Detalhados. Licitação Fracassada.

São Domingos do Norte/ES, 30 de dezembro de 2020.

Reinaldo Basileu Guareschi

Presidente da CEL
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São Gabriel da Palha

Prefeitura

REPUBLICAÇÃO DO DECRETO 1.834/2020-EXONERAR DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DE CO-
ORDENADORIA DA PROCURADORIA FISCAL, TRIBUTÁRIA E AMBIENTALISTA O SERVIDOR LUAN 
CELANTE GAZOLLI

Publicação Nº 321788

DECRETO Nº 1.834/2020

EXONERAR DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DE COORDENADORIA DA PROCURADORIA FISCAL, TRIBUTÁRIA E AM-
BIENTALISTA O SERVIDOR LUAN CELANTE GAZOLLI

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 146 de 26 de Novembro de 2020.

D E C R E T A:

Art. 1º – Exonerar o Servidor LUAN CELANTE GAZOLLI, Mat. 6348, da Função Gratificada de Chefe da Coordenadoria da 
Procuradoria Fiscal, Tributária e Ambientalista, Procuradoria Geral do Município, da Prefeitura Municipal de São Gabriel da 
Palha a partir de 31 de Dezembro de 2020.

Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de Sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 31 de dezembro de 2020.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL
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Serra

Prefeitura

RESULTADO DE LICITAÇÃO -274-2020
Publicação Nº 321168

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal da Serra, através da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Saúde – SESA torna pú-
blico o resultado da licitação abaixo:

PREGÃO ELETRÔNICO N.° 274/2020.

PROCESSO: 40.572 /2020

PREGOEIRO: Liliane Carla de Almeida Souza de Santana.

Lote 01

Objeto: Tubo de coleta de sangue á vácuo.

vencedor: Fox Brasil comercio de Material Hospitalar Ltda Epp.

Valor total: 8.278,20.

Serra, 30 de Dezembro de 2020.

Equipe de Pregão –SESA/PMS

RESULTADO DE LICITAÇÃO -287-2020
Publicação Nº 321169

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal da Serra, através da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Saúde – SESA torna pú-
blico o resultado da licitação abaixo:

PREGÃO ELETRÔNICO N.° 287/2020.

PROCESSO: 22.592/2020

PREGOEIRO: Aparecida Rosimeire Rebonato da Silva.

Lote 01

Objeto: Filme de PVC 28 x 100m.

vencedor: Fracassado.

Lote 02

Objeto: Sacolas Plasticas 20cm x 35cm,

vencedor: J.C.P da Silva comercial Deskart ME.

Valor total: 7.400,00.

Serra, 30 de Dezembro de 2020.

Equipe de Pregão –SESA/PMS

RESULTADO DE LICITAÇÃO -291-2020
Publicação Nº 321170

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal da Serra, através da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Saúde – SESA torna pú-
blico o resultado da licitação abaixo:
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PREGÃO ELETRÔNICO N.° 291/2020

PROCESSO: 35.133/2020

PREGOEIRO: Aparecida Rosimeire Rebonato da Silva.

Lote 01

Objeto: Carrinho para transporte de carga.

vencedor: Argus Atacadista Ltda.

Valor total: 5.400,00.

Serra, 30 de Dezembro de 2020.

Equipe de Pregão –SESA/PMS

SUSPENDE PE 293-2020
Publicação Nº 321063

AVISO DE SUSPENSÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA - PMS, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde- SESA, torna pública a 
SUSPENSÃO “Sine Die” do Pregão Eletrônico nº 293/2020

Processo nº67.212/2019

Licitação nº 850327

Objeto: Serviço de ultrassonografia

Pregoeiro: Liliane Carla de Almeida Souza de Santana

Serra, 30 de dezembro de 2020.

Equipe de Pregão – SESA/PMS
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Venda Nova do Imigrante

Prefeitura

AVISO DE DECISÃO DO RECURSO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 000054/2020
Publicação Nº 321400

AVISO DE DECISÃO DO RECURSO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 000054/2020

A Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, torna público, de acordo com as disposições da Lei Federal n° 8666/93 
e suas alterações, com base no artigo 37, caput, da Constituição Federal, na análise e julgamento efetuado pela Pregoeira 
Oficial e no Parecer da Procuradoria e na ratificação do Prefeito

DECIDE:

CONHECER os Recursos Administrativos interpostos pela Empresa LABOCLIN VENDA NOVA DO IMIGRANTE para no mérito 
DAR-LHE PROVIMENTO. Observando o prazo de 05 (cinco) dias para a apresentação de recurso, referente à Anulação do 
lote 02, conforme preconiza o Art.109 da Lei 8.666/93. Teor completo dos Recursos se encontra disponível no setor de 
licitação. INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante – Av. Evandi A. Comarela, 385. Tel.: (28) 3546 
1188 – R 252, das 12:00 às 18:00 horas ou no site www.vendanova.es.gov.br.

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO

PREGOEIRA OFICIAL

AVISO DE DECISÃO DO RECURSO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 000054/2020
Publicação Nº 321397

AVISO DE DECISÃO DO RECURSO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 000054/2020

A Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, torna público, de acordo com as disposições da Lei Federal n° 8666/93 
e suas alterações, com base no artigo 37, caput, da Constituição Federal, na análise e julgamento efetuado pela Pregoeira 
Oficial e no Parecer da Procuradoria e na ratificação do Prefeito

DECIDE:

CONHECER os Recursos Administrativos interpostos pela Empresa GESTSEG GESTAO DE SEGURANCA E INDICADORES 
EMPRESARIAL para no mérito DAR-LHE PROVIMENTO. Observando o prazo de 05 (cinco) dias para a apresentação de 
recurso, referente à Anulação do lote 02, conforme preconiza o Art.109 da Lei 8.666/93. Teor completo dos Recursos se 
encontra disponível no setor de licitação. INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante – Av. Evandi A. 
Comarela, 385. Tel.: (28) 3546 1188 – R 252, das 12:00 às 18:00 horas ou no site www.vendanova.es.gov.br.

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO

PREGOEIRA OFICIAL

http://www.vendanova.es.gov.br/
http://www.vendanova.es.gov.br/
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Viana

Prefeitura

DECRETO N° 187/2020
Publicação Nº 321601

DECRETO Nº 187/2020

DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE VIANA - VRFMV, E DOS TRIBUTOS 
E PREÇOS PÚBLICOS COBRADOS PELO MUNICÍPIO DE VIANA, PARA O EXERCÍCIO 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, previstas no Art. 60, Inciso 
IV, da Lei Orgânica do Município, Lei Municipal 1.543 de 13 de julho de 2001 e Código Tributário Municipal,

DECRETA:

Art. 1º O Valor de Referência Fiscal do Município de Viana- VRFMV passa a vigorar, a partir de 1º de janeiro de 2021, com 
o valor de R$ 3,6471 (três reais e seis mil quatrocentos e setenta e um milésimos de centavos).

Art. 2º Fica corrigido em 4,22746% (quatro vírgula dois dois sete quatro seis por cento) a base de cálculo dos tributos e 
preços públicos cobrados pelo Município de Viana, para o exercício de 2021, correspondente ao Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo Especial- IPCA-E, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, acumulado no 
período de janeiro de 2020 a dezembro de 2020.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de 1º de janeiro de 2021.

Viana/ES, 30 de Dezembro de 2020.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N/ 0099/2021
Publicação Nº 321963

PORTARIA Nº 0099/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, ERICK CAVATI DE ALCANTARA, para exercer o cargo 
em comissão de Coordenador de Área - PC – OP3, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana
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PORTARIA N° 0018/2021
Publicação Nº 321825

PORTARIA Nº 0018/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020,

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, CAIO FERNANDO MAJEWSKY DUMAS, para exercer 
o cargo em comissão de Coordenador Técnico - PC – OP1, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0020/2021
Publicação Nº 321827

PORTARIA Nº 0020/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020,

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, LÁZARO RODRIGUES, para exercer o cargo em 
comissão de Coordenador Técnico - PC – OP1, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0021/2021
Publicação Nº 321828

PORTARIA Nº 0021/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020,

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, LUCAS GEGENHEIMER TRANCOSO, para exercer o 
cargo em comissão de Encarregado - PC – OP4, na Secretaria Municipal de Governo.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0022/2021
Publicação Nº 321829

PORTARIA Nº 0022/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020,

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, VALÉRIA CRISTINA DA CRUZ LIRA, para exercer o 
cargo em comissão de Gerência de Controle de Serviços de Informação ao Cidadão- PC – T1, na Secretaria Municipal de 
Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0023/2021
Publicação Nº 321831

PORTARIA Nº 0023/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020,

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, MAYNARA GOLDNER HERMINIO SCHULTZ, para 
exercer o cargo em comissão de Coordenador de Área - PC – OP3, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0024/2021
Publicação Nº 321840

PORTARIA Nº 0024/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020,
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RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, RENATO LUIS DO NASCIMENTO, para exercer o 
cargo em comissão de Gerente Executivo - PC – T1, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0025/2021
Publicação Nº 321842

PORTARIA Nº 0025/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020,

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, VILSON VIEIRA DA SILVA, para exercer o cargo em 
comissão de Diretor Executivo de Segurança Institucional - PC – DE, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0026/2021
Publicação Nº 321847

PORTARIA Nº 0026/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020,

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, GUILHERME HENRIQUE TEIXEIRA, para exercer o 
cargo em comissão de Coordenador de Área - PC – OP3, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana
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PORTARIA N° 0027/2021
Publicação Nº 321850

PORTARIA Nº 0027/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, FRANCISCO JOSÉ CARLOS, para exercer o cargo 
em comissão de Subsecretário de Gestão de Pessoas - PC – Sub, na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de 
Pessoas.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0028/2021
Publicação Nº 321853

PORTARIA Nº 0028/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, GLINALDO FAIOLI, para exercer o cargo em comis-
são de Subsecretário de Desenvolvimento de Pessoas e Serviços Gerais - PC – Sub, na Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Gestão de Pessoas.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0029/2021
Publicação Nº 321855

PORTARIA Nº 0029/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, SARA DOS SANTOS MENDONÇA, para exercer o 
cargo em comissão de Gerente de Recrutamento, Seleção e Registro dos Servidores - PC – T1, na Secretaria Municipal de 
Administração e Gestão de Pessoas.
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Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0030/2021
Publicação Nº 321857

PORTARIA Nº 0030/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, BARBARA EVELYN PINTO DA SILVA, para exercer 
o cargo em comissão de Gerente Folha de Pagamento - PC – T1, na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de 
Pessoas.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0031/2021
Publicação Nº 321859

PORTARIA Nº 0031/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, DANIELE DUTRA DE SOUSA, para exercer o cargo 
em comissão de Coordenadora de Controle de Frequência e Férias - PC – OP3, na Secretaria Municipal de Administração 
e Gestão de Pessoas.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0032/2021
Publicação Nº 321863

PORTARIA Nº 0032/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.



04/01/2021 (Segunda-feira) DOM/ES - Edição N° 1676

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 195

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, KASSIA CRISTINA BIER PEREIRA, para exercer o 
cargo em comissão de Coordenadora dos Arquivo Municipal de Documentos - PC – OP3, na Secretaria Municipal de Ad-
ministração e Gestão de Pessoas.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0033/2021
Publicação Nº 321865

PORTARIA Nº 0033/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, CLAYDE BERGER DE OLIVEIRA, para exercer o cargo 
em comissão de Coordenador de Unidade Básica de Saúde – PC – OP3, na Secretaria Municipal de Saúde.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0034/2021
Publicação Nº 321867

PORTARIA Nº 0034/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, ROVENA LEAL FERRARI, para exercer o cargo em 
comissão de Coordenador de Unidade Básica de Saúde – PC – OP3, na Secretaria Municipal de Saúde.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana



04/01/2021 (Segunda-feira) DOM/ES - Edição N° 1676

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 196

PORTARIA N° 0035/2021
Publicação Nº 321869

PORTARIA Nº 0035/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, PATRICIA CHAGAS FERNANDES VIEIRA, para exer-
cer o cargo em comissão de Gerente Administrativa, Financeira e Orçamentária - PC – T1, na Secretaria Municipal de 
Esporte, Lazer e Juventude.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0036/2020
Publicação Nº 321872

PORTARIA Nº 0036/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, VALDILEIA APARECIDA VOLKERS, para exercer o 
cargo em comissão de Coordenador de Unidade Básica de Saúde – PC – OP3, na Secretaria Municipal de Saúde.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0037/2021
Publicação Nº 321875

PORTARIA Nº 0037/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, GILMAR JOÃO ZANELLATO, para exercer o cargo em 
comissão de Coordenador de Área – PC – OP3, na Secretaria Municipal de Saúde.
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Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0038/2021
Publicação Nº 321876

PORTARIA Nº 0038/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, ANDREA FERREIRA DOS SANTOS MOROZESCH, para 
exercer o cargo em comissão de Gerente de Educação Infantil - PC – T1, na Secretaria Municipal de Educação.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0039/2021
Publicação Nº 321879

PORTARIA Nº 0039/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, ANDRESSA MEDEIROS BASSO, para exercer o cargo 
em comissão de Gerente de Planejamento e Transporte - PC – T1, na Secretaria Municipal de Educação.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0040/2021
Publicação Nº 321884

PORTARIA Nº 0040/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.
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RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, ÂNGELA MARIA AMORIM DE ALMEIDA, para exercer 
o cargo em comissão de Gerente de Ensino Fundamental - PC – T1, na Secretaria Municipal de Educação.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0041/2020
Publicação Nº 321886

PORTARIA Nº 0041/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, CLÁUDIA DAMASCENA CARDOSO, para exercer o 
cargo em comissão de Coordenadora de Compras, Contratos e Convênios - PC – OP3, na Secretaria Municipal de Educação.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0042/2021
Publicação Nº 321891

PORTARIA Nº 0042/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, DELIO BRAGA RICAS, para exercer o cargo em 
comissão de Encarregado - PC – OP4, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana
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PORTARIA N° 0043/2021
Publicação Nº 321888

PORTARIA Nº 0043/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, EDSON COUTINHO RODRIGUES, para exercer o 
cargo em comissão de Encarregado - PC – OP4, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0044/2021
Publicação Nº 321893

PORTARIA Nº 0044/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, LIDIANA CHAGAS CARDOSO, para exercer o cargo 
em comissão de Subsecretária Administrativa, Financeira e Orçamentária - PC – SUB, na Secretaria Municipal de Educação.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0045/2021
Publicação Nº 321894

PORTARIA Nº 0045/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, ADILSON TEIXEIRA DOS SANTOS, para exercer o 
cargo em comissão de Encarregado - PC – OP4, na Secretaria Municipal de Governo.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0046/2020
Publicação Nº 321897

PORTARIA Nº 0046/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, MARLY DA PENHA ALMEIDA, para exercer o cargo 
em comissão de Encarregado - PC – OP4, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0047/2021
Publicação Nº 321903

PORTARIA Nº 0047/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, PRISCILLA BRITTO DA SILVA, para exercer o cargo 
em comissão de Coordenadora de Tecnologia - PC – OP3, na Secretaria Municipal de Educação.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0048/2021
Publicação Nº 321899

PORTARIA Nº 0048/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.
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RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, ARCENDINO FERREIRA DOS SANTOS, para exercer 
o cargo em comissão de Encarregado - PC – OP4, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0049/2021
Publicação Nº 321905

PORTARIA Nº 0049/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, FABIO FERREIRA DOS SANTOS, para exercer o cargo 
em comissão de Encarregado - PC – OP4, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0050/2021
Publicação Nº 321907

PORTARIA Nº 0050/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, RENATA MARCHI NUNES, para exercer o cargo em 
comissão de Coordenadora de Controle - PC – OP1, na Secretaria Municipal de Educação.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana
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PORTARIA N° 0051/2021
Publicação Nº 321909

PORTARIA Nº 0051/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, JADIR DOS REIS TOSTA, para exercer o cargo em 
comissão de Encarregado - PC – OP4, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0052/2021
Publicação Nº 321911

PORTARIA Nº 0052/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, SIMONE NOGUEIRA ALMEIDA LYRA, para exercer o 
cargo em comissão de Coordenadora de Recursos Humanos - PC – OP3, na Secretaria Municipal de Educação.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0053/2021
Publicação Nº 321913

PORTARIA Nº 0053/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, VALENTINA HASTENREITER MORAES, para exercer 
o cargo em comissão de Subsecretária de Obras e Tecnologia - PC – SUB, na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0054/2021
Publicação Nº 321912

PORTARIA Nº 0054/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, MARCELO PAULA DOS SANTOS, para exercer o cargo 
em comissão de Encarregado - PC – OP4, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0055/2020
Publicação Nº 321914

PORTARIA Nº 0055/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, WEVERTON DE OLIVEIRA DA COSTA, para exercer 
o cargo em comissão de Gerência de Recursos Financeiros e Controle - PC – TI, na Secretaria Municipal de Educação.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0056/2021
Publicação Nº 321915

PORTARIA Nº 0056/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.
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RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, MARCOS GONÇALVES LYRA, para exercer o cargo 
em comissão de Encarregado - PC – OP4, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0057/2021
Publicação Nº 321916

PORTARIA Nº 0057/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, SANDREA BATISTA DA SILVA, para exercer o cargo 
em comissão de Gerente de Almoxarifado, Patrimônio e Alimentação Escolar - PC – TI, na Secretaria Municipal de Educa-
ção.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0058/2021
Publicação Nº 321917

PORTARIA Nº 0058/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, RHAIANY HELMER BRITO, para exercer o cargo em 
comissão de Gerente de Proteção Social Especial – PC – T1, na Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana
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PORTARIA N° 0059/2021
Publicação Nº 321918

PORTARIA Nº 0059/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, JOSIMAR MONTEIRO SANTOS, para exercer o cargo 
em comissão de Gerente de Formação e Avaliação Educacional - PC – TI, na Secretaria Municipal de Educação.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0060/2021
Publicação Nº 321919

PORTARIA Nº 0060/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, PRISCILLA ESPINDULA, para exercer o cargo em 
comissão de Gerente de Proteção Social Básica – PC – T1, na Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0061/2021
Publicação Nº 321920

PORTARIA Nº 0061/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, LEIA MAIA VIEIRA, para exercer o cargo em comis-
são de Subsecretária Pedagógica - PC – SUB, na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0062/2021
Publicação Nº 321922

PORTARIA Nº 0062/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, BRUNELA DE SOUZA VALIATTI AUGUSTO, para 
exercer o cargo em comissão de Subsecretária de Qualificação Profissional e Trabalho – PC – SUB, na Secretaria Municipal 
de Trabalho e Desenvolvimento Social.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0063/2021
Publicação Nº 321921

PORTARIA Nº 0063/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, GABRIELA RONCATT FERREIRA, para exercer o cargo 
em comissão de Gerente de Educação Especial - PC – T1, na Secretaria Municipal de Educação.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0064/2021
Publicação Nº 321923

PORTARIA Nº 0064/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.
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RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, VANDERLANE SOARES DA SILVA, para exercer o 
cargo em comissão de Gerente de Gestão Administrativa - PC – T1, na Secretaria Municipal de Educação.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0065/2021
Publicação Nº 321924

PORTARIA Nº 0065/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, CLEBER ANDREATA, para exercer o cargo em co-
missão de Coordenador de Área - PC – OP3, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0066/2021
Publicação Nº 321925

PORTARIA Nº 0066/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, MÁRIO MARCELO PEREIRA, para exercer o cargo 
em comissão de Coordenador de Área - PC – OP3, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana
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PORTARIA N° 0067/2021
Publicação Nº 321927

PORTARIA Nº 0067/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, QUÉZIA BOTELHO, para exercer o cargo em comis-
são de Coordenador de Alimentação Escolar - PC – OP1, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0068/2021
Publicação Nº 321928

PORTARIA Nº 0068/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, ADELIMAR ROBERTO DE ALMEIDA, para exercer o 
cargo em comissão de Gerente de Trânsito e Mobilidade Urbana - PC – T1, na Secretaria Municipal de Defesa Social.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0069/2021
Publicação Nº 321930

PORTARIA Nº 0069/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020,

RESOLVE:

Art. 1° MIGRAR o cargo ocupado pela servidora CAMILA DAS NEVES CAPELLA, para o cargo em comissão de Gerente Ad-
ministrativa e Apoio Técnico - PC – T1, na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0070/2021
Publicação Nº 321931

PORTARIA Nº 0070/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, ALCINÉIA CARDOSO LIMA DE OLIVEIRA, para 
exercer o cargo em comissão de Gerente Administrativo, Financeiro e Orçamentário - PC - T1, na Secretaria Municipal de 
Defesa Social.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0071/2021
Publicação Nº 321932

PORTARIA Nº 0071/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, EDERSON MATOS DE LIMA, para exercer o cargo 
em comissão de Encarregado – PC – OP4, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0072/2021
Publicação Nº 321933

PORTARIA Nº 0072/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.
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RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, GESSÉ CAMILO LELIS, para exercer o cargo em 
comissão de Encarregado – PC – OP4, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0073/2021
Publicação Nº 321934

PORTARIA Nº 0073/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, AMANDA PEREIRA GONÇALVES, para exercer o cargo 
em comissão de Subsecretária de Gestão e Finanças - PC - SUB, na Secretaria Municipal de Gestão e Finanças.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0074/2021
Publicação Nº 321935

PORTARIA Nº 0074/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, UBERALDO SCHIMIDT, para exercer o cargo em 
comissão de Subsecretário Municipal de Defesa Social – PC – SUB, na Secretaria Municipal de Defesa Social.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana



04/01/2021 (Segunda-feira) DOM/ES - Edição N° 1676

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 211

PORTARIA N° 0075/2021
Publicação Nº 321936

PORTARIA Nº 0075/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, RAFAEL OLIVEIRA KIRMSE, para exercer o cargo 
em comissão de Diretor Executivo Orçamentário e Financeiro - PC - DE, na Secretaria Municipal de Gestão e Finanças.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0076/2021
Publicação Nº 321937

PORTARIA Nº 0076/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, AMELLIANE CAMARGO MONTEIRO, para exercer o 
cargo em comissão de Gerente de Orçamento - PC – T1, na Secretaria Municipal de Gestão e Finanças.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0077/2021
Publicação Nº 321938

PORTARIA Nº 0077/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, VANESSA SANTOS DE JESUS, para exercer o cargo 
em comissão de Gerente de Contabilidade - PC – T1, na Secretaria Municipal de Gestão e Finanças.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0078/2021
Publicação Nº 321939

PORTARIA Nº 0078/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, VINICIUS TONETTO DE FREITAS, para exercer o 
cargo em comissão de Coordenador Técnico Administrativo - PC – OP1/GM, na Secretaria Municipal de Defesa Social.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0079/2021
Publicação Nº 321940

PORTARIA Nº 0079/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, LADYR GOMES, para exercer o cargo em comissão 
de Gerente de Finanças - PC – T1, na Secretaria Municipal de Gestão e Finanças.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0080/2021
Publicação Nº 321941

PORTARIA Nº 0080/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.
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RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, VALDILEIA APARECIDA VOLKERS, para exercer o 
cargo em comissão de Coordenadora de Unidade Básica de Saúde - PC – OP3, na Secretaria Municipal de Saúde.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0081/2021
Publicação Nº 321942

PORTARIA Nº 0081/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, SUELI GONCALVES DE MORAES SOUZA, para exer-
cer o cargo em comissão de Gerente de Compras - PC – T1, na Secretaria Municipal de Gestão e Finanças.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0082/2021
Publicação Nº 321943

PORTARIA Nº 0082/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, GUILHERME CIBIEN VIEIRA, para exercer o cargo 
em comissão de Gerente de Contratos e Convênios - PC – T1, na Secretaria Municipal de Gestão e Finanças.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana
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PORTARIA N° 0083/2021
Publicação Nº 321944

PORTARIA Nº 0083/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, MATEUS CHAGAS DE ANDRADE, para o cargo em 
comissão de Gerente de Proteção e Defesa do Consumidor – PC – T1, na Secretaria Municipal de Defesa Social.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0084/2021
Publicação Nº 321945

PORTARIA Nº 0084/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, ELBER FRANCISCO ROCHA MATTOS, para exercer 
o cargo em comissão de Gerente de Suprimentos - PC – T1, na Secretaria Municipal de Saúde.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0085/2021
Publicação Nº 321946

PORTARIA Nº 0085/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, GEORGEA DE JESUS PASSOS, para exercer o cargo 
em comissão de Gerente de Licitação - PC – T1, na Secretaria Municipal de Gestão e Finanças.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0086/2021
Publicação Nº 321947

PORTARIA Nº 0086/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, SILVANIA BENEDITO SIQUEIRA, para exercer o 
cargo em comissão de Gerente de Contratos e Convênios - PC – T1, na Secretaria Municipal de Saúde.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0087/2021
Publicação Nº 321948

PORTARIA Nº 0087/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, DANIELA MOSCHEN RIBEIRO, para exercer o cargo 
em comissão de Gerente de Licitação - PC – T1, na Secretaria Municipal de Gestão e Finanças.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0088/2021
Publicação Nº 321949

PORTARIA Nº 0088/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.
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RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, ROSEMARY GONÇALVES SANTOS, para exercer o 
cargo em comissão de Gerente de Recursos Humanos - PC – T1, na Secretaria Municipal de Saúde.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0089/2021
Publicação Nº 321950

PORTARIA Nº 0089/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, CELIANO WANDEKOQUEM, para exercer o cargo em 
comissão de Gerente de Almoxarifado e Patrimônio - PC – T1, na Secretaria Municipal de Gestão e Finanças.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0090/2021
Publicação Nº 321951

PORTARIA Nº 0090/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, ANA PAULA BONA RIBEIRO, para exercer o cargo 
em comissão de Gerente de Serviços Gerais em Saúde - PC – T1, na Secretaria Municipal de Saúde.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana
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PORTARIA N° 0091/2021
Publicação Nº 321952

PORTARIA Nº 0091/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, JAIR CARLOS CAIRES DE ALMEIDA, para exercer o 
cargo em comissão de Gerente de Almoxarifado e Patrimônio - PC – T1, na Secretaria Municipal de Saúde.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0092/2021
Publicação Nº 321953

PORTARIA Nº 0092/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, IRENI ANA VERVLOET, para exercer o cargo em 
comissão de Encarregado - PC – OP4, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0093/2021
Publicação Nº 321954

PORTARIA Nº 0093/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, NAYANI SÁ FERRAZ CARDOSO, para exercer o cargo 
em comissão de Encarregado - PC – OP4, na Secretaria Municipal de Governo.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0094/2021
Publicação Nº 321955

PORTARIA Nº 0094/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, NILDE TEIXEIRA GOMES, para exercer o cargo em 
comissão de Gerente de Regulação, Controle e Avaliação - PC – T1, na Secretaria Municipal de Saúde.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0095/2021
Publicação Nº 321956

PORTARIA Nº 0095/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, NATALIA MARIA CAVATI MOREIRA FIRME, para 
exercer o cargo em comissão de Coordenadora de Área - PC – OP3, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0096/2021
Publicação Nº 321957

PORTARIA Nº 0096/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.
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RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, GUSTAVO LEPAUS KEMKE, para exercer o cargo em 
comissão de Encarregado - PC – OP4, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0097/2021
Publicação Nº 321958

PORTARIA Nº 0097/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, JANE SIQUEIRA DE SOUZA, para exercer o cargo 
em comissão de Coordenadora de Unidade Básica de Saúde - PC – OP3, na Secretaria Municipal de Saúde.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0098/2021
Publicação Nº 321961

PORTARIA Nº 0098/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, SIMONE BRAGA DE OLIVEIRA ALMEIDA, para exer-
cer o cargo em comissão de Coordenadora de Unidade Básica de Saúde - PC – OP3, na Secretaria Municipal de Saúde.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana
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PORTARIA N° 0161/2021
Publicação Nº 321973

PORTARIA Nº 0161/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, FABRICIA FERREIRA CARNEIRO BAESSA, para exer-
cer o cargo em comissão de Coordenadora de Área - PC – OP3, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0162/2021
Publicação Nº 321974

PORTARIA Nº 0162/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, SUZANA DA PENHA MACHADO, para exercer o cargo 
em comissão de Encarregado - PC – OP4, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0163/2021
Publicação Nº 321975

PORTARIA Nº 0163/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, WALLACE PICCIN MEIRA, para exercer o cargo em 
comissão de Gerente de Fiscalização - PC – T1, na Secretaria Municipal de Fazenda.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0164/2021
Publicação Nº 321976

PORTARIA Nº 0164/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, ANTONIO CARLOS RIBEIRO JUNIOR, para exercer 
o cargo em comissão de Gerente de Receitas e Dívida Ativa - PC – T1, na Secretaria Municipal de Fazenda.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0165/2021
Publicação Nº 321979

PORTARIA Nº 0165/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, ANITA DE CASTRO ARAUJO RODRIGUES, para exer-
cer o cargo em comissão de Encarregado - PC – OP4, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0166/2021
Publicação Nº 321980

PORTARIA Nº 0166/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.
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RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, RAMIREZ GEORGE QUEIROZ BARCELOS, para exer-
cer o cargo em comissão de Encarregado - PC – OP4, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0167/2021
Publicação Nº 321981

PORTARIA Nº 0167/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, GLADISTON LUCAS BENEDITO ANDRADE, para 
exercer o cargo em comissão de Coordenador de Área - PC – OP3, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N°0019/2021
Publicação Nº 321826

PORTARIA Nº 0019/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020,

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, KAMILA APARECIDA FREIRE, para exercer o cargo 
em comissão de Coordenador Técnico - PC – OP1, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana
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PORTARIA Nº 0001/2021
Publicação Nº 321808

 PORTARIA Nº 0001/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020,

RESOLVE:

Art. 1° EXONERAR, na forma do artigo 55, alínea “a”, da Lei nº 1.596/2001, todos os servidores em cargo de provimento 
em comissão integrantes da Administração Direta do Município de Viana.

Parágrafo único. Ficam excluídos da regra constante no caput:

I – As servidoras Gestantes e aquelas sob licença gestação, à lactação e adoção.

II – Os servidores abaixo relacionadas, que terão seus cargos de provimento em comissão migrados para os cargos equi-
valentes de acordo com a Lei nº 3.133/2020:

a) Luzian Belisario dos Santos;

b) Sônia Maria da Silva Balestreiro;

c) Maria Angélica Callegario Vieira;

d) Antônio César Lázaro.

Art. 2º CESSAR os efeitos de todas as funções gratificadas concedidas a servidores municipais.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0002/2021
Publicação Nº 321809

PORTARIA Nº 0002/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, FABRICIO LACERDA SILLER, para exercer o cargo 
em comissão de Secretário Municipal de Gestão e Finanças - PC – S, na Secretaria Municipal de Gestão e Finanças.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana
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PORTARIA Nº 0004/2021
Publicação Nº 321811

PORTARIA Nº 0004/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, ÉRICO ALVES LOPES, para exercer o cargo em co-
missão de Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas - PC – S, na Secretaria Municipal de Administração 
e Gestão de Pessoas.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0005/2021
Publicação Nº 321812

PORTARIA Nº 0005/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, JAQUELINE D'OLIVEIRA JUBINI, para exercer o 
cargo em comissão de Secretária Municipal de Saúde - PC – S, na Secretaria Municipal de Saúde.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0006/2021
Publicação Nº 321813

PORTARIA Nº 0006/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020,

RESOLVE:

Art. 1° MIGRAR o cargo ocupado pela servidora LUZIAN BELISARIO DOS SANTOS, para o cargo em comissão de Secretário 
Municipal de Educação - PC – S, na Secretaria Municipal de Educação.
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Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0007/2021
Publicação Nº 321814

PORTARIA Nº 0007/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020,

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, GABRIELA SIQUEIRA DE SOUZA, para exercer o 
cargo em comissão de Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - PC – S, na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Habitação.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0008/2021
Publicação Nº 321815

PORTARIA Nº 0008/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020,

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, NATAN BUENO DE OLIVEIRA, para exercer o cargo 
em comissão de Secretário Municipal de Infraestrutura, Edificações e Cultura - PC – S, na Secretaria Municipal de Infra-
estrutura, Edificações e Cultura.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0009/2021
Publicação Nº 321816

PORTARIA Nº 0009/2021
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O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020,

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, CESAR ALBENES DE MENDONÇA CRUZ, para exercer 
o cargo em comissão de Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo - PC – S, na Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0010/2021
Publicação Nº 321817

PORTARIA Nº 0010/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020,

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, GLAYDISTON SILVA MENDES, para exercer o cargo 
em comissão de Secretário Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social - PC – S, na Secretaria Municipal de Trabalho 
e Desenvolvimento Social.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0011/2021
Publicação Nº 321818

PORTARIA Nº 0011/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020,

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, LEDIR DA SILVA PORTO, para exercer o cargo em 
comissão de Secretário Municipal de Ordem Pública e Serviços Urbanos - PC – S, na Secretaria Municipal de Ordem Pública 
e Serviços Urbanos.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana
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PORTARIA Nº 0013/2021
Publicação Nº 321820

PORTARIA Nº 0013/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020,

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, LUIZ GUILHERME DA COSTA CRUZ, para exercer o 
cargo em comissão de Secretário Municipal de Meio Ambiente - PC – S, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0014/2021
Publicação Nº 321821

PORTARIA Nº 0014/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020,

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, THAIS PRATA DA SILVA, para exercer o cargo em 
comissão de Procuradora Geral - PC – S, na Procuradoria Geral Municipal.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0015/2021
Publicação Nº 321822

PORTARIA Nº 0015/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020,

RESOLVE:

Art. 1° MIGRAR o cargo ocupado pelo servidor ANTONIO CESAR LÁZARO, para o cargo em comissão de Secretário Muni-
cipal de Agricultura - PC – S, na Secretaria Municipal de Agricultura.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0016/2021
Publicação Nº 321823

PORTARIA Nº 0016/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020,

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, FILIPE LADISLAU LACERDA SILLER, para exercer o 
cargo em comissão de Secretário Executivo - PC – SE, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0017/2021
Publicação Nº 321824

PORTARIA Nº 0017/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020,

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, ALESSANDRA DOS SANTOS, para exercer o cargo 
em comissão de Gerente Administrativo, Financeiro e Orçamentária - PC – T1, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0100/2020
Publicação Nº 321910

PORTARIA Nº 0100/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.
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RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, ADRIANA FERREIRA DA SILVA, para exercer o cargo 
em comissão de Coordenador de Área - PC – OP3, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0101/2021
Publicação Nº 321908

PORTARIA Nº 0101/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, MARCOS FELIPE DA COSTA, para exercer o cargo 
em comissão de Subsecretário de Desenvolvimento Urbano - PC – SUB, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ur-
bano e Habitação.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0102/2021
Publicação Nº 321906

PORTARIA Nº 0102/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, MARIA JULIA LOUVEM BRAGA ARAUJO, para exercer 
o cargo em comissão de Coordenadora Técnica - PC – OP1, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana
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PORTARIA Nº 0103/2021
Publicação Nº 321904

PORTARIA Nº 0103/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, JACIARA DE SOUZA, para exercer o cargo em co-
missão de Coordenador de Área - PC – OP4, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0104/2021
Publicação Nº 321902

PORTARIA Nº 0104/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, ROSILEIA MILAGRE RAMOS, para exercer o cargo 
em comissão de Coordenador de Atendimento do Pronto Atendimento - PC – OP3, na Secretaria Municipal de Saúde.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0105/2021
Publicação Nº 321901

PORTARIA Nº 0105/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, TAYGRUM CARDOSO, para exercer o cargo em co-
missão de Diretor Executivo da Unidade de Pronto Atendimento - PC – DE, na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0106/2021
Publicação Nº 321900

PORTARIA Nº 0106/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, NEUZA HASTENREITER MORAES, para exercer o 
cargo em comissão de Gerente da Policlínica - PC – T1, na Secretaria Municipal de Saúde.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0107/2021
Publicação Nº 321898

PORTARIA Nº 0107/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, ANDRÉ AUGUSTO PEREIRA GUIMARÃES, para exer-
cer o cargo em comissão de Subsecretário de Regularização Fundiária e Habitação - PC – SUB, na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Habitação.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0108/2021
Publicação Nº 321896

PORTARIA Nº 0108/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.
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RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, DAYANE SUAVE DE OLIVEIRA, para exercer o cargo 
em comissão de Coordenadora de Unidade Básica de Saúde - PC – OP3, na Secretaria Municipal de Saúde.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0109/2021
Publicação Nº 321895

PORTARIA Nº 0109/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, LUCAS FELIPE DE PAULA DOS SANTOS, para exercer 
o cargo em comissão de Coordenador Técnico - PC – OP1, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0110/2021
Publicação Nº 321892

PORTARIA Nº 0110/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, RENAN ROBERS PEREIRA, para exercer o cargo em 
comissão de Encarregado - PC – OP4, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana
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PORTARIA Nº 0111/2021
Publicação Nº 321890

PORTARIA Nº 0111/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, ALESSANDRA CÂNDIDO DE OLIVEIRA SOARES, para 
exercer o cargo em comissão de Gerente Administrativo, Financeiro e Orçamentário - PC – T1, na Secretaria Municipal de 
Ordem Pública e Serviços Urbanos.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0112/2021
Publicação Nº 321889

PORTARIA Nº 0112/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, LUCAS MANOEL CARDOSO DA SILVA, para o cargo 
de Gerente de Aprovação de Projetos - PC – T1, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0113/2021
Publicação Nº 321887

PORTARIA Nº 0113/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, JAQUILENE PEREIRA SILVA, para exercer o cargo 
em comissão de Gerente de Atenção Básica - PC – T1, na Secretaria Municipal de Saúde.
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Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0114/2021
Publicação Nº 321885

PORTARIA Nº 0114/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020,

RESOLVE:

Art. 1° MIGRAR o cargo ocupado pela servidora MARIA ANGÉLICA CALLEGARIO VIEIRA, para o cargo em comissão de 
Subsecretária de Atenção Básica - PC – SUB, na Secretaria Municipal de Saúde.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0115/2021
Publicação Nº 321882

PORTARIA Nº 0115/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020,

RESOLVE:

Art. 1° MIGRAR o cargo ocupado pela servidora SONIA MARIA DA SILVA BALESTREIRO, para o cargo em comissão de 
Subsecretária de Regulação, Urgência, Emergência e Atenção Especializada - PC – SUB, na Secretaria Municipal de Saúde.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0116/2021
Publicação Nº 321883

PORTARIA Nº 0116/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
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II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, GILMAR JOÃO ZANELLATO, para exercer o cargo em 
comissão de Coordenador de Área - PC – OP3, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0117/2021
Publicação Nº 321880

PORTARIA Nº 0117/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, CLAUDETE FRANCISCA LORENZONI, para exercer o 
cargo em comissão de Gerente Geral de Urgência, Emergência e Atenção Especializada - PC – T1, na Secretaria Municipal 
de Saúde.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0118/2021
Publicação Nº 321878

PORTARIA Nº 0118/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, ARIELLY FERREIRA DA SILVA, para exercer o cargo 
em comissão de Encarregado - PC – OP4, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana
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PORTARIA Nº 0119/2021
Publicação Nº 321877

PORTARIA Nº 0119/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, HERMES DE SOUZA CAMPOS, para exercer o cargo 
em comissão de Gerente de Serviços Urbanos - PC – T1, na Secretaria Municipal de Ordem Pública e Serviços Urbanos.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0120/2021
Publicação Nº 321874

PORTARIA Nº 0120/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, LUCIENE PEREIRA DA SILVA BOURGUIGNON, para 
exercer o cargo em comissão de Coordenadora de Unidade Básica de Saúde - PC – OP3, na Secretaria Municipal de Saúde.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0121/2021
Publicação Nº 321873

PORTARIA Nº 0121/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, CAMILA GONÇALVES DUARTE, para exercer o cargo 
em comissão de Gerente de Aprovação de Projetos Hidrossanitários – PC – T1, na Secretaria Municipal de Desenvolvimen-
to Urbano e Habitação.
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Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0122/2021
Publicação Nº 321871

PORTARIA Nº 0122/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, EDILAINE OTILA SUBTIL, para exercer o cargo em 
comissão de Diretora Executiva da Unidade de Pronto Atendimento - PC – DE, na Secretaria Municipal de Saúde.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0123/2021
Publicação Nº 321870

PORTARIA Nº 0123/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, JUAREZ SIMÕES EQUER, para exercer o cargo em 
comissão de Coordenador de Área – PC – OP3, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0124/2021
Publicação Nº 321868

PORTARIA Nº 0124/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.
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RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, BRUNO MAJEWSKY DUMAS GUIMARÃES, para exer-
cer o cargo em comissão de Gerente de Regularização Fundiária – PC – T1, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano e Habitação.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0125/2021
Publicação Nº 321866

PORTARIA Nº 0125/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, ELISANGELA RIBEIRO RODRIGUES, para exercer o 
cargo em comissão de Encarregado - PC – OP4, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0126/2021
Publicação Nº 321864

PORTARIA Nº 0126/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, ZELIA GOMES DE JESUS, para exercer o cargo em 
comissão de Encarregado - PC – OP4, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana
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PORTARIA Nº 0127/2021
Publicação Nº 321862

PORTARIA Nº 0127/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, CAMILA VALDER, para exercer o cargo em comissão 
de Subsecretária de Vigilância em Saúde - PC – SUB, na Secretaria Municipal de Saúde.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0128/2021
Publicação Nº 321861

PORTARIA Nº 0128/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, CARLA CHRISTINA MATTOS DE MORAES, para exer-
cer o cargo em comissão de Gerente de Vigilância em Saúde - PC – T1, na Secretaria Municipal de Saúde.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0129/2021
Publicação Nº 321860

PORTARIA Nº 0129/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, WESLEY MENDES DOS SANTOS, para exercer o 
cargo em comissão de Diretor Executivo de Controle e Manutenção de Frota – PC – DE, na Secretaria Municipal de Ordem 
Pública e Serviços Urbanos.
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Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0130/2021
Publicação Nº 321858

PORTARIA Nº 0130/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, RAYANE DA SILVA MOREIRA, para exercer o cargo 
em comissão de Encarregado - PC – OP4, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0131/2021
Publicação Nº 321856

PORTARIA Nº 0131/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, JAQUELINE MUTZ CASTRO PEREIRA, para exercer 
o cargo em comissão de Coordenadora de Unidade Básica de Saúde - PC – OP3, na Secretaria Municipal de Saúde.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0132/2021
Publicação Nº 321854

PORTARIA Nº 0132/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
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II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, ROSIMERI DESTEFANI OLIOZI, para exercer o cargo 
em comissão de Coordenadora de Unidade Básica de Saúde de Referência - PC – OP2, na Secretaria Municipal de Saúde.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0133/2021
Publicação Nº 321852

PORTARIA Nº 0133/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° CONCEDER nos termos do art. 29 § 2º, da Lei nº 3007/2018, a servidora efetiva EDNETH DA PENHA LYRA, da 
Função Gratificada, Padrão - FG – OP2.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com vigência até a data de 31/12/2021.

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0134/2021
Publicação Nº 321851

PORTARIA Nº 0134/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020,

RESOLVE:

Art. 1° MIGRAR o cargo ocupado pela servidora LARYSSA CRISTHINA SILVA FIGUEREDO DEMONER, para o cargo em co-
missão de Assessor do Procurador Geral - PC – T1, na Procuradoria Geral do Município.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana
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PORTARIA Nº 0135/2021
Publicação Nº 321849

PORTARIA Nº 0135/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° CONCEDER nos termos do art. 29 § 2º, da Lei nº 3007/2018, a servidora efetiva ANA CRISTINA DA SILVA, Função 
Gratificada, Padrão - FG – OP3.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com vigência até a data de 31/12/2021.

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0136/2021
Publicação Nº 321848

PORTARIA Nº 0136/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, FLÁVIO ANDRÉ DOS SANTOS, para exercer o cargo 
em comissão de Gerente da Unidade de Microcrédito - PC – T1, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 
e Turismo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0137/2021
Publicação Nº 321846

PORTARIA Nº 0137/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° CONCEDER nos termos do art. 29 § 2º, da Lei nº 3007/2018, a servidora efetiva THIENY LYRA SIMÃO BASTOS DA 
SILVA, Função Gratificada, Padrão - FG – OP2.
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Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com vigência até a data de 31/12/2021.

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0138/2021
Publicação Nº 321845

PORTARIA Nº 0138/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° CONCEDER nos termos do art. 29 § 2º, da Lei nº 3007/2018, a servidora efetiva SIRLEIA MARIA DA SILVEIRA, 
Função Gratificada, Padrão - FG – OP2.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com vigência até a data de 31/12/2021.

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0139/2021
Publicação Nº 321844

PORTARIA Nº 0139/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, LIVIA MARIA CURCIO SCHAEFER, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor do Procurador Geral - PC - T1, na Procuradoria do Município.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0141/2021
Publicação Nº 321841

PORTARIA Nº 0141/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.
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RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, MAIKON LINHAUS REIS, para exercer o cargo em 
comissão de Gerente de Desenvolvimento Econômico - PC – T1, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 
e Turismo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0142/2021
Publicação Nº 321838

PORTARIA Nº 0142/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, ANDREZZA GASPARINI MENDES, para exercer o 
cargo em comissão de Agente de Crédito - PC – OP2, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0143/2021
Publicação Nº 321837

PORTARIA Nº 0143/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, MARIANA CANCEGLIERI NOVAES, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor do Procurador Geral - PC - T1, na Procuradoria do Município.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana
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PORTARIA Nº 0144/2021
Publicação Nº 321836

PORTARIA Nº 0144/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, PRISCILLA KELLY DA SILVA COUTO, para exercer o 
cargo em comissão de Subprocuradora Geral para Assuntos Judiciais - PC - SUB, na Procuradoria do Município.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0145/2021
Publicação Nº 321835

PORTARIA Nº 0145/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, ANDRÉ LUIZ ROCHA DA SILVA, para exercer o cargo 
em comissão de Gerente de Licenciamento Ambiental - PC – T1, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0146/2021
Publicação Nº 321834

PORTARIA Nº 0146/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, ADEYVISON CARLOS OLIVEIRA SIQUEIRA, para 
exercer o cargo em comissão de Gerente de Multimídia - PC – T1, na Secretaria Municipal de Comunicação.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0147/2021
Publicação Nº 321833

PORTARIA Nº 0147/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, ALTAIR HELMER GONÇALVES, para exercer o cargo 
em comissão de Gerente de Administrativo, Financeiro e Orçamentário - PC – T1, na Secretaria Municipal de Comunicação.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0148/2021
Publicação Nº 321832

PORTARIA Nº 0148/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020,

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, CRISTIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA, para exercer 
o cargo em comissão de Gerente Executiva - PC – T1, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0149/2021
Publicação Nº 321959

PORTARIA Nº 0149/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.
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RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, CLAUDIA VALESKA PEREIRA DOS SANTOS, para 
exercer o cargo em comissão de Gerente de Cerimonial - PC – T1, na Secretaria Municipal de Comunicação.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0150/2021
Publicação Nº 321960

PORTARIA Nº 0150/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, VINICIUS MORAES DO NASCIMENTO, para exercer 
o cargo em comissão de Gerente de Jornalismo - PC – T1, na Secretaria Municipal de Comunicação.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0151/2021
Publicação Nº 321962

PORTARIA Nº 0151/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, WERICK DE FREITAS DOS SANTOS, para exercer o 
cargo em comissão de Gerente de Criação e Web - PC – T1, na Secretaria Municipal de Comunicação.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana
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PORTARIA Nº 0152/2021
Publicação Nº 321964

PORTARIA Nº 0152/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, RODOLFO GOMES DOS SANTOS, para exercer o 
cargo em comissão de Coordenador de Área - PC – OP3, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0153/2021
Publicação Nº 321965

PORTARIA Nº 0153/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, PEDRO MIGUEL DUTRA ANACLETO, para exercer o 
cargo em comissão de Encarregado - PC – OP4, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0154/2021
Publicação Nº 321966

PORTARIA Nº 0154/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, ANTONIO CARLOS DA SILVA ESQUINCALHA, para 
exercer o cargo em comissão de Gerente de Apoio ao Produtor Rural - PC – T1, na Secretaria Municipal de Agricultura.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0155/2021
Publicação Nº 321967

PORTARIA Nº 0155/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, ELDER LIRA AMBROSINI, para exercer o cargo em 
comissão de Coordenador de Área - PC – OP3, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0156/2021
Publicação Nº 321968

PORTARIA Nº 0156/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, PRISCILA ALVES DA SILVA, para exercer o cargo 
em comissão de Coordenador de Área - PC – OP3, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0157/2021
Publicação Nº 321969

PORTARIA Nº 0157/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.
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RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, ROBERTHA DI CARVALHO BRAGATO, para exercer 
o cargo em comissão de Coordenador de Área - PC – OP3, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0158/2021
Publicação Nº 321970

PORTARIA Nº 0158/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, SEBASTIÃO ESTEVÃO DOS SANTOS, para exercer 
o cargo em comissão de Coordenador de Área - PC – OP3, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 0159/2021
Publicação Nº 321971

PORTARIA Nº 0159/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, THEODORO JOSÉ DE ALMEIDA WOLKERS, para 
exercer o cargo em comissão de Encarregado - PC – OP4, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana
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PORTARIA Nº 0160/2021
Publicação Nº 321972

PORTARIA Nº 0160/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso 
II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e Lei Municipal n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1° NOMEAR nos termos do art. 12, inciso II da Lei nº 1596/2001, TATIANE DE ANDRADE, para exercer o cargo em 
comissão de Encarregado - PC – OP4, na Secretaria Municipal de Governo.

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito Municipal de Viana

RESUMO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 109/2017
Publicação Nº 321592

RESUMO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 109/2017

Processo Administrativo nº. 13523/2020.

Adesão a Ata de Registro de Preços nº. 012/2017, Pregão Presencial para Registro de Preços nº. PR 008-2017, da Prefei-
tura Municipal de Nova Viçosa, Estado da Bahia.

Contratante: MUNICÍPIO DE VIANA/ES.

Contratada: MARQUES PRODUÇÕES LTDA EPP.

Objeto: PRORROGAÇÃO do prazo de vigência do Contrato de Prestação de Serviços nº. 109/2017, firmado entre as partes, 
por mais 06 (seis) meses, nos termos previstos em sua Cláusula Quinta e Sexta e fundamento na Lei Federal 8.666/93.

Vigência: fica prorrogada o prazo de vigência do Contrato por mais 06 (seis) meses, a partir de 27 de dezembro de 2020.

Viana/ES, 23 de dezembro de 2020.

GILSON DANIEL BAPTISTA

PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA
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DECRETO Nº 001/2020
Publicação Nº 322009

 

 
Prefeitura Municipal de Viana 

Secretaria Municipal de Governo 
 

Decreto nº 001/2021 
DECRETO Nº 001/2021 

 
ESTABELECE A FORMA DE ORGANIZAÇÃO E 
REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO DAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE GOVERNO. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo 
art. 60, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Viana, e de acordo com a Lei n° 3.133 de 
17 de dezembro de 2020, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º A Secretaria Municipal de Governo fica instituída com as seguintes unidades 

administrativas: 

 

I. Secretaria Executiva; 

a. Gerência de Protocolo e Documentos; 

b. Gerência Administrativa, Financeira e Orçamentária; 

c. Gerência de Controle de Serviços de Informação ao Cidadão 

d. Diretoria Executiva de Segurança Institucional; 

e. Diretoria Executiva de Projetos e Captação de Recursos; 

f. Gerência Executiva; 

1. Coordenação Técnica; 

2. Coordenação de Área; 

3. Encarregado. 

 
Art. 2º Ficam instituídas as atribuições das unidades administrativas que compõem a 

Secretaria Municipal de Governo, conforme as seguintes descrições: 
I. Secretaria Executiva: auxiliar e assessorar a Gestão Municipal no exercício de suas 

atribuições; organizar e subsidiar as atividades de planejamento, gerenciamento e controle 

no âmbito da Gestão; gerir a execução das atividades administrativas do desenvolvimento 

organizacional, com autoridade funcional e faculdade para delegar competência, suprindo a 

Administração Municipal de recursos humanos e materiais; viabilizar o processo de 

planejamento setorial em sua totalidade, por meio de suporte técnico às demais unidades 

administrativas do órgão, em apoio e em consonância com diretrizes emitidas pela 

Secretaria de Governo; acompanhar a execução de planos, programas e ações, 
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Prefeitura Municipal de Viana 

Secretaria Municipal de Governo 
 

Decreto nº 001/2021 
contribuindo, em apoio à Gestão, para que sua implementação ocorra de acordo com as 

políticas e diretrizes do Plano de Governo; promover a integração e interação entre as 

diversas unidades administrativas do município para a gestão dos programas e ações de 

responsabilidade do órgão; coordenar e orientar a realização de estudos, levantamento de 

dados e elaboração de propostas de projetos que visem à melhoria do desenvolvimento das 

atividades da Gestão; coordenar e orientar a execução das atividades administrativas e 

financeiras da Secretaria, provendo suporte à realização dos programas, projetos e 

atividades; subsidiar as instâncias superiores, conforme lhe seja solicitado, no que concerne 

ao planejamento e ao processo decisório relativo às políticas, programas, projetos e 

atividades de sua área de competência; assessorar a gestão no planejamento, execução, 

avaliação e aprimoramento de programas considerados prioritários de governo; assessorar 

o Secretário da Pasta a que estiver vinculado, no gerenciamento dos programas prioritários 

da Secretaria, garantindo a organização e manutenção das rotinas operacionais necessárias 

à produção dos resultados esperados; prestar apoio e assessoramento técnico ao 

Secretário Municipal na resolução de demandas específicas de programas e projetos de 

âmbito estratégico para a gestão; executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a 

ser atribuídas. 

a. Gerência de Protocolo e Documentos: executaratividades administrativas 

organizacionais; organizar e subsidiar as atividades de planejamento, gerenciamento e 

controle no setor; organizar e coordenar as atividades do gabinete, em especial documentos 

e trâmites de processos administrativos, executando atividades como despachar, receber, 

registrar e efetuar distribuição de documentos; executar outras atividades correlatas ou que 

lhe venham a ser atribuídas. 

b. Gerência Administrativa, Financeira e Orçamentária: acompanhar e orientar a 

execução de atividades, controlando o cumprimento das metas e prioridades 

administrativas; dar suporte administrativo e financeiro às diversas unidades administrativas 

da Secretaria; estabelecer e fazer cumprir metas, políticas de execução de atividades, 

cronogramas e prioridades para as diversas áreas; assessorar seus superiores na tomada 

de decisões; auxiliar o Secretário Municipal a gerir a execução das atividades 

administrativas do desenvolvimento organizacional; elaborar e providenciar despachos; 

desenvolver atividades administrativas, visando à organização processual, em especial 

documentos e trâmites processuais; supervisionar, coordenar e atuar na execução relativa 

aos estágios da despesa pública; cumprir normas e procedimentos administrativos e de 

execução orçamentária e financeira; atuar no planejamento, organização e controle dos 
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Prefeitura Municipal de Viana 

Secretaria Municipal de Governo 
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programas e suas execuções, incluindo processos de aquisição; acompanhar a execução 

dos contratos, atuando sempre que necessário; atuar no controle e atos de pessoal e 

executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 
c. Gerência de Controle de Serviços de Informação ao Cidadão: Receber 

manifestações, denúncias, reivindicações e pedidos de informações formalizadas pelos 

munícipes, analisando-as em conjunto com áreas envolvidas, mantendo o cidadão 

informado em relação às providências e soluções adotadas; Manter sigilo, quando solicitado, 

sobre as reclamações ou denúncias, bem como sobre sua fonte, providenciando, junto aos 

órgãos competentes, proteção aos denunciantes; solicitar aos diversos órgãos da 

Administração Municipal, direta e indireta, dados e informações sobre serviços prestados 

diariamente aos munícipes visando à centralização do sistema de informações; diligenciar 

junto às unidades da Administração competentes para a prestação por estes, de 

informações e esclarecimentos sobre atos praticados ou de sua responsabilidade, objeto de 

reclamações ou pedidos de informação; coordenar ações integradas com os diversos 

órgãos da municipalidade, a fim de encaminhar, de forma intersetorial, as reclamações dos 

munícipes que envolvam mais de um órgão da administração direta e indireta; sugerir 

medidas de aprimoramento da organização e das atividades desenvolvidas pelo Poder 

Executivo Municipal em benefício dos munícipes; gerenciar o Sistema Eletrônico do Serviço 

de Informação ao Cidadão e o Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (e-OUV); 

gerenciar as demandas feitas pela comunidade nos diversos canais de comunicação com a 

Cidade e em redes sociais; executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser 

atribuídas. 

d. Diretoria Executiva de Segurança Institucional: planejar o gerenciamento e a 

coordenação das ações inerentes à segurança institucional; atuar em conjunto com outros 

órgãos de segurança do Estado nas ações externas institucionais; prestar assistência direta 

ao Prefeito, no desempenho de suas atribuições e executar outras atividades correlatas ou 

que lhe venham a ser atribuídas. 

e. Diretoria Executiva de Projetos e Captação de Recursos: auxiliar e assessorar o 

Secretário Municipal nos exercícios de suas atribuições; acompanhar e coordenar o 

cadastro de propostas no Portal de Convênios - SICONV e SIGA; acompanhar e coordenar 

a Captação de Recursos Federais e Estaduais através de emendas parlamentares e 

propostas voluntárias; acompanhar e coordenar os contratos do Município junto a Caixa 

Econômica Federal; acompanhar a solicitação de prorrogação de prazo; acompanhar e 

coordenar as informações e solicitações de pendências de todos os contratos para as 
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Secretarias afins; acompanhar o repasse de informações, procedimentos e normas na 

elaboração de projetos para contratação junto a Caixa Econômica Federal; acompanhar a 

elaboração dos Termos de Referência para contratação de planos; coordenar as 

solicitações de saques junto a Caixa Econômica Federal; avaliar as políticas elegíveis para 

captação de recursos externos, com base na estratégia governamental; assessorar todas as 

atividades dos Programas/Projetos que envolvam recursos captados; coordenar a execução 

da política de captação de recursos externos às finanças municipais; assessorar a 

elaboração do plano de aquisições dos programas/projetos que envolvam recursos 

captados; assessorar e encaminhar a operacionalização das ações juntos com as 

secretarias responsáveis; acompanhar as prestações de contas dos convênios/recursos e 

executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 
f. Gerência Executiva: dar suporte administrativo as unidades administrativas da 

secretaria; organizar e subsidiar as atividades de planejamento, gerenciamento e controle 

no âmbito da Secretaria; acompanhar a execução de planos, programas e ações, 

contribuindo, em apoio à Secretaria, para que sua implementação ocorra de acordo com as 

políticas e diretrizes do Plano de Governo; organizar e coordenar as atividades do gabinete, 

em especial protocolo dos documentos e tramites de processos administrativos inter 

secretarias; elaborar e providenciar os despachos; executar outras atividades correlatas ou 

que lhe venham a ser atribuídas. 
1. Coordenação Técnica: prestar apoio e assessoramento técnico ao Gerente na 

resolução de demandas específicas de programas e projetos de âmbito estratégico para a 

gestão; executar atividades administrativas, analisar ações e resultados, elaborar/emitir 

pareceres para respaldar as ações do superior hierárquico na execução de programas e 

projetos de âmbito estratégico para a gestão; coordenar programas e projetos prioritários da 

Secretaria; subsidiar as instâncias superiores conforme lhe seja solicitado, no que concerne 

ao planejamento e ao processo decisório relativo às políticas, programas, projetos e 

atividades de sua área de competência; executar e acompanhar diretamente os serviços, 

primando pelo cumprimento dos prazos e pela exatidão das ações, e executar outras 

atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

2. Coordenador de Área: executar atividades administrativas que promovam a 

efetivação de ações propostas, na organização dos meios de execução e no apoio às 

atividades das suas unidades; executar e acompanhar diretamente os serviços, primando 

pelo cumprimento dos prazos e pela exatidão das ações; subsidiar as instâncias superiores 

conforme lhe seja solicitado, no que concerne ao planejamento e ao processo decisório 
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relativo às políticas, programas, projetos e atividades de sua área de competência; 

elaborar/emitir pareceres, desenvolver tarefas administrativas, para respaldar as ações dos 

superiores imediatos e executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser 

atribuídas. 
3. Encarregado: chefiar e executar tarefas, sob supervisão, operacionalizando projetos 

relacionados ao seu setor de trabalho, inclusive rotinas administrativas e/ou técnicas, 

responsabilizando-se pelas ações de seus subordinados e pelos resultados específicos 

obtidos; implantar normas e instrumentos para racionalização do processo de trabalho sob 

sua responsabilidade; coletar e registrar dados que possibilitem o monitoramento, a 

avaliação e aprimoramento do processo de trabalho sob sua responsabilidade; despachar e 

controlar a tramitação de documentos e expedientes inerentes às atividades sob sua 

responsabilidade; conhecer a legislação vigente, atos internos, cumprindo-a e fazendo 

cumprir, no âmbito de sua atuação, as determinações nelas contidas; zelar pela ordem e 

conservação do material sob sua guarda; executar atividades via sistema, responsabilizando 

pelas informações lançadase executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser 

atribuídas. 
 

Art. 3º Faz parte integrante deste Decreto à tabela de cargos, Anexo I e o organograma da 

Secretaria Municipal de Governo, Anexo II.  

 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.   

 

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021. 

 

 
WANDERSON BORGHARDT BUENO 

Prefeito Municipal de Viana 
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ANEXO I 

Unidades Administrativas  Cargo Padrão Quant. 

Secretaria de Governo Secretário de Governo PC-S 1 

Secretaria Executiva Secretário Executivo PC-SE 10 

Gerência de Protocolo e Documentos Gerente PC-T1 1 

Gerência Administrativa, Financeira e 
Orçamentária Gerente PC-T1 1 

Gerência de Controle de Serviços de 
Informação ao Cidadão Gerente PC-T1 1 

Diretoria Executiva de Segurança Institucional Diretor Executivo PC-DE 1 

Diretoria Executiva de Projetos e Captação de 
Recursos Diretor Executivo PD-DE 1 

Gerência Executiva Gerente PC-T1 21 

Gerência Executiva Coordenador Técnico PC-OP1 25 

Gerência Executiva Coordenador de Área PC – OP2 16 

Gerência Executiva Coordenador de Área PC-OP3 56 

Gerência Executiva Encarregado 1 PC-OP4 120 
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ANEXO II 
 

 
 

Gerência Administrativa, 
Financeira e Orçamentária

Encarregado

Coordenador de Área

Coordenador de Área

Coordenador Técnico

Gerência Executiva

Diretoria Executiva de Projetos 
e Captação de Recursos

Diretoria Executiva de 
Segurança Institucional

Secretário Executivo

Gerência de Documentos e 
Protocolo

Secretário Municipal de 
Governo
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                                   DECRETO Nº 002/2021 
 
 

ESTABELECE A FORMA DE ORGANIZAÇÃO E 
REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS. 
 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pelo art. 60, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Viana, e de 
acordo com a Lei n° 3.133, de 17 de dezembro de 2020. 
 
DECRETA: 
 
 
Art. 1º A Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas fica instituída com as 

seguintes unidades administrativas: 
I. Subsecretaria de Gestão de Pessoas; 

a. Gerência de Recrutamento, Seleção e Registros de Servidores; 

b. Gerência de Direitos e Vantagens dos Servidores Municipais; 

c. Gerência de Folha de Pagamento; 

1. Coordenação de Controle de Frequência e Férias; 

2. Coordenação de Concessão de Benefícios; 

II. Subsecretaria de Desenvolvimento de Pessoas e Serviços Gerais; 

a. Gerência de Cargos, Carreira, Remuneração e Avaliação de Desempenho; 

b. Gerência de Formação de Desenvolvimento de Pessoas; 

c. Gerência de Administração e Serviços Gerais; 

1. Coordenação do Arquivo Municipal de Documentos. 

 
Art. 2º Ficam instituídas as atribuições das unidades administrativas que compõem a 

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, conforme as seguintes 

descrições: 
I - Subsecretaria de Gestão de Pessoas: Coordenar as atividades e promover a integração 

das gerências vinculadas a Subsecretaria; Realizar estudos, diagnósticos, planejar, elaborar 

objetivos, metas de melhoria, indicadores de resultados e planos de ação com as gerências, 

coordenações e serviços que compõem a Subsecretaria; Promover a integração e interação 

entre as áreas de gestão de pessoas do Poder Executivo; Acompanhar e avaliar a 

implementação das políticas de pessoal, bem como divulgar as diretrizes de gestão de 

pessoas do Poder Executivo; Orientar as unidades administrativas do Poder Executivo, nos 

assuntos pertinentes a gestão de pessoas; Planejar e coordenar as atividades de 
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recrutamento e seleção, provimento, admissão, registro, movimentação de pessoal, 

controles funcional e financeiro, pagamento, segurança e medicina do trabalho e saúde 

ocupacional dos servidores; Coordenar a realização de concurso público e processo seletivo 

no âmbito do Poder Executivo; Coordenar a requisição e cessão de servidores; Coordenar 

as atividades relativas a direitos, vantagens, deveres e responsabilidades, e outros aspectos 

do regime jurídico de pessoal, oferecendo encaminhamentos para os questionamentos 

suscitados; Coordenar a elaboração e publicação da escala anual e concessão de férias dos 

servidores municipais; Coordenar as atividades e controle de frequência dos servidores 

municipais; Coordenar as atividades de concessão de benefícios e folha de pagamento dos 

servidores municipais; Coordenar as atividades de desligamento de servidores municipais; 

Coordenar auditoria periódica de concessão de benefícios e folha de pagamento dos 

servidores municipais; Instaurar e conduzir procedimentos disciplinares para apuração da 

responsabilidade civil e administrativo-disciplinar do servidor público; Coordenar as 

atividades de prestação de contas e registros no Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo; Subsidiar o Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas no 

planejamento e processo decisório relativo a políticas, programas, projetos da área de 

gestão de pessoas; Substituir e representar o Secretário, quando designado; Desempenhar 

outras atividades afins ou correlatas de sua área atuação. 
a. Gerência de Recrutamento, Seleção e Registros de Servidores: Planejar, coordenar e 

realizar as atividades de recrutamento e seleção, provimento, admissão, registro e 

movimentação de pessoal; Realizar estudos, diagnósticos, planejar, elaborar objetivos, 

metas de melhoria, indicadores de resultados e planos de ação da gerência; Coordenar e 

realizar em conjunto com as áreas de gestão de pessoas, concurso público e processo 

seletivo no âmbito do Poder Executivo; Coordenar o encaminhamento de servidores à 

inspeção médica, para efeito de admissão e licença de outros fins legais; Coordenar a 

admissão de servidores nomeados, contratados e estagiários; Coordenar as atividades de 

cadastramento funcional dos servidores municipais; Controlar as situações de licença sem 

vencimentos e cessão de servidores do Município de Viana para outros entes públicos, bem 

como de todos os demais casos de afastamentos; Coordenar a cessão e registros de 

servidores para o Município de Viana; Coordenar a movimentação e transferências de 

servidores entre secretarias; Coordenar a emissão da Carteira de Identidade Funcional para 

os servidores municipais; Coordenar e realizar as atividades de registros de concurso 

público, processos seletivos e admissão de servidores de cargo de provimento efetivo no 

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo; Coordenar a integração com a Gerência de 

Folha de Pagamento, relativas as admissões e cadastros realizados mensalmente no 
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Sistema de Folha de Pagamento; Subsidiar o Subsecretário de Gestão de Pessoas no 

planejamento e processo decisório relativo a políticas, programas, projetos da área de 

Recrutamento, Seleção, Seleção e Registros de Servidores; Desempenhar outras atividades 

afins ou correlatas de sua área atuação. 
b.  Gerência de Direitos e Vantagens dos Servidores Municipais: Planejar, coordenar e 

realizar as atividades de concessão dos direitos e vantagens aos servidores municipais; 

Realizar estudos, diagnósticos, planejar, elaborar objetivos, metas de melhoria, indicadores 

de resultados e planos de ação da gerência; Coordenar as atividades de apuração e 

controle do tempo de serviço dos servidores para fins de aposentadoria e concessão de 

direitos e vantagens, como Adicional de Tempo de Serviço, progressões funcionais e outros 

direitos legais; Lavrar, na forma da legislação, as declarações, certidões e averbações de 

tempo de serviço requeridas pelos servidores municipais; Instruir e encaminhar ao Instituto 

de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Viana – IPREVI os 

processos referentes à aposentadoria e aos benefícios previdenciários; Coordenar e 

controlar a concessão de adicional de Insalubridade ou periculosidade; Coordenar a 

integração com a Gerência de Folha de Pagamento, relativas as concessões de direitos e 

vantagens inseridas mensalmente no Sistema de Folha de Pagamento; Realizar de registros 

necessários ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo; Subsidiar o Subsecretário 

de Gestão de Pessoas no planejamento e processo decisório relativo a políticas, programas, 

projetos da área de Direitos e Vantagens dos Servidores Municipais; Desempenhar outras 

atividades afins ou correlatas de sua área atuação;  
c.  Gerência de Folha de Pagamento: Planejar, coordenar e realizar as atividades de 

controle e pagamento dos servidores municipais, bem como dos auxílios-transporte e 

alimentação, em observância aos princípios da administração pública e das normas legais; 

Realizar estudos, diagnósticos, planejar, elaborar objetivos, metas de melhoria, indicadores 

de resultados e planos de ação da gerência; Coordenar, cadastrar e atualizar no Sistema de 

Folha de Pagamento as tabelas de vencimentos e demais verbas vencimentais que compõe 

a remuneração dos servidores municipais, observado os princípios da administração pública 

e as normas legais; Auditar sistematicamente e controlar no Sistema de Folha de 

Pagamento as tabelas de vencimentos e demais verbas vencimentais que compõe a 

remuneração dos servidores municipais, observado os princípios da administração pública e 

as normas legais; Coordenar, cadastrar e atualizar as verbas vencimentais que compõem a 

folha de pagamento dos servidores municipais; Auditar sistematicamente as verbas 

vencimentais que compõem a folha de pagamento dos servidores municipais; Cadastrar, 

atualizar e controlar o cadastro das consignações, contribuições sindicais e pensão 
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alimentícia no Sistema de Folha de Pagamento; Atualizar o cadastro de dependência de 

Imposto de Renda Retido na Fonte e salário família; Coordenar as atividades e controle de 

frequência dos servidores municipais; Coordenar as atividades de concessão de férias aos 

servidores municipais; Coordenar as atividades de concessão de benefícios aos servidores 

municipais; Coordenar as atividades de desligamento de servidores municipais; Coordenar e 

realizar a coleta e apuração de todas as informações, ocorrências, descontos e outros 

dados necessários à composição da folha de pagamento; Coordenar, realizar e controlar as 

atividades e lançamentos mensais na folha de pagamento; Coordenar, preparar a folha de 

pagamento mensal, com base na apuração da frequência, férias, afastamentos, 

produtividade, extensão e ampliação de jornada de trabalho, adicionais e demais verbas 

vencimentais fixas e variáveis que compõem a remuneração dos servidores municipais, bem 

como das consignações, contribuições sindicais, pensão alimentícia e demais descontos, 

com estrita observância da legislação pertinente; Emitir e analisar relatórios mensais sobre 

as variações ocorridas entre a folha do mês e a do mês anterior, explicitando e avaliando as 

ocorrências divergentes; Realizar mensalmente, análise crítica dos valores da folha de 

pagamento, por meio do comparativo do mês anterior, considerando as movimentações e 

ocorrências do mês em curso, e dos servidores que estão recebendo remuneração no teto 

constitucional, bem como outras verificações que possam ser indicativo de inconsistências 

nos pagamentos; Encaminhar à Subsecretaria de Gestão de Pessoas, mensalmente, 

relatórios da folha de pagamento e de benefícios aos servidores, inclusive das variações 

ocorridas; Calcular e emitir guias de recolhimento dos encargos sociais, conforme a 

legislação pertinente; Realizar auditoria periódica de concessão de benefícios e folha de 

pagamento dos servidores municipais; Encaminhar a folha de pagamento, os encargos 

sociais, consignações, contribuições sindicais, pensão alimentícia e demais pagamentos à 

Secretaria Municipal de Gestão e Finanças para efetuar o pagamento; Elaborar impactos 

financeiros para subsidiar a Administração Municipal nos projetos de gestão de pessoas; 

Elaborar, emitir e encaminhar Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e Declaração 

do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), bem como os comprovantes de rendimento 

dos servidores e outros relatórios pertinentes; Emitir relatório e cobrança dos vencimentos e 

encargos sociais e trabalhistas dos servidores cedidos a outros entes públicos com 

ressarcimento para o Município de Viana; Coordenar e realizar as atividades de prestação 

de contas e registros no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo; Subsidiar o 

Subsecretário de Gestão de Pessoas no planejamento e processo decisório relativo a 

políticas, programas, projetos da área de Recrutamento, Seleção, Seleção e Registros de 

Servidores; Desempenhar outras atividades afins ou correlatas de sua área atuação. 
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1. Coordenação de Controle de Frequência e Férias: Coordenar o processo de apuração 

da frequência dos servidores pelas secretarias municipais e realizar o lançamento no 

Sistema de Folha de Pagamento com todas as ocorrências informadas; Receber a 

frequência com todos os servidores lotados em cada secretaria municipal, com as 

informações das ocorrências no mês para pagamento e descontos relativos às faltas, 

atrasos, atestados médicos, férias, extensão de jornada de trabalho, horas extras, plantões 

extras, adicional noturno, escala extra, afastamentos e desligamentos, dentre outras 

ocorrências; Realizar a conferência da frequência e verificar se todos os servidores 

cadastrados no Sistema de Folha de Pagamento constam na frequência do mês enviada; 

Realizar o lançamento da frequência no Sistema de Folha de Pagamento com todas as 

ocorrências informadas; Realizar a concessão e controle de férias regulamentares e férias 

prêmio dos servidores; Coordenar atividades de elaboração e publicação da escala de férias 

dos servidores municipais; Receber de todas as secretarias do Município escala de férias, e 

conferir o período aquisitivo de cada servidor, em aberto ou a vencer no período de gozo 

relativo ao período a que se refere à escala de Férias; Consolidar a escala de férias de 

todas as secretarias do Município, e publicar no Site do Município/Portal do Servidor a 

escala com todos os servidores que tenham período aquisitivo em aberto ou a vencer no 

período de gozo relativo ao período a que se refere à escala de férias; Receber a solicitação 

de férias que for entregue com antecedência mínima de 40 dias da data de início do gozo de 

férias e verificar se consta da escala de férias, bem como se o servidor tem período 

aquisitivo em aberto para gozo de férias; Realizar os procedimentos de concessão e 

controle férias; Realizar o lançamento do 1/3 (um terço) férias no sistema de Folha de 

Pagamento e calcular a folha de pagamento de férias; Desempenhar outras atividades afins 

ou correlatas de sua área atuação. 
2. Coordenação de Concessão de Benefícios: Realizar todas as atividades e 

procedimentos para concessão e controle do auxílio-transporte aos servidores municipais, 

para pagamento das despesas com o seu deslocamento da residência para o trabalho e do 

trabalho para a residência, observado os princípios da administração pública e as normas 

legais; Realizar todas as atividades e procedimentos para concessão e controle do auxílio-

alimentação aos servidores municipais, observado os princípios da administração pública e 

as normas legais; Realizar auditoria periódica de concessão de benefícios aos servidores 

municipais; Encaminhar à Gerência de Folha de Pagamento, mensalmente, relatórios da 

concessão de benefícios, inclusive das variações ocorridas; Desempenhar outras atividades 

afins ou correlatas de sua área atuação. 
II - Subsecretaria de Desenvolvimento de Pessoas e Serviços Gerais: Coordenar as 
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atividades e promover a integração das gerências vinculadas à Subsecretaria; Realizar 

estudos, diagnósticos, planejar, elaborar objetivos, metas de melhoria, indicadores de 

resultados e planos de ação com as gerências, coordenações e serviços que compõem à 

Subsecretaria; Promover a integração e interação entre as áreas de desenvolvimento de 

pessoas do Poder Executivo; Acompanhar e avaliar a implementação das políticas de 

pessoal, bem como divulgar as diretrizes de gestão de pessoas do Poder Executivo; 

Orientar as unidades administrativas do Poder Executivo, nos assuntos pertinentes a 

desenvolvimento de pessoas; Divulgar as diretrizes e políticas de pessoal definidas pela 

Administração; Promover o processo de discussão, elaboração, acompanhamento, 

avaliação e revisão das diretrizes e das políticas de desenvolvimento de pessoas; Analisar e 

pesquisar as necessidades dos servidores e as expectativas deles em relação às políticas 

de desenvolvimento de pessoas; Planejar e coordenar as atividades relacionadas aos 

planos de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores municipais; Planejar, coordenar 

em conjunto com as secretarias municipais as atividades de contratualização de metas, 

indicadores de resultados e de avaliação de desempenho dos servidores municipais, 

fornecendo os subsídios necessários ao desenvolvimento dos trabalhos; Propor políticas de 

melhoria e elaborar planos de ação no âmbito da área de desenvolvimento de pessoas, 

voltados para a valorização dos servidores, melhoria da prestação de serviços, resultados e 

eficiência da gestão municipal; Promover o dimensionamento de pessoal por meio do 

mapeamento dos macros processos de trabalho; Coordenar as relações institucionais com 

as entidades representativas dos servidores municipais; Formular as estratégias de 

negociações com sindicatos e associações de classes; Orientar os órgãos municipais, nos 

assuntos pertinentes ao desenvolvimento de pessoas; Planejar e coordenar as atividades de 

formação, capacitação e desenvolvimento de servidores; Subsidiar o Secretário Municipal 

de Administração e Gestão de Pessoas no planejamento e processo decisório relativo a 

políticas, programas, projetos da área de desenvolvimento de pessoas; Gerir, coordenar e 

controlar o arquivo municipal de documentos, o protocolo geral e os serviços gerais; 

Substituir e representar o Secretário, quando designado; Desempenhar outras atividades 

afins ou correlatas de sua área atuação. 
a. Gerência de Cargos, Carreira, Remuneração e Avaliação de Desempenho: Planejar, 

coordenar e realizar as atividades de estrutura de cargos, carreira, remuneração e avaliação 

de desempenho; Realizar estudos, diagnósticos, planejar, elaborar objetivos, metas de 

melhoria, indicadores de resultados e planos de ação da gerência; Planejar, coordenar e 

avaliar, sistematicamente, as atividades de organização de dados e de informações, 

referentes à estrutura de cargos e vencimentos, de forma a subsidiar a tomada de decisão; 
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Planejar, coordenar e realizar as atividades relacionadas aos planos de cargos, carreiras e 

vencimentos dos servidores municipais; Planejar, coordenar e realizar em conjunto com as 

secretarias municipais as atividades de contratualização de metas, indicadores de 

resultados e de avaliação de desempenho dos servidores municipais, fornecendo os 

subsídios necessários ao desenvolvimento dos trabalhos; Realizar pesquisas e estudos e 

propor alterações, com o objetivo de manter atualizadas as competências e atribuições dos 

cargos da administração municipal; Elaborar relatórios gerenciais e fornecer informações 

sobre o quadro de pessoal do Município; Desenvolver estudos, propor alternativas e 

acompanhar a execução de projetos e atividades que visem ao melhor dimensionamento do 

quadro de pessoal do Município; Planejar, elaborar e efetuar pesquisas salariais e de 

benefícios, com vistas à valorização dos servidores; Mensurar os custos e elaborar a 

correspondente repercussão financeira decorrentes de implantação das políticas e dos 

projetos relacionados à gestão de cargos, carreira e vencimentos; Organizar e atualizar os 

registros de criação, extinção, vacância e provimento dos cargos de efetivos do Município; 

Elaborar, atualizar o quadro de servidores visando administrar e controlar as demissões, 

exonerações e outros casos de vacância, em articulação com a Gerência de Recrutamento, 

Seleção e Registros de Servidores; Analisar as solicitações de admissões de cargos de 

provimento efetivo e contratações temporárias do Poder Executivo, por meio da avaliação 

da necessidade do preenchimento da vaga, bem como impactos financeiros no limite de 

comprometimento da receita corrente líquida com despesas com pessoal; Subsidiar o 

Subsecretário de Desenvolvimento de Pessoas no planejamento e processo decisório 

relativo a políticas, programas, projetos da área de Cargos, Carreira, Remuneração e 

Avaliação de Desempenho; Desempenhar outras atividades afins ou correlatas de sua área 

atuação. 
b. Gerência de Formação de Desenvolvimento de Pessoas: Promover e realizar o 

planejamento, a coordenação, a execução, a supervisão e a avaliação dos programas, 

projetos e atividades de formação, capacitação e desenvolvimento profissional dos 

servidores do Quadro Geral do Município, objetivando a qualidade e eficiência na prestação 

de serviços; Realizar estudos, diagnósticos, planejar, elaborar objetivos, metas de melhoria, 

indicadores de resultados e planos de ação da gerência; Articular-se, sistematicamente, com 

as demais unidades administrativas na definição de ações, projetos e atividades de 

formação, capacitação e desenvolvimento profissional dos servidores; Propor intercâmbio 

técnico e científico com instituições e entidades de atividades afins, com vistas à troca de 

experiências e realização de ações de interesses comuns; Elaborar cadastro de órgãos, 

instrutores e entidades voltadas para a formação, capacitação e desenvolvimento de 



04/01/2021 (Segunda-feira) DOM/ES - Edição N° 1676

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 266

 
Prefeitura Municipal de Viana 

Secretaria Municipal de Governo 
 

Decreto nº 002/2021 
pessoas; Estruturar e implantar com as áreas afins processos de aprendizagem contínua 

dos servidores, de modo a ampliar o conhecimento e potencializar o desenvolvimento 

profissional; Desenvolver, com áreas afins, ferramentas e metodologias para motivar e 

despertar nos servidores o interesse pela aprendizagem contínua que estimule a busca de 

conhecimentos e novas oportunidades; Realizar levantamentos periódicos e diagnosticar as 

necessidades de formação, capacitação e desenvolvimento dos servidores; Realizar direta 

ou indiretamente, programas, projetos e atividades de formação e capacitação profissional 

para os servidores do Município; Promover, quando autorizada, a celebração de convênios, 

acordos e contratos com órgãos municipais, estaduais, federais, bem como com entidades 

públicas e privadas, objetivando a realização de ações de formação, capacitação e 

desenvolvimento dos servidores municipais; Identificar e capacitar os servidores que tenham 

potencial, vocação e interesse para ministrar os cursos e demais eventos promovidos pela 

gerência; Cadastrar os profissionais, internos e externos, facilitadores dos eventos 

programados; Realizar anualmente, em conjunto com as secretarias municipais o 

planejamento de formação, capacitação e projetos de desenvolvimento profissional para os 

servidores municipais; Estabelecer controle das presenças e emitir os certificados 

correspondentes aos eventos realizados; Proceder, ao final de cada evento, avaliação das 

atividades desenvolvidas e dos resultados obtidos; Subsidiar o Subsecretário de 

Desenvolvimento de Pessoas no planejamento e processo decisório relativo a políticas, 

programas, projetos da área de Cargos, Carreira, Remuneração e Avaliação de 

Desempenho; Desempenhar outras atividades afins ou correlatas de sua área atuação. 
c. Gerência de Administração e Serviços Gerais: Coordenar, supervisionar e orientar as 

áreas de arquivo municipal de documentos, protocolo geral e serviços gerais; Realizar 

estudos, diagnósticos, planejar, elaborar objetivos, metas de melhoria, indicadores de 

resultados e planos de ação da gerência; Normatizar e monitorar os procedimentos 

administrativos relativos à administração das áreas de arquivo municipal de documentos, 

protocolo geral e serviços gerais; Coordenar a gestão dos serviços de arquivo e guarda de 

processos e documentos do Município; Coordenar a gestão dos serviços de protocolo geral 

do Município; Coordenar, supervisionar e orientar a execução dos serviços de vigilância, 

limpeza e conservação, manutenção e/ou reparos de bens móveis e imóveis; Coordenar os 

serviços de recepção e controle de entradas e saídas de pessoas no prédio sede da 

Prefeitura; Desempenhar outras atividades afins ou correlatas de sua área atuação. 

 
1. Coordenação do Arquivo Municipal de Documentos: Realizar a gestão dos serviços 

de arquivo e guarda de processos e documentos do Município; Receber, registrar e arquivar 
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os processos e documentos do Município, de acordo com a instrução normativa e tabela de 

temporalidade do Município; Realizar a guarda e conservação dos documentos no arquivo 

municipal; Elaborar e normas e os procedimentos administrativos do arquivo municipal de 

documentos; Selecionar, classificar, codificar, ordenar e registrar os documentos e 

processos recebidos; Estabelecer o método de classificação adequado dos documentos; 

Localizar e controlar a saída documentos e processos do arquivo; Descartar documentos de 

acordo com a instrução normativa e tabela de temporalidade; Promover o acesso e 

orientação dos usuários relativos aos documentos e processos sobre a guarda do arquivo 

municipal; Desempenhar outras atividades afins ou correlatas de sua área atuação. 

 

Art. 3º Faz parte integrante deste Decreto à tabela de cargos, anexo I e o organograma da 

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, anexo II. 
 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura. 
 
 

Viana-ES, 01 de janeiro de 2021. 

  

  
 

WANDERSON BORGHARDT BUENO 
Prefeito Municipal de Viana 
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ANEXO I 
 

Tabela de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Secretaria Municipal de 
Administração e Gestão de Pessoas a que se refere o artigo 4º do Decreto nº 002, de 01 
de janeiro de 2021. 

 
Unidade Administrativa Cargo Padrão Quant. 

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de 
Pessoas Secretário PC-S 1 

Subsecretária de Gestão de Pessoas Subsecretário PC-SUB 1 
Subsecretaria de Desenvolvimento de Pessoas e Serviços 
Gerais Subsecretário PC-SUB 1 

Gerência de Recrutamento, Seleção e Registros de 
Servidores Gerente PC-T1 1 

Gerência de Direitos e Vantagens dos Servidores 
Municipais Gerente PC-T1 1 

Gerência de Folha de Pagamento Gerente PC-T1 1 
Gerência de Cargos, Carreira, Remuneração e Avaliação 
de Desempenho Gerente PC-T1 1 

Gerência de Formação de Desenvolvimento de Pessoas Gerente PC-T1 1 
Gerência de Administração e Serviços Gerais Gerente PC-T1 1 
Coordenação de Controle de Frequência e Férias Coordenador PC-OP3 1 
Coordenação de Concessão de Benefícios Coordenador PC-OP3 1 
Coordenação do Arquivo Municipal de Documentos Coordenador PC-OP3 1 
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DECRETO Nº 003/2021 

 
ESTABELECE A FORMA DE ORGANIZAÇÃO E 
REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FAZENDA. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo 
art. 60, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Viana, e de acordo com a Lei n° 3.133 de 
17 de dezembro de 2020, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º A Secretaria Municipal de Fazenda fica instituída com as seguintes unidades 

administrativas: 

I. Gerência de Receita e Dívida Ativa; 

II. Gerência de Fiscalização. 

 
Art. 2º Ficam instituídas as atribuições das unidades administrativas que compõem a 

Secretaria Municipal de Fazenda, conforme as seguintes descrições: 

I. Gerência de Receita e Dívida Ativa: Gerenciar e controlar as atividades de 

arrecadação e lançamento de tributos imobiliários; propor medidas de regulamentação da 

política tributária municipal, relativa aos tributos imobiliários; interpretar a legislação relativa 

a tributos imobiliários nos aspectos de aplicação de alíquotas e enquadramento de 

atividades; executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas; 

elaborar e manter atualizado o cadastro de propriedades imobiliárias do município; 

acompanhar os trabalhos de reformulação da base geográfica dos cadastros municipais e 

sua utilização como instrumento de informação, aglutinação e integração intersetorial; 

monitorar e coordenar as atividades de compatibilização das informações relativas a lotes e 

edificações nos sistemas legados e sua manutenção integrada; promover, acompanhar e 

coordenar a sistematização dos conceitos e terminologias adotadas pelas diversas áreas 

envolvidas na geração e utilização das informações cadastrais; planejar, controlar e 

coordenar os procedimentos de inscrição dos contribuintes do IPTU; manter a base 

cartográfica de referência dos lançamentos; prestar informações e emitir relatórios relativos 

à sua área de atuação; subsidiar a expedição de certidões relativas ao cadastro imobiliário; 

planejar e coordenar a cobrança de débito em Dívida Ativa; promover a inscrição dos 
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débitos em Dívida Ativa; gerenciar a emissão da Certidão de Dívida Ativa, enviando-a ao 

órgão competente para cobrança judicial; emitir Certidão Negativa de Débito - CND; deferir 

parcelamento relativo aos débitos inscritos em Dívida Ativa; promover abaixa de débitos 

indevidos após emissão de parecer técnico da chefia imediata; arrecadar valores, controlar 

recebimentos, atualizar débitos; controlar parcelamentos, inscrever em dívida ativa; 

encaminhar débitos para cobrança; manter o cadastro atualizado dos contribuintes; emissão 

de Certidões referente a assuntos constantes no cadastro tributário do município; executar 

outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

II. Gerência de Fiscalização: Gerenciar e controlar as atividades de arrecadação e 

lançamento de tributos mobiliários; propor medidas de regulamentação da política tributária 

municipal, relativa aos tributos mobiliários; interpretar a legislação relativa a tributos 

mobiliários nos aspectos de aplicação de alíquotas e enquadramento de atividades; 

executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas; programar, 

elaborar e manter atualizado o cadastro os Econômicos ou Mobiliários do Município; 

processos de abertura de empresas e profissionais autônomos; providenciar a emissão de 

guias de imposto de transmissão de bens entre vivos (ITBI) depois de expedido laudo de 

avaliação dos fiscais de rendas; atendimento ao público; atendimento relacionado a emissão 

de NFS-e; emissão de taxas da vigilância sanitária e taxa de expediente; efetuar a 

atualização de documento único de arrecadação diversa relativo a Empresas; efetuar 

manutenção de agente fiscal atualizando os cadastros, verificando atividades não 

licenciadas e homologando o ISSQN; através dos fiscais de renda, efetuar a fiscalização e 

cumprimento da legislação tributária; constituir crédito tributário; analisar processo-

administrativo fiscal; conciliar documentos fiscais; elaborar relatórios em face das 

impugnações apresentadas; notificar contribuintes; identificar ocorrência de fato gerador; 

identificar alíquota aplicável; revisar declarações espontâneas; verificar irregularidades; 

emitir auto de infração; arquivar os documentos pertinentes; operar sistema de informações 

tributárias; coletar informações objetivando instruir processo fiscal; calcular débitos fiscais; 

revisão na legislação das obrigações acessórias para os contribuintes, como a entrega de 

declarações, cópia de notas fiscais, apresentação de documentos fiscais para vistoria, 

dentre outras; gerir o Simples Nacional e a integração com as Receitas Federal e Estadual; 

realizar outras ações específicas para cada tributo; executar outras atividades correlatas ou 

que lhe venham a ser atribuídas. 
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Art. 3º Faz parte integrante deste Decreto a tabela de cargos, Anexo I e o organograma da 

Secretaria Municipal de Fazenda, Anexo II.  

 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.   

 

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021. 
 
 
 

WANDERSON BORGHARDT BUENO 
Prefeito Municipal de Viana 
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ANEXO I 

 
Unidades Administrativas  Cargo Padrão Quant. 

Secretaria Municipal de Fazenda Secretário de Governo PC-S 1 

Gerência de Receita e Dívida Ativa Gerente PC – T1 1 

Gerência de Fiscalização Gerente PC – T1 1 
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ANEXO II 

 

 
Gerêmcia de Receita 

e Dívida Ativa
Gerência de 
Fiscalização

Secretário Municipal 
de Fazenda
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DECRETO Nº 004/2021 

 
ESTABELECE A FORMA DE ORGANIZAÇÃO E 
REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO DAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo 
art. 60, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Viana, e de acordo com a Lei n° 3.133 de 
17 de dezembro de 2020, 
 

Art. 1º A Secretaria de Comunicação fica instituída das seguintes unidades administrativas: 

I. Gerência de Criação e Web; 

II. Gerência de Multimídia; 

III. Gerência de Jornalismo; 

IV. Gerência de Cerimonial; 

V. Gerência Administrativa, Financeira e Orçamentária. 

 
Art. 2º Ficam instituídas as atribuições das unidades administrativas que compõem a 

Secretaria de Comunicação, conforme descrição abaixo relacionadas: 

I. Gerência de Criação e Web: auxiliar o secretário e subsecretário nas atividades 

referentes ao setor; participar do processo de planejamento setorial; planejar, desenvolver e 

acompanhar a produção de peças criadas para a divulgação das ações da administração; 

orientar e aprovar a comunicação e identidade visual da Prefeitura e seus veículos de 

comunicação; orientar a equipe de criação na execução técnica das atividades, desde a 

concepção criativa até a arte final; editar conteúdos de hot sites e blogs institucionais, em 

conjunto com a equipe de jornalistas da Secretaria; editar e atualizar o conteúdo institucional 

do portal de Viana, em conjunto com a equipe de jornalistas da Secretaria; criar hot sites de 

ações das Secretarias Municipais; produzir e enviar boletins informativos, online e 

impressos, periódicos, com as principais ações desta municipalidade, em conjunto com os 

jornalistas; supervisionar os conteúdos das ferramentas de comunicação virtual; promover 

constante evolução tecnológica e funcional das ferramentas de comunicação virtual; analisar 

as necessidades e propor soluções para as demandas internas de sistemas para a 

Secretaria de Comunicação; acompanhar a oferta de serviços online, o acesso a esses 

serviços e a informação pública municipal disponível; executar outras atividades correlatas 

ou que ele venham a ser atribuídas. 
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II. Gerência de Multimídia: auxiliar o secretário e subsecretário nas atividades 

referentes ao setor; participar do processo de planejamento setorial; organizar e 

supervisionar a cobertura multimídia dos atos da administração municipal; coordenar, 

registrar e monitorar a imagem da Prefeitura de Viana nas redes sociais; manter atualizado 

e organizado o banco de imagens da administração municipal; criar, captar recursos e 

coordenar a execução de projetos especiais na área de imagem; coordenar o atendimento 

às demandas internas e externas na área de imagem; gravar e editar vídeos para redes 

sociais e site institucional do município de Viana; manter os canais atuais de vídeo na 

internet e criar veículos de comunicação multimídia, internos e externos, para divulgação de 

notícias/conteúdo da Prefeitura; executar outras atividades correlatas ou que ele venham a 

ser atribuídas. 

III. Gerência de Jornalismo: auxiliar o secretário e subsecretário nas atividades 

referentes ao setor; participar do processo de planejamento setorial; auxiliar na garantia da 

aplicação da política de Comunicação do município; estabelecer e acompanhar padrões de 

qualidade na execução de atividades; produzir pautas jornalísticas, em conjunto com a 

subsecretaria; acompanhar e avaliar a presença da administração municipal nos meios de 

Comunicação de massa; acompanhar a produção de pautas positivas para que se torne 

notícia para a sociedade; auxiliar na implementação de estratégias e ações para promover a 

agilidade no atendimento a imprensa; produzir conteúdo dos portais de intranet e internet do 

município de Viana e outros canais de comunicação institucional do município voltados para 

o público interno e a sociedade; revisar e editar o conteúdo jornalístico do site oficial, 

inserindo textos, fotos (também em alta resolução), áudios, vídeos e de outros 

produtos/veículos produzidos pela Secretaria de Comunicação; coordenar, registrar e 

monitorar a imagem da Prefeitura de Viana nas redes sociais; fazer coberturas online, com 

fotos e vídeos, de eventos e ações da Prefeitura; gerenciar a produção e edição de 

conteúdo, materiais e veículos destinados aos servidores municipais; orientar e 

supervisionar o trabalho dos estagiários de Comunicação, quando houver; executar outras 

atividades correlatas ou que lhe venham ser atribuídas. 

IV. Gerência de Cerimonial: auxiliar o secretário e subsecretário nas atividades 

referentes ao setor; participar do processo de planejamento setorial; organizar e preparar as 

atividades de Cerimonial do prefeito; planejar e executar as atividades de Cerimonial em 

eventos promovidos pelo prefeito e pela prefeitura; preparar a participação do prefeito e do 

vice-prefeito em atividades de cerimonial ou em eventos promovidos por outros órgãos e 

entidades; assessorar o prefeito nas recepções e visitas oficiais que envolvam protocolo e 
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procedimentos especiais; orientar o prefeito, o vice-prefeito e outras autoridades municipais 

quanto à indumentária, atitudes e procedimentos protocolares especiais; planejar relações 

com públicos específicos, através de congratulações, flores, cartões, datas, eventos 

regionais e nacionais; gerenciar e supervisionar a gestão de eventos promovidos pelo 

governo, do gênero de ordens de serviço e inaugurações, treinamentos e ceminários, 

garantindo a estrutura completa para a eficiente execução dos mesmos; orientar as demais 

secretarias para realização de eventos, a fim de assegurar o padrão estabelecido pela 

Secretaria de Comunicação; gerenciar, em conjunto com a Gerência Administrativa e 

Financeira, os contratos referentes à estrutura para eventos; participar nas comissões de 

grandes eventos do calendário da administração municipal para controle e alinhamento com 

as demais secretarias; coordenar a produção de eventos promovidos pela administração 

municipal; coordenar e acompanhar a montagem de estruturas para eventos, assegurando o 

padrão estabelecido pela Secretaria; atuar em conjunto com as gerências de Criação e Web 

e Multimídia e Marketing para as necessidades de produção de convites e materiais de 

apoio, orçamentos, contatos com fornecedores e clientes internos; mobilizar o público 

(interno e externo) para os eventos institucionais; realizar pesquisas periódicas de satisfação 

de público, interno e externo, em unidades de atendimento da Prefeitura; executar outras 

atividades correlatas ou que ele venham a ser atribuídas. 

V. Gerente Administrativo, Financeiro e Orçamentário: acompanhar e orientar a 

execução de atividades, controlando o cumprimento das metas e prioridades 

administrativas; dar suporte administrativo e financeiro às diversas unidades administrativas 

da Secretaria; estabelecer e fazer cumprir metas, políticas de execução de atividades, 

cronogramas e prioridades para as diversas áreas; assessorar seus superiores na tomada 

de decisões; auxiliar o Secretário Municipal a gerir a execução das atividades 

administrativas do desenvolvimento organizacional; elaborar e providenciar despachos; 

desenvolver atividades administrativas, visando à organização processual, em especial 

documentos e trâmites processuais; supervisionar, coordenar e atuar na execução relativa 

aos estágios da despesa pública; cumprir normas e procedimentos administrativos e de 

execução orçamentária e financeira; atuar no planejamento, organização e controle dos 

programas e suas execuções, incluindo processos de aquisição; acompanhar a execução 

dos contratos, atuando sempre que necessário; atuar no controle e atos de pessoal e 

executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 
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Art. 3º Faz parte integrante deste Decreto o Organograma da Secretaria de Comunicação e 

Tabela Complementar: Anexo I e Anexo II, respectivamente. 

 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021. 

 

 
WANDERSON BORGHARDT BUENO 

Prefeito Municipal de Viana 
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ANEXO I 

 

Unidade Administrativa Cargo Padrão Quant. 

Secretaria Municipal de Comunicação Secretário PC-S 1 

Gerência de Criação e Web Gerência PC-T1 1 

Gerência de Multimídia Gerência PC-T1 1 

Gerência de Jornalismo Gerência PC-T1 1 

Gerência de Cerimonial Gerência PC-T1 1 

Gerência de Administrativa, Financeira e Orçamentária Gerência PC-T1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



04/01/2021 (Segunda-feira) DOM/ES - Edição N° 1676

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 280

 
Prefeitura Municipal de Viana 

Secretaria Municipal de Governo 
 

Decreto nº 004/2021 
ANEXO II 

 

 
Gerência de Jornalismo

Secretaria Municipal  de 
Comunicação

Gerência de Cerimonial
Gerência Administrativa, 

Financeira e 
Orçamentária

Gerência de MultimidiaGerência de Criação e 
Web
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DECRETO Nº 005/2021 

 
ESTABELECE A FORMA DE ORGANIZAÇÃO E 
REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO DAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo 
art. 60, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Viana, e de acordo com a Lei n° 3.133 de 
17 de dezembro de 2020, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º A Secretaria Municipal de Meio Ambiente fica constituída das seguintes unidades 

administrativas:  

a. Gerência Administrativa, Financeira e Orçamentária;  

b. Gerência de Educação Ambiental; 

c.  Gerência de Licenciamento Ambiental;  

d. Gerência de Fiscalização Ambiental; 

e. Gerência de Programas Ambientais. 

 
Art. 2º Ficam instituídas as atribuições das unidades administrativas que compõem a 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme descrições abaixo relacionadas:  
I. Gerência Administrativa, Financeira e Orçamentária: planejar, gerenciar, 

coordenar e executar as atividades das áreas de orçamento e finanças, material e 

patrimônio, licitação e contratos, transportes internos motorizados, comunicações 

administrativas e outras de apoio administrativo, no âmbito da Secretaria; receber e analisar 

as solicitações de compra de materiais e prestação de serviços; preparar os expedientes 

referentes à compra de materiais, à prestação de serviços e à formalização de convênios; 

elaborar minutas de edital e de contrato para compra de materiais ou prestação de serviços; 

acompanhar a execução dos contratos e providenciar os aditamentos, reajustes e 

prorrogações, ou nova licitação, em tempo hábil; prestar informações e/ou esclarecimentos 

e enviar documentos aos órgãos de fiscalização; administrar e controlar os bens 

patrimoniais afetos à Secretaria, utilizando-se do cadastro, formas de identificação, 

inventário periódico e baixa patrimonial; zelar pela manutenção e conservação dos bens 

patrimoniais afetos à Secretaria; efetuar o arrolamento de bens inservíveis e sua baixa 

patrimonial da Secretaria; auxiliar e assessorar o(a) Secretário(a) no exercício de suas 
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atribuições; organizar e subsidiar as atividades de planejamento, gerenciamento e controle 

no âmbito da Secretaria; viabilizar o processo de planejamento setorial em sua totalidade, 

através de suporte técnico às demais Unidades Administrativas do órgão; coordenar e 

orientar a execução das atividades administrativas e financeiras, acompanhando execução 

de contratos e ordens de pagamentos no âmbito da Secretaria; estabelecer e fazer cumprir 

metas, políticas de execução de atividades, cronogramas e prioridades para as diversas 

áreas; acompanhar e orientar a execução de atividades, controlando o cumprimento de 

metas e cronogramas; participar do processo de planejamento setorial, fornecendo 

informações sobre a execução de atividades planejadas; indicar necessidade de revisão de 

planos e apresentar propostas políticas setoriais, programas, projetos e atividades para sua 

execução; executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 
II. Gerência de Educação Ambiental: promover a participação do Município de Viana 

nos diversos programas estaduais, nacionais e internacionais de educação ambiental; 

estabelecer canais permanentes de comunicação entre a Secretaria e os diferentes 

segmentos sociais, a fim de conscientização ambiental; promover, no âmbito da rede 

municipal de ensino, atividades educativas acerca da biodiversidade e de práticas 

ambientalmente saudáveis; fomentar atividades que envolvam a comunicação educativa; 

manter, atualizar e operar base informativa e documental capaz de atuar como fornecedora 

e receptora de informações e conhecimentos na área de educação ambiental; fomentar o 

intercâmbio de informações e experiências através do incentivo à formação de redes de 

contato em educação ambiental; pesquisar, compilar, armazenar, produzir e divulgar, nos 

diversos tipos de mídia, conhecimentos e informações na área de educação ambiental; 

promover e divulgar exposições itinerantes; pesquisar, compilar e difundir conhecimentos e 

informações de modo a ampliar a participação da sociedade na educação ambiental; dispor 

de suporte bibliográfico, iconográfico e informativo para atender a demanda de informações 

na área de educação ambiental; disponibilizar pela Internet, a diferentes grupos de usuários, 

informações relativas a material bibliográfico, iconográfico e outros voltados à área de 

educação ambiental; fomentar o intercâmbio de informações e experiências por intermédio 

de incentivo de formação de rede de contato em educação ambiental; produzir e distribuir 

material didático; viabilizar, apoiar e/ou promover a realização de eventos, oficinas 

pedagógicas, cursos de treinamento para capacitação técnica, palestras e outras atividades 

voltadas à questão ambiental; instigar o cidadão a analisar e participar da resolução dos 

problemas ambientais, estimulando responsabilidades por práticas conservacionistas nos 
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ambientes de trabalho, no lar e em outros centros de convivência social; promover 

atividades com a comunidade, envolvendo ações sazonais de conscientização ambiental. 
III. Gerência de Licenciamento Ambiental: efetuar o licenciamento ambiental de 

acordo com suas competências; providenciar a fiscalização do cumprimento das 

condicionantes estabelecidas para o licenciamento ambiental a ser expedido; garantir o 

cumprimento dos requisitos legais para a concessão de licenciamento ambiental; 

acompanhar a validade das licenças concedidas; promover a perfeita integração com as 

demais Gerências; elaborar minutas de instruções normativas de Licenciamento Ambiental; 

elaborar, propor e implantar procedimentos simplificados de licenciamento ambiental, 

desburocratizando a implantação de empreendimentos no Município de Viana; executar 

outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 
IV. Gerência de Fiscalização Ambiental: exercer a fiscalização, o controle e o 

monitoramento das atividades produtivas e dos prestadores de serviços, quando potencial 

ou efetivamente poluidoras ou degradantes do meio ambiente, exigindo, sempre que 

necessário, na forma da Lei, os Estudos Prévios de Impacto Ambiental – EPIA’s e 

respectivos Relatórios de Impacto Ambiental – RIMA’s e Declaração de Impacto Ambiental – 

DIA; gerenciar o exercício da fiscalização ambiental, fazendo uso do poder de polícia 

administrativa para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos, em 

benefício da preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação e controle do meio 

ambiente e dos resíduos sólidos, podendo, mediante Auto emitido pela fiscalização 

ambiental, suspender, embargar e fazer cessar definitivamente as atividades lesivas ao 

meio ambiente; emitir parecer técnico e fornecer dados sobre atividades que possam, direta 

ou indiretamente, afetar qualquer aspecto do meio ambiente local; planejar, executar e 

apoiar ações e programas de fiscalização e monitoramento voltados à proteção da 

biodiversidade, desenvolvidos isoladamente ou em parcerias com órgãos ou entidades 

públicos, federais, estaduais e municipais, e, quando couber, com organizações da 

sociedade civil; prestar apoio técnico às unidades de policiamento ambiental na prevenção e 

repressão das infrações cometidas contra o meio ambiente; monitorar usos e ocupações em 

Áreas Especialmente Protegidas; estabelecer orientação técnico-normativa para o 

cumprimento da legislação de proteção da fauna e disciplinadora do uso e manejo de 

florestas e demais formas de vegetação; elaborar propostas de aplicação dos recursos 

financeiros provenientes da imposição das penalidades administrativas; coordenar o 

processamento dos Autos de Infração Ambiental resultantes da ação das unidades de 

policiamento ambiental e afins; auxiliar a Gerência de Licenciamento Ambiental, quando 
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solicitado, na fiscalização do cumprimento das condicionantes estabelecidas para o 

licenciamento ambiental a ser expedido por órgãos ou entidades municipais; definir as ações 

a serem realizadas para a recuperação de áreas degradadas e fiscalizar o cumprimento de 

obrigações decorrentes da imposição de penalidades, bem como da reposição florestal 

obrigatória; estabelecer o programa de controle dos ruídos urbanos e exercer o poder de 

polícia administrativa no controle e fiscalização das fontes de poluição sonora; gerenciar a 

aplicação de sanções, interdições e embargos, parciais ou integrais previstas na legislação 

vigente; organizar programas de educação e conscientização a respeito de: causas, efeitos 

e métodos de atenuação e controle de ruídos; prestar esclarecimentos sobre as proibições 

relativas às atividades que possam causar poluição sonora; exigir das pessoas físicas ou 

jurídicas, responsáveis por qualquer fonte de poluição sonora, apresentação dos resultados 

de medições e relatórios sobre emissão de ruídos, por profissional técnico competente; 

impedir a localização de estabelecimentos industriais, fábricas, oficinas outros que 

produzam ou possam vir a produzir ruídos em unidades territoriais residenciais ou em zona 

sensíveis de ruídos sem o devido controle e mitigação de impactos; garantir o suporte 

técnico e administrativo para o funcionamento de comissão de julgamento de recursos 

relativos a Autos de Infração Ambiental não resolvidos na esfera local; elaborar propostas de 

aprimoramento da normatização dos procedimentos de fiscalização; promover a perfeita 

integração com as demais Gerências; executar outras atividades correlatas ou que lhe 

venham a ser atribuídas. 
V. Gerência de Programas Ambientais: elaborar e executar estudos e projetos para 

subsidiar a Política Municipal do meio Ambiente, bem como a execução da mesma; 

Incentivar e executar a pesquisa, o desenvolvimento e a capacitação tecnológica e humana 

para resolução dos problemas ambientais do Município; Promover a captação de recursos 

junto aos órgãos e entidades públicas e privadas e orientar a aplicação de recursos 

financeiros destinados ao desenvolvimento de todas as atividades relacionadas com a 

proteção, conservação, recuperação, pesquisa e melhoria do meio ambiente; Promover a 

realização de programas de programas ambientais no município; promover a integração 

entre os processos de geração e transferência de tecnologias adequadas á preservação e 

recuperação dos recursos naturais; Desenvolver a divulgar as potencialidades do Município 

a nível regional, estadual e federal; dentro das normas superiores de delegações de 

competências, executar outras atividades correlatas ou lhe venham a ser atribuídas.  
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Art. 3° Fica estabelecida a composição de cargos em provimento de comissão conforme 

anexo I e o organograma da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme anexo II. 

 
Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021. 

 

 
WANDERSON BORGHARDT BUENO 

Prefeito Municipal de Viana 
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ANEXO I 

 

Unidade Administrativa Cargo Padrão Quant. 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente Secretário PC-S 1 

Gerência de Administrativa, Financeira e Orçamentária  Gerência PC-T1 1 

Gerência de Fiscalização Ambiental Gerência PC-T1 1 

Gerência de Educação Ambiental Gerência PC-T1 1 

Gerência de Licenciamento Ambiental Gerência PC-T1 1 
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ANEXO II 

 

 
Gerência de programas 

Ambientais

Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente

Gerência de Licenciamento 
Ambiental

Gerência de Fiscalização 
Ambiental

Gerência de Educação 
Ambiental

Gerência Administrativa, 
Financeira e Orçamentária
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DECRETO Nº 006/2021 

 
ESTABELECE A FORMA DE ORGANIZAÇÃO E 
REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO DAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EDIFICAÇÕES 
E CULTURA. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo 
art. 60, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Viana, e de acordo com a Lei n° 3.133 de 
17 de dezembro de 2020, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º A Secretaria de Infraestrutura, Edificações e Cultura fica instituída com as seguintes 

unidades administrativas:  

I. Gerente Administrativo e Financeiro 

II. Subsecretaria de Obras; 

a. Gerência de Elaboração de Projetos; 

b. Gerência de Orçamento; 

c. Gerência de Fiscalização de obras de Infraestrutura; 

d. Gerência de Fiscalização de Obras Públicas Prediais; 

e. Gerência de Convênios. 

III. Subsecretaria de Cultura; 

a. Gerência de Cultura, Patrimônio e Memória; 

  
Art. 2º Ficam instituídas as atribuições das unidades administrativas que compõem a 

Secretaria de Obras e Desenvolvimento Econômico e Urbano, conforme as seguintes 

descrições:  
I. Gerência Administrativa e Financeira: Dar suporte administrativo e financeiro às 

diversas unidades administrativas da Secretaria; Divulgar, no âmbito da Secretaria, os atos 

do Executivo Municipal de interesse da área; Realizar todos os procedimentos 

administrativos nos processos de pagamento de medição e reajustamento; Acompanhar e 

realizar os procedimentos administrativos referentes aos processos de aditamento da 

Secretaria; Preparar e acompanhar os processos de requisição de taxa de inscrição, diárias 

e passagens, e sua prestação de contas; Elaborar Termos de Referências para instrução de 

processo de compras; Coordenar a utilização do suprimento de fundos, e dos contratos 
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relativos a compras da Secretaria; Controlar os saldos de empenhos de contratos e 

convênios da área administrativa; Fiscalizar os contratos de responsabilidade orçamentária 

da Secretaria; Elaboração, junto com o Secretário e Secretaria Executiva, da proposta 

orçamentária anual e acompanhar sua execução, em articulação com a Secretaria Municipal 

responsável; Elaborar relatório anual da Gerência; Executar outras atividades correlatas ou 

que lhe venham a ser atribuídas 
II. Subsecretaria de Obras: Contribuir e coordenar a formulação do Plano de Ação do 

Governo Municipal e de programas gerais e setoriais inerentes à Infraestrutura do município; 

Subsidiar o Secretário no que concerne ao planejamento e ao processo decisório relativo às 

políticas públicas relacionadas aos programas, projetos e atividades de sua área de 

competência; Promover a integração com órgãos e entidades da Administração Municipal, 

objetivando o cumprimento de atividades setoriais; Manter atualizada e coerente com as 

normas e resoluções dos órgãos controladores: a instrução normativa da secretaria; 

Promover levantamentos, análises e relatórios de informações relevantes ao processo de 

caráter técnico de competência da subsecretaria; Realizar estudos, projetos, mapeamentos, 

pesquisas e levantar indicadores necessários ao acompanhamento técnico das ações 

referente à Infraestrutura do município; Acompanhar, coordenar e planejar as obras de 

infraestrutura do município; Dar suporte as gerências diretamente ligadas a esta 

subsecretaria; Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 
a. Gerência de Elaboração de Projetos: Elaborar projetos de Engenharia, Arquitetura 

e Urbanismo diretamente ou por meio de contratação de empresa especializada; Elaborar 

Memoriais descritivos dos projetos elaborados diretamente ou por meio de contratação de 

empresa especializada; Elaborar estudos sobre novas técnicas construtivas e incentivar o 

seu uso; Propor a melhor solução projetual, levando em conta os aspectos técnicos- 

financeiro, ambiental, sustentável e social, considerando os requisitos disposto no art. 12, da 

Lei Federal nº 8.666/1993: segurança, funcionalidade e adequação ao interesse público, 

economia na execução, conservação e operação; Atender as normas técnicas, leis e 

decretos federal, estadual e municipal, em especial o Plano Diretor Municipal, e a Norma 

Técnica NBR 9050; Elaborar relatório anual da Gerência; Distribuir os processos de 

elaboração de projetos para a coordenação de projetos; Executar outras atividades 

correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 
b. Gerência de Orçamento: Elaborar Planilhas orçamentárias, memorias de cálculo, 

tendo como base os projetos elaborados pela Gerência de elaboração de projetos ou de 

outros órgãos; Analisar as planilhas apresentadas pelas empresas contratadas; Analisar os 



04/01/2021 (Segunda-feira) DOM/ES - Edição N° 1676

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 290

 
Prefeitura Municipal de Viana 

Secretaria Municipal de Governo 
 

Decreto nº 006/2021 
processos relativos a Reajustamentos; Analisar os processos relativos à Reequilíbrio 

Financeiro; Elaborar relatório anual da Gerência; Executar outras atividades correlatas ou 

que lhe venham a ser atribuídas. 
c. Gerência de Fiscalização de obras de Infraestrutura: Aprovar e elaborar os 

projetos de Infraestrutura, de obras de arte corrente e especial com seus respectivos 

memorias de cálculo de forma direta ou por meio de contratação de empresa especializada; 

Conferir as medições de obras dos contratos em execução, verificando se a mesma confere 

com o local e com o objeto contratado; Acompanhar a execução das obras de infraestrutura 

exercendo o papel de fiscalizador; Notificar as empresas contratadas quando as obras 

executadas não estão de acordo com projeto e planilha orçamentária, bem como se não 

estiverem atendendo o cronograma físico-financeiro; Elaborar relatório anual da Gerência; 

Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 
d. Gerência de Fiscalização de Obras Públicas Prediais: Acompanhar, fiscalizar e 

notificar as empresas terceirizadas que estiverem executando obras prediais no município; 

Conferir as medições de obras dos contratos em execução, verificando se a mesma confere 

com o local e com o objeto contratado; Elaborar relatório anual da Gerência; Executar outras 

atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 
e. Gerência de Convênio: Elaborar Relatório resumo de empreendimento RRE’s, 

relativo aos convênios federais; Acompanhar procedimento de aditivos relativos às obras 

com recurso de convênio; Monitorar a vigência dos contratos da secretaria, providenciando 

se necessário o devido termo de aditivo de prazo; Acompanhar o andamento dos processos 

de aditivos de valor da Secretaria junto a outros setores da Prefeitura; Enviar processos de 

medições de obras relativos a convênios para os órgãos responsáveis; Acompanhar prazo e 

procedimentos para Emissão de Ordem de Paralisação e Reinicio de Serviços; Acompanhar 

a Elaboração de Anotação e Registro de Responsabilidade Técnica dos servidores 

designados para fiscais de obras. 
II. Subsecretaria de Cultura: responsabilizar-se pela execução das políticas públicas 

na área de Cultura; assessorar o secretário nas tomadas de decisões; estabelecer e 

acompanhar padrões de qualidade na execução de atividades; participar do processo de 

planejamento setorial; coordenar as atividades das áreas subordinadas; estudar e propor 

estratégias de captação de recursos para os eventos da secretaria nas áreas de Cultura; 

contatar entidades e empresas para viabilizar patrocínio de eventos; coordenar e dar apoio 

técnico/administrativo a todos os projetos desenvolvidos na área da Cultura; promover, em 

conjunto com o secretário da pasta, o entrosamento das ações das unidades culturais; 
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contribuir para o cumprimento das metas, políticas de execução de atividades, cronogramas 

e prioridades para as diversas áreas da Cultura; fazer estimativa dos custos dos eventos 

culturais e artísticos; estabelecer contatos com entidades culturais e artísticas para sua 

participação nos eventos promovidos pela Prefeitura; programar, coordenar e controlar a 

produção de eventos culturais no município; executar e coordenar ações que visem a 

produção cultural do município; promover atividades artísticas e culturais por meio de 

programas próprios ou em colaboração com terceiros; acompanhar, sistematicamente, o 

desenvolvimento dos planos de ações vinculados aos programas estratégicos da 

administração municipal, voltados para a Cultura; supervisionar as atividades relacionadas à 

contratação, ao gerenciamento, à execução e à fiscalização, em todas as fases, controlando 

o cumprimento dos cronogramas e metas, dos contratos firmados pela Secretaria na área de 

Cultura; fornecer informações sobre a execução das atividades planejadas; executar outras 

atividades correlatas o que ele vem uma ser atribuídas. 
a. Gerente de Cultura, Patrimônio e Memória: planejar, executar, coordenar e avaliar 

as atividades culturais do município e relacionadas ao patrimônio de Viana; promover, 

coordenar e controlar atividades de preservação do patrimônio histórico, cultural,  artístico e 

científico; desenvolver, coordenar e aprovar programas e atividades de formação cultural do 

município; estabelecer critérios para conservação, seleção e aquisição de bens culturais e 

artísticos e de significado histórico; coordenar e acompanhar a implementação de espaços 

culturais do município; zelar pelo patrimônio, promover a preservação e manutenção dos 

espaços culturais do município; promover mapeamento dos espaços culturais do município, 

atualizar catálogo e classificar o acervo histórico, cultural e artístico do município; articular-

se com as demais gerências das Secretaria Municipais na promoção de atividades de 

formação, pesquisa e circulação nos espaços culturais; promover e incentivar atividades 

culturais, diretamente ou por meio de convênios com instituições públicas e privadas; 

desenvolver programas próprios ou em colaboração com outras entidades culturais, 

empresas ou municípios; fomentar as iniciativas culturais e artísticas de escolas e 

organizações especializadas, incentivando-os e prestando-lhes assistência; realizar e 

incentivar festivais, concursos, encontros, seminários, conferências, exposições e outras 

promoções relativas ao desenvolvimento cultural do município; organizar, anualmente, o 

calendário cultural, artístico e cívico do município; executar programas e projetos de 

desenvolvimento das artes e de preservação das tradições populares, folclóricas e 

artesanais do município; incentivar, apoiar manifestações culturais e iniciativas das 

entidades, dos artistas e da comunidade; planejar e coordenar ações, visando a difusão de 
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manifestações artísticas; manter contato com as comunidades, visando a realização de 

projetos; supervisionar e acompanhar projetos das comunidades e entidades culturais; 

orientar e acompanhar projetos culturais de iniciativa dos servidores da Prefeitura de Viana; 

coordenar exposições no ambiente da Prefeitura; fomentar a criação e o desenvolvimento 

de grupos teatrais, corais, conjuntos musicais e de dança, principalmente, no nível de 

associações comunitárias e de estabelecimentos de ensino; elaborar estimativa de custos 

das promoções; regulamentar, implantar, administrar e fiscalizar exposições e feiras de 

artes, artesanato, antiguidades e objetos de valor estético; executar e coordenar ações 

relacionadas aos cursos livres e de qualificação profissional na área do teatro, dança e 

música; promover aquisição, registro, catalogação, guarda, conservação e empréstimo de 

livros, folhetos, periódicos e outros elementos do acervo da Biblioteca Municipal; planejar, 

promover e coordenar concursos de artes e literatura no município; elaborar e manter 

atualizadas as bibliografias de maior interesse para o ensino municipal; desenvolver 

programas de difusão do livro e da leitura; executar outras atividades correlatas ou que lhe 

venham a ser atribuídas. 

 
Art. 3º Faz parte integrante deste Decreto a tabela de cargos, Anexo I e o organograma da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Edificações e Cultura Anexo II.  

 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021. 

 

 
WANDERSON BORGHARDT BUENO 

Prefeito Municipal de Viana 
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ANEXO I 

 

Unidade Administrativa Cargo Padrão Quant. 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Edificações e 
Cultura Secretário PC-S 1 

Gerência Administrativa, Financeira e Orçamentária Gerência PC-T1 1 

Subsecretaria de Obras Subsecretário PC-SUB 1 

Gerência de Elaboração de Projetos Gerência PC-T1 1 

Gerência de Orçamento Gerência PC-T1 1 

Gerência de Fiscalização de Obras de Infraestrutura Gerência PC-T1 1 

Gerência de Fiscalização de Obras Públicas Prediais Gerência PC-T1 1 

Gerência de Convênios Gerência PC-T1 1 

Subsecretaria de Cultura Subsecretário PC-SUB 1 

Gerência de Cultura, Patrimônio e Memória Gerência PC-T1 1 
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ANEXO II 

 
 

Gerência de Fiscalização de 
Obras de Infraestrutura.

Gerência de Fiscalização de 
Obras Públicas Prediais

Gerência de Convênios Gerência de Cultura, 
Patrimônio e MemóriaGerência Administrativa, 

Financeira e Orçamentária

Gerência de Orçamento

Secretário Municipal de 
Infraestrutura, Edificações e 

Subsecretaria de CulturaSubsecretaria de Obras

Gerência de Elaboração de 
Projetos
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DECRETO Nº 007/2021 

 
ESTABELECE A FORMA DE ORGANIZAÇÃO E 
REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO DAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
E TURISMO. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo 
art. 60, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Viana, e de acordo com a Lei n° 3.133 de 
17 de dezembro de 2020, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo fica instituída com as 

seguintes unidades administrativas:  

I. Gerente Administrativo e Financeiro 

II. Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico; 

a. Gerência de Desenvolvimento Econômico; 

1. Agente de Desenvolvimento; 

b. Gerência de Articulação Empresarial; 

c. Gerente da Unidade de Microcrédito; 

1. Agente de Crédito; 

III. Subsecretário de Turismo; 

a. Gerente de Turismo. 

 
Art. 2º Ficam instituídas as atribuições das unidades administrativas que compõem a 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, conforme as seguintes descrições:  
I. Gerência Administrativa e Financeira: Dar suporte administrativo e financeiro às 

diversas unidades administrativas da Secretaria; Divulgar, no âmbito da Secretaria, os atos 

do Executivo Municipal de interesse da área; Realizar todos os procedimentos 

administrativos nos processos de pagamento de medição e reajustamento; Acompanhar e 

realizar os procedimentos administrativos referentes aos processos de aditamento da 

Secretaria; Preparar e acompanhar os processos de requisição de taxa de inscrição, diárias 

e passagens, e sua prestação de contas; Elaborar Termos de Referências para instrução de 

processo de compras; Coordenar a utilização do suprimento de fundos, e dos contratos 

relativos a compras da Secretaria; Controlar os saldos de empenhos de contratos e 
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convênios da área administrativa; Fiscalizar os contratos de responsabilidade orçamentária 

da Secretaria; Elaboração, junto com o Secretário e Secretaria Executiva, da proposta 

orçamentária anual e acompanhar sua execução, em articulação com a Secretaria Municipal 

responsável; Elaborar relatório anual da Gerência; Executar outras atividades correlatas ou 

que lhe venham a ser atribuídas 

II. Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico: acompanhar os procedimentos 

necessários à analise de processos de aprovação de empreendimentos de impacto; 

Acompanhar as atividades da fiscalização urbanísticas, bem como os procedimentos e 

normas que regulamentam as edificações; Acompanhar os trabalhos referente a elaboração 

de banco de dados e informações de dados econômicos do município; a formulação, 

coordenação e execução de políticas e planos voltados para o desenvolvimento dos setores: 

industrial, agro-pecuário, comercial e de serviços do Município; a formação de parcerias e 

celebração de convênios e contratos com instituições estaduais, nacionais e internacionais 

visando à atração de investimentos e empreendimentos para o Município; a promoção e 

criação de incentivos, facilidades e medidas voltados para a captação de oportunidades de 

negócio, emprego e renda no Município, bem como para o fomento às atividades industriais, 

comerciais, agro-pecuárias e de serviços; a articulação e celebração de convênios e 

contratos com instituições empresariais, especialmente SEBRAE, SENAI, SESI, SESC, 

entre outras, visando ao desenvolvimento econômico. 
a. Gerência de Desenvolvimento Econômico: Propor e executar políticas para o 

desenvolvimento da micro, pequena e média empresa no Município; Prestar serviço de 

atendimento especializado, voltado ao fomento de empreendimentos econômicos; Fixar 

diretrizes, acompanhar e avaliar os programas e as operações de financiamento de projetos, 

programas e ações públicas, inerentes ao desenvolvimento Econômico; Definir e executar 

políticas de incentivo à instalação de empresas no Município, objetivando a expansão da 

capacidade de absorção da mão-de-obra local; Formular e executar políticas de crédito e 

microcrédito no Município; Promover e participar de exposições, feiras, seminários, cursos e 

congressos, relacionados à indústria e ao comércio; Promover as potencialidades 

econômicas do município; Promover a atração e implantação de novas empresas no 

município; Elaborar relatórios de suas atividades; Planejar, executar e articular as políticas 

para a implementação da Lei Geral no Município, além de criar uma mobilização em prol do 

desenvolvimento local através dos agentes de desenvolvimento econômico; Desempenhar 

outras competências afins. 
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1. Agente de Desenvolvimento: Auxiliar no processo de implementação e 

continuidade dos programas e projetos contidos na Lei Geral das Micro e Pequenas 

Empresas; Desempenhar um papel de coordenação e continuidade das atividades para o 

desenvolvimento sustentável; Ter a capacidade de planejar, executar e articular as políticas 

para a implementação da Lei Geral no município, além de criar uma mobilização em prol do 

desenvolvimento local; Ter a capacidade de planejar estrategicamente e interagir com as 

lideranças; Ter conhecimento básico e crescente sobre desenvolvimento econômico, suas 

práticas e princípios e de conhecimentos específicos como planejamento estratégico, 

técnicas para moderação de grupos, liderança, relacionamento interpessoal, comunicação, 

negociação e solução de conflitos, além de ter vivência e conhecer a realidade local. 
b. Gerência de Articulação Empresarial: Promover e coordenar a formulação e 

atualização permanente da estratégia de desenvolvimento econômico de longo prazo do 

Município, que vise o aproveitamento das oportunidades criadas pelas empresas instaladas 

no Município, mediante a mobilização e participação ativa da sociedade, do empresariado, 

das universidades e dos centros de estudos e pesquisas locais, regionais e estaduais; 

Promover e atender as missões e visitas de empreendedores, disponibilizando informações 

sobre as potencialidades e oportunidades de novos negócios no Município, em todas as 

suas áreas de atuação; Fomentar as diversas atividades industriais, de comércio e de 

serviços em conjunto com os demais órgãos municipais, estaduais e federais, comissões e 

conselhos, associações representativas da classe empresarial e ONG`s; Propor alterações 

na forma de condução das políticas de incremento das empresas em geral; Desempenhar 

outras atividades afins. 
c. Gerência da Unidade de Microcrédito: Gerenciar e controlar as atividades dos 

Agentes de Crédito das Unidades de Microcrédito do município, com o objetivo de alcançar 

as metas e objetivos propostos pelo programa de microcrédito; Analisar relatórios e propor 

ações que visem ampliar o atendimento e manter a saúde da carteira de crédito; Ser o 

elemento articulador do provimento das ações de capacitação e assistência técnica aos 

tomadores de crédito quando demandadas pelo Agente de Crédito das Unidades de 

Microcrédito; assegurar as condições adequadas de funcionamento da Unidade Municipal 

de Microcrédito; Participar do Comitê de Crédito do Município representando a Prefeitura 

Municipal; Articular as ações de divulgação do microcrédito no Município. 
1. Agente de Crédito: Captar, informar e orientar o público alvo do Programa de 

Microcrédito sobre os critérios e condições operacionais do Microcrédito; Estruturar 

demanda, em interação com os demais programas de geração de trabalho e renda do 
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Município; Realizar visita técnica para elaboração do cadastro socioeconômico do cliente e 

elaborar e checar cadastros de clientes e avalistas; Elaborar parecer técnico em relação à 

solicitação de financiamento e apresentá-lo ao Comitê de Crédito Municipal; Manter o 

arquivo permanentemente organizado, compreendendo as solicitações de financiamento, 

documentos cadastrais dos clientes e avalistas e autorizações de liberação dos 

financiamentos; Supervisão na aplicação dos recursos liberados, acompanhamento do 

vencimento das prestações e da quitação dos empréstimos concedidos, realização da 

cobrança amigável; Identificação da necessidade de assistência técnica e capacitação dos 

clientes; Elaborar relatórios sobre a carteira de clientes e atividades desenvolvidas 
III. Subsecretaria de Turismo: responsabilizar-se pela execução das políticas públicas 

na área de Turismo; assessorar o secretário nas tomadas de decisões; estabelecer e 

acompanhar padrões de qualidade na execução de atividades; participar do processo de 

planejamento setorial; coordenar as atividades das áreas subordinadas; estudar e propor 

estratégias de captação de recursos para os eventos da secretaria na área do Turismo; 

contatar entidades e empresas para viabilizar patrocínio de eventos; coordenar e dar apoio 

técnico/administrativo a todos os projetos desenvolvidos na área do Turismo; promover, em 

conjunto com o secretário da pasta, o entrosamento das ações das unidades turísticas; 

contribuir para o cumprimento das metas, políticas de execução de atividades, cronogramas 

e prioridades para as diversas áreas do Turismo; fazer estimativa dos custos dos eventos 

turísticos; acompanhar, sistematicamente, o desenvolvimento dos planos de ações 

vinculados aos programas estratégicos da administração municipal, voltados para o 

Turismo; supervisionar as atividades relacionadas à contratação, ao gerenciamento, à 

execução e à fiscalização, em todas as fases, controlando o cumprimento dos cronogramas 

e metas, dos contratos firmados pela Secretaria na área de Turismo; articular, fomentar e 

criar a ambiência favorável e atrativa para consolidação e desenvolvimento sustentável do 

Turismo no município de Viana; articular-se com órgãos que mantém parceria com 

Administração Municipal, na área do Turismo, objetivando agilizar as ações a serem 

implementadas; coordenar e promover o acompanhamento técnico-gerencial dos projetos e 

programas   em desenvolvimento; fornecer informações sobre a execução das atividades 

planejadas; executar outras atividades correlatas o que ele vem uma ser atribuídas. 
a. Gerente de Turismo: executar a política turística no Município em consonância com 

as diretrizes enunciadas pelos órgãos e entidades pertinentes; estimular a realização de 

eventos e promoções turísticas e de divulgação do Município e suas potencialidades, 

mantendo intercâmbio e integração junto a órgãos e entidades na área de turismo locais, 
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regionais, estaduais, nacionais e internacionais; promover e desenvolver políticas de 

incremento ao turismo rural; 

 
Art. 3º Faz parte integrante deste Decreto a tabela de cargos, Anexo I e o organograma da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Anexo II.  

 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021. 

 

 
WANDERSON BORGHARDT BUENO 

Prefeito Municipal de Viana 
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ANEXO I 

 

Unidade Administrativa Cargo Padrão Quant. 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 
e Turismo Secretário PC-S 1 

Gerência Administrativa, Financeira e Orçamentária Gerência PC-T1 1 

Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico Subsecretário PC-SUB 1 

Gerência de Desenvolvimento Econômico  Gerência PC-T1 1 

Agente de Desenvolvimento Econômico Agente PC-OP2 1 

Gerência de Articulação Empresarial Gerência PC-T1 1 

Gerência de Unidade de Microcrédito Gerência PC-T1 1 

Agente de Crédito Agente PC-OP2 1 

Subsecretaria de Turismo Subsecretário PC-SUB 1 

Gerência de Turismo Gerência PC-T1 1 
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ANEXO II 

 
 

Gerencia de Unidade de 
Microcrédito

Agente de Crédito

Gerência de Turismo
Gerência Administrativa, 

Financeira e 
Orçamentária

Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 

e Turismo

Subsecretaria de 
Desenvolvimento Econômico Subsecretaria de Turismo

Gerência de 
Desenvolvimento Econômico

Agente de Desenvolvimento

Gerência de Articulação 
Empresarial
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DECRETO Nº 008/2021 

 
ESTABELECE A FORMA DE ORGANIZAÇÃO E 
REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO DAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
HABITAÇÃO. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo 
art. 60, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Viana, e de acordo com a Lei n° 3.133 de 
17 de dezembro de 2020, 
 
DECRETA: 
 

Art. 1º A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação fica instituída com 

as seguintes unidades administrativas: 

I.   Subsecretaria de Regularização Fundiária e Habitação; 

a. Gerência de Regularização Fundiária; 

b. Gerência de Habitação; 

c. Gerência Documental; 

II. Subsecretaria de Desenvolvimento Urbano ; 

a. Gerência de Aprovação de Projetos; 

b. Gerência de Fiscalização de Obras Privadas; 

c. Gerência de Aprovação de Projetos Hidrossanitários; 

d. Gerência de Planejamento Urbano; 

e. Gerência de Informações Técnicas e Geoprocessamento; 

 

Art. 2º Ficam instituídas as atribuições das unidades administrativas que compõem a 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, conforme as seguintes descrições: 

I. Subsecretaria de Regularização Fundiária e Habitação: Coordenar e executar 

programas de regularização fundiária, construção e melhoria das unidades habitacionais; 

Articular parcerias com agentes Públicos, Privados e Sociedade em geral, visando o 

planejamento e execução da Política de Regularização Fundiária e Habitacional do 

Município; Promover a organização e a legalização dos assentamentos subnormais, 

priorizando a população de baixa renda; Implementar instrumentos de cooperação técnica e 

jurídica para promoção da regularização fundiária; Coordenar o Fundo Municipal de 

Habitação de Interesse Social (FIHAB); Estabelecer, de acordo com as diretrizes do Plano 
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Diretor do Município de Viana, programas destinados a facilitar o ordenamento do solo 

urbano, assegurando a regularização fundiária como elemento essencial no atendimento ao 

principio da função social da cidade; Promover processos democráticos na formulação, 

implementação e controle dos recursos da política de regularização fundiária, estabelecendo 

canais permanentes de participação das comunidades e da sociedade organizada; 

Assegurar a vinculação da politica de regularização fundiária e habitação com as demais 

politicas públicas, com ênfase nas sociais, de educação ambiental e desenvolvimento 

urbano; Coordenar a execução do Plano de Habitação de Interesse Social; Coordenar a 

execução do Plano de Regularização Fundiária; Executar outras atividades correlatas ou 

que lhe venham a ser atribuídas. 

a. Gerência de Regularização Fundiária: Coordenar, programar, dirigir, orientar e 

controlar as atividades da Gerência; Estabelecer as normas e os procedimentos técnicos a 

serem cumpridos no processo de regularização fundiária; Instruir e acompanhar a 

tramitação de processos de regularização fundiária analisando requerimentos e 

documentações bem como procedendo notificações e eventuais diligencias; Elaborar e 

analisar ante-projetos técnicos dos trabalhos de Regularização Fundiária; Propor áreas 

prioritárias para desenvolvimento dos trabalhos de regularização fundiária; Analisar e revisar 

os processos de regularização fundiária, após conclusão dos trabalhos técnicos; 

Supervisionar, orientar e controlar as avaliações de terras municipais para fins de 

regularização fundiária; Realizar pesquisas e estudos, integrados com as demais Gerências 

e Secretarias, objetivando subsidiar os procedimentos administrativos de regularização 

fundiária de interesse social; Atuar na regularização de Áreas de Especial Interesse Social 

(AEIS), como favelas, loteamentos, reassentamentos e conjuntos habitacionais; Gerenciar e 

acompanhar a execução do Plano de Regularização Fundiária em consonância com as 

políticas de uso e ocupação do solo; Executar outras atividades correlatas ou que lhe 

venham a ser atribuídas. 

b. Gerência de Habitação: Viabilizar projetos objetivando minimizar o déficit 

habitacional do Município, através da implantação de programas de promoção da moradia, 

assentamentos, reassentamentos, urbanização e regularização fundiária de áreas especiais; 

Coordenar projetos habitacionais de interesse social, propostos e aprovados para o 

município em conjunto com o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social, 

priorizando o atendimento da população de baixa renda; Conduzir estudos para elaboração 

e implementação de programas municipais de habitação popular, para melhorar as 

condições de moradia da população de baixa renda; Elaboração de estudos para a 
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construção de perfis socioeconômicos que orientem a formulação dos programas 

habitacionais do Município; Direcionar ações visando à concepção de projetos que sejam 

viáveis para o município em consonância com os programas habitacionais do governo 

estadual e federal; Propor projetos de intervenção relativos às Zonas Especiais de Interesse 

Social em conformidade com o Plano Diretor Municipal; Manter gestão juntos aos órgãos 

federais responsáveis pelo financiamento da política habitacional de interesse social; 

Articular-se político-institucionalmente, prestando apoio técnico e administrativo ao Conselho 

Municipal de Habitação de Interesse Social e outros; Gerenciar os projetos habitacionais 

durante sua implementação e no período de pós ocupação; Gerenciar a elaboração de 

editais e termos de referência para licitações e contratações de empresas e/ou profissionais 

para realização de programas habitacionais; Gerenciar e acompanhar a execução do Plano 

de Habitação em consonância com as políticas de uso e ocupação do solo; Executar outras 

atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

c. Gerência Documental: Gerenciar a tabela de temporalidade e a digitalização dos 

documentos referente à Regularização Fundiária e Habitação; Arquivar permanentemente e 

desarquivar processos e documentos, cuidando da conservação e organização da massa 

documental armazenada no arquivo geral ou arquivo da Secretaria no que tange à 

Regularização Fundiária e Habitação; Arquivar em arquivo próprio informações e 

documentos referentes a beneficiários de unidades habitacionais; Auxiliar a Gerência de 

Habitação no arquivo de documentos referentes a alugueis sociais, bem como a lista de 

espera para unidades habitacionais; Manter o cadastro imobiliário atualizado de acordo com 

entrega efetuada de certificados de regularização fundiária, bem como manter em arquivo 

próprio os processos individuais de solicitação de certificados de regularização; Criar e 

manter atualizado arquivo, físico e digital, referentes a projetos de regularização dos 

loteamentos, devendo conter as plantas do projetos, publicações, decretos e memorial 

descritivo; Auxiliar o gestor da Subsecretaria e o demais gerentes no que diz respeito a todo 

qualquer tipo de armazenamento, conservação de processos e documentos em geral. 

II. Subsecretaria de Desenvolvimento Urbano: Participar das atividades de 

planejamento urbano e de implementação do Plano Diretor do Município, em colaboração 

com as demais Secretarias e órgãos da Administração Municipal; Colaborar na elaboração 

de proposta de legislação e normas urbanísticas; Assessorar na formulação de políticas e 

diretrizes de planejamento urbano do Município; Acompanhar a implementação das políticas 

e ações urbanas definidas pela Administração Pública Municipal; Assessorar as atividades 

de controle, licenciamento, fiscalização e monitoramento do parcelamento, da ocupação e 
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do uso do solo em todo território municipal; Planejar, coordenar e gerenciar a política de 

controle urbano no Município, visando à unificação dos procedimentos de atendimento aos 

munícipes; Propor normas e procedimentos com vistas a regulamentar o Plano Diretor 

Municipal; Acompanhar os procedimentos necessários à autorização, licenciamento e 

fiscalização e edificação particular, segundo a legislação vigente, sobretudo as disposições 

do Plano Diretor Municipal e do Código de Obras, além das demais normas pertinentes; 

Acompanhar os procedimentos necessários à analise de processos de parcelamento de 

áreas (loteamentos e desmembramentos), remembramento e desdobro de lotes, 

oficialização de vias, consultadas às questões de domínio e às disposições da legislação 

federal, estadual e municipal pertinentes; Acompanhar os procedimentos necessários à 

analise de processos de aprovação de empreendimentos de impacto; Acompanhar as 

atividades da fiscalização urbanísticas, bem como os procedimentos e normas que 

regulamentam as edificações; Acompanhar os trabalhos referente a elaboração de banco de 

dados e informações georeferenciadas; Acompanhar os trabalhos de organização e 

arquivamento de plantas, projetos, levantamentos topográficos, desenhos, livros, catálogos 

e normas técnicas, plantas originais de loteamentos e parcelamento de áreas e outros 

documentos relacionados à regulação urbana; Desenvolver outras atividades destinadas à 

consecução de seus objetivos. 

a. Gerência de Aprovação de Projetos: Gerenciar e realizar os procedimentos para à 

analise de processos de parcelamento de áreas (loteamentos e desmembramentos), 

remembramento e desdobro de lotes, oficialização de vias, consultadas às questões de 

domínio e às disposições da legislação federal, estadual e municipal pertinentes; Gerenciar 

e realizar os procedimentos para à autorização e licenciamento de edificação particular e 

pública, segundo a legislação vigente, sobretudo as disposições da Lei do Plano Diretor 

Municipal e do Código de Obras; Gerenciar as equipes encarregadas das diligências e 

tarefas necessárias à análise dos projetos submetidos à aprovação; Gerenciar e 

acompanhar as vistorias relativas às obras e serviços licenciados, suas modificações até 

sua Conclusão; Gerenciar a emissão de Certificados de Conclusão e de mudança de uso de 

edificações; Gerenciar a emissão de certidões relativas a aspectos urbanísticos das 

edificações; Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

b. Gerência de Fiscalização de Obras Privadas: Gerenciar, planejar, organizar e 

exercer o controle da fiscalização de obras privadas e serviços não licenciadas; Propor a 

demolição de obras não licenciadas; Propor e implantar normas de procedimento unificadas 

para integrar as equipes de fiscalização; Planejar ações especiais de fiscalização; 
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Estabelecer prioridades e políticas de fiscalização; Fiscalizar as construções privadas do 

município, com a aplicação de penalidades e do procedimento legal no caso de constatação 

de irregularidades (autos de infração, notificações, multas e embargos); Manter atualizado o 

cadastro de Notificações e Autos de Infração relativos as obras; Assegurar aos agentes 

fiscais o credenciamento para as ações fiscalizadoras pertinentes a legislações municipais; 

Promover capacitação dos agentes fiscais através de cursos e treinamentos de 

aperfeiçoamento profissional; Planejar metas coletivas e individuais fiscais e elaborar 

programas para o aprimoramento das atividades fiscais; Coordenar as ações fiscais de 

suspensão ou cassação da licença de obra, embargo, interdição e demolição; Executar 

outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

c. Gerência de Aprovação de Projetos Hidrossanitários: Análise e aprovação do 

projeto hidrossanitário de toda e qualquer edificação e parcelamento de solo; Vistoria e 

emissão do habite-se sanitário de toda e qualquer edificação e parcelamento de solo; 

Emissão de pareceres técnicos quando necessário; Executar outras atividades correlatas ou 

que lhe venham a ser atribuídas. 

d. Gerência de Planejamento Urbano: Planejar o uso e a ocupação do solo, 

especialmente da zona urbana; Estabelecer normas de edificações, de loteamentos, de 

arruamentos e de zoneamentos urbano e rural, bem como as limitações urbanísticas 

convenientes à ordenação do território municipal, observada à lei federal; Promover a 

política de desenvolvimento urbano e fazer cumprir o Plano Diretor do Município, a 

legislação de Zoneamento e Uso de Solo; Realizar estudos, pesquisas e inquéritos sobre 

problemas de desenvolvimento social; Analisar e aprovar empreendimentos, bem como 

vistoria e emissão do habite-se de toda e qualquer edificação e parcelamento de solo; 

Emissão de pareceres técnicos quando necessário; Executar outras atividades correlatas ou 

que lhe venham a ser atribuídas. 

e. Gerência de Informações Técnicas e Geoprocessamento: Coordenar, organizar e 

disseminar informações necessárias ao desenvolvimento de planos, projetos e programas e 

implantar aplicativos utilizando ferramentas do geoprocessamento, visando subsidiar as 

ações da Secretaria; Promover a organização e sistematização de dados e informações 

advindas das diversas unidades administrativas da Secretaria; Promover a elaboração de 

indicadores e análise estatística para a gestão e planejamento urbano do Município; 

Integrar-se com demais órgãos da Prefeitura no desenvolvimento e implantação de sistemas 

de informações; Manter e atualizar a base cartográfica do Município, com informações 

referentes à Secretaria; Fornecer informações referentes à base cartográfica, como: 
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coordenadas, distâncias, azimutes, áreas, perímetros, marcos topográficos; mantendo a 

qualidade dando confiabilidade nas informações geradas e fornecidas; Produzir, editar e 

fornecer cópias de mapas, plantas e levantamentos aerofotogramétricos; Disseminar a 

tecnologia do geoprocessamento na Secretaria e integrar usuários; Desenvolver trabalhos e 

seguir padrões definidos pela área de geoprocessamento na Prefeitura de Viana, na 

geração, atualização e catalogação de informações e arquivos, bem como as políticas de 

reprodução, cessão e divulgação da base cartográfica; Propor e desenvolver estudos e 

projetos específicos para o cadastro e fornecimento do endereço oficial dos imóveis; Propor 

e realizar revisões em legislação pertinente; Analisar e responder aos processos 

administrativos de consulta prévia; Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham 

a ser atribuídas. 

 

Art. 3º Faz parte integrante deste Decreto a tabela de cargos, Anexo I e o organograma da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Anexo II. 

 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021. 

 

 

WANDERSON BORGHARDT BUENO 
Prefeito Municipal de Viana 
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ANEXO I 

 

Unidade Administrativa Cargo Padrão Quant. 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação Secretário 
Municipal 

PC -S 1 

Subsecretaria de Desenvolvimento Urbano Subsecretário PC SUB 1 

Subsecretaria de Regularização Fundiária e 
Habitação 

Subsecretário PC SUB 1 

Gerência de Regularização fundiária Gerente PC -T1 1 

Gerência de Habitação Gerente PC -T1 1 

Gerência documental Gerente PC -T1 1 

Gerência de aprovação de projetos Gerente PC -T1 1 

Gerência de aprovação de projetos Hidrossanitários Gerente PC -T1 1 

Gerência de Informações Técnicas e 
Geoprocessamento 

Gerente PC -T1 1 

Gerencia de Planejamento Urbano Gerente PC -T1 1 

Gerencia de Fiscalização de Obras Privadas Gerente PC – T1 1 
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ANEXO II 
 

 

Gerência de Aprovação de 
Projetos

Gerência de Fiscalização de 
Obras Privadas

Gerência de Aprovação de 
Projetos Hidrossanitários

Gerência de Informações 
Técnicas e Geoprocessamento

Gerência de Planejamento 
Urbano

Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e 

Habitação

Subsecretaria de Regularização 
Fundiária e Habitação

Subsecretaria de 
Desenvolvimento Urbano

Gerência de Regularização 
Fundiária

Gerência de Habitação

Gerência Documental
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DECRETO Nº 009/2021 

 
ESTABELECE A FORMA DE ORGANIZAÇÃO E 
REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO DAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo 
art. 60, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Viana, e de acordo com a Lei n° 3.133 de 
17 de dezembro de 2020, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º A Secretaria Municipal de Defesa Social fica constituída das seguintes unidades 

administrativas: 

I. Subsecretaria Municipal de Defesa Social; 

II. Gerência Administrativa, Financeira e Orçamentária; 

III. Gerência de DefesaCivil; 

IV. Gerência de Proteção e Defesa doConsumidor; 

V. Gerência de Direitos Humanos, Promoção de Políticas e Cidadania; 

VI. Gerência de Videomonitoramento; 

VII. Gerência de Trânsito e Mobilidade Urbana. 

 
Art. 2º Ficam instituídas as atribuições das unidades administrativas que compõem a 

Secretaria Municipal de Defesa Social, conforme descrições abaixo relacionadas: 
I. Subsecretaria Municipal de Defesa Social: Propor e conduzir a política de defesa 

social do Município, com ênfase na prevenção da violência e realização de programas 

sociais; assessorar na coordenação das ações de defesa social do Município; planejar, 

acompanhar e executar as ações de defesa social; promover articulação nas instâncias 

federal e estadual e com a sociedade visando potencializar as ações e os resultados na 

área da defesa social com a efetivação de núcleo de inteligência e tecnologia Municipal, 

concomitantemente, ações de inclusão social; promover a cooperação entre as instâncias 

federal e estadual, articulando-se com os demais órgãos da Administração e com a 

sociedade, visando otimizar as ações na área de segurança pública e social de interesse do 

Município; Apoiar e integrar conjuntamente com representantes dos demais órgãos de 

segurança, o Gabinete de Gestão Integrada Municipal - GGIM; promover a gestão dos 

mecanismos de proteção do patrimônio público municipal e de seus usuários, com aplicação 
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de tecnologia avançada;  coordenar as ações de defesa civil no Município, articulando os 

esforços das instituições públicas e da sociedade; promover, apoiar e divulgar normas e 

diretrizes de direitos humanos, visando à garantia efetiva dos direitos do cidadão;  atuar, na 

política de prevenção e combate às drogas, supervisionar os contratos com empresas 

prestadoras de serviço de segurança do Município, avaliando a sua execução;  promover a 

vigilância dos logradouros públicos, através de centrais de videomonitoramento e demais 

tecnologias avançadas; exercer ação preventiva de defesa social em eventos realizados sob 

a responsabilidade de agentes públicos municipais; promover cursos, oficinas, seminários e 

encontros com vistas à formação e capacitação de pessoas para serem agentes promotores 

e divulgadores de assuntos inerentes à defesa civil do Município; atuar, em parceria com os 

demais órgãos e entidades na execução de  ações de  promoção, proteção e Defesa dos 

Direitos Humanos e executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser 

atribuídas. 

a. Gerência Administrativa, Financeira e Orçamentária: acompanhar e orientar a 

execução de atividades, controlando o cumprimento das metas e prioridades 

administrativas; dar suporte administrativo e financeiro às diversas unidades administrativas 

da Secretaria; estabelecer e fazer cumprir metas, políticas de execução de atividades, 

cronogramas e prioridades para as diversas áreas; assessorar seus superiores na tomada 

de decisões; auxiliar o Secretário Municipal a gerir a execução das atividades 

administrativas do desenvolvimento organizacional; elaborar e providenciar despachos; 

desenvolver atividades administrativas, visando à organização processual, em especial 

documentos e trâmites processuais; supervisionar, coordenar e atuar na execução relativa 

aos estágios da despesa pública; cumprir normas e procedimentos administrativos e de 

execução orçamentária e financeira; atuar no planejamento, organização e controle dos 

programas e suas execuções, incluindo processos de aquisição; acompanhar a execução 

dos contratos, atuando sempre que necessário e executar outras atividades correlatas ou 

que lhe venham a ser atribuídas. 
b. Gerência de Defesa Civil: articular, coordenar e gerenciar as ações de defesa civil 

em nível municipal; manter atualizadas e disponíveis as informações relacionadas com a 

defesa civil; elaborar e implementar planos diretores de defesa civil, planos de contingência 

e de operações, bem como programas e projetos relacionados com o assunto; prever 

recursos orçamentários próprios necessários às ações assistenciais, de recuperação ou 

preventivas, como contrapartida às transferências de recursos da União, na forma da 

legislação vigente; capacitar recursos humanos para as ações de defesa civil; manter a 
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Secretaria e o Conselho Municipal de Defesa Civil, ou órgãos correspondentes, bem como 

demais unidades relacionadas, informados sobre as ocorrências de desastres e atividades 

de defesa civil; propor à autoridade competente a homologação de situação de emergência 

e de estado de calamidade pública, de acordo com critérios estabelecidos pelo CONDEC e, 

em casos excepcionais, definidos pelo CONDEC, a sua decretação; Apoiar a coleta, a 

distribuição e o controle dos suprimentos necessários ao abastecimento da população 

atingida em situação de desastres; Promover e apoiar a implementação e o funcionamento 

de Comitês, Conselhos, Fóruns e demais órgãos e instrumentos locais relacionados às 

ações de Defesa Civil; Participar dos Sistemas: de Informações sobre Desastres no Brasil, 

de Monitoração de Desastres, de Alerta e Alarme de Desastres, de Respostas aos 

Desastres, de Auxílio e Atendimento à População, e de Prevenção e Reconstrução, em 

consonância com a Defesa Civil estadual e nacional; Orientar as vistorias de áreas de risco, 

intervir ou recomendar a intervenção preventiva, o isolamento e a evacuação da população 

de áreas e de edificações vulneráveis; Realizar exercícios simulados para treinamento das 

equipes e aperfeiçoamento dos planos de contingência; Dar prioridade ao apoio às ações 

preventivas e às relacionadas com a minimização de desastres; promover a perfeita 

integração com as demais Gerências e executar outras atividades correlatas ou que lhe 

venham a ser atribuídas. 
c. Gerência de Proteção e Defesa doConsumidor: planejar, elaborar, propor, 

coordenar e executar a política municipal de proteção ao consumidor; receber, analisar, 

avaliar e encaminhar consultas, reclamações e sugestões apresentadas por consumidores, 

por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado; orientar 

permanentemente os consumidores e fornecedores sobre seus direitos, deveres e 

prerrogativas; encaminhar ao Ministério Público a notícia de fatos tipificados como crimes 

contra as relações de consumo e as violações a direitos difusos, coletivos e individuais 

homogêneos; incentivar e apoiar a criação e organização de associações civis de defesa do 

consumidor e apoiar as já existentes, inclusive com recursos financeiros e outros programas 

especiais; promover medidas e projetos contínuos de educação para o consumo, podendo 

utilizar os diferentes meios de comunicação e solicitar o concurso de outros órgãos da 

Administração Pública e da sociedade civil; colocar à disposição dos consumidores 

mecanismos que possibilitem informar os menores preços dos produtos básicos; 

encaminhar os consumidores que necessitem de assistência jurídica à Defensoria Pública 

do Estado; promover a perfeita integração com as demais Gerências e executar outras 

atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 
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d. Gerência de Direitos Humanos, Promoção de Políticas Públicas e Cidadania: 
articular as estratégias voltadas para inclusão das pessoas vítimas de violação de direitos 

humanos; promover programas e ações que desenvolvam a conscientização social em torno 

dos direitos humanos; desenvolver ações e programas dirigidos à promoção dos direitos 

humanos de forma articulada entre a administração municipal e a sociedade, visando a 

inclusão das políticas e ações de promoção da igualdade especialmente para a criança e do 

adolescente, a mulher, a pessoa com deficiência, ao idoso, a igualdade racial, a diversidade 

sexual e de outros que se enquadrem na abrangência das políticas públicas de promoção e 

proteção de direitos; propor e implementar programas, serviços e ações afirmativas que 

visem à promoção e defesa dos direitos, a superação das desigualdades, a eliminação da 

discriminação e a plena inserção na vida econômica, política, cultural e social do Município; 

promover a perfeita integração com as demais Gerências; coordenar o planejamento e a 

execução das ações relativas à proteção e promoção do indivíduo; desenvolver e implantar 

instrumentos de planejamento e monitoramento com vistas à proteção e promoção do 

indivíduo; coordenar o trabalho de identificação e inclusão das famílias cadastradas nas 

ações de inclusão social e cidadania; acompanhar a implantação dos equipamentos 

municipais necessários ao desenvolvimento das atividades relacionadas à inclusão social e 

ao resgate da cidadania; promover a articulação entre as Secretarias Municipais envolvidas 

na execução de ações integradas de cidadania; colaborar com os demais órgãos da 

Administração Municipal na definição de políticas públicas e no planejamento e execução de 

programas e ações no campo dos direitos humanos e cidadania; promover a perfeita 

integração com as demais Gerências; executar outras atividades correlatas ou que lhe 

venham a ser atribuídas. 

e. Gerência de Videomonitoramento: providenciar a realização da manutenção 

periódica e preventiva dos equipamentos instalados, tendo por objetivo o funcionamento 

ininterrupto do sistema de videomonitoramento; contatar a empresa responsável para 

proceder a manutenção corretiva dos equipamentos quando necessário; gerenciar a 

operacionalização das atividades relativas à prestação dos serviços de videomonitoramento 

do Município; gerenciar o controle, a manutenção e a conservação dos equipamentos e 

materiais utilizados nas atividades sob responsabilidade da Gerência; garantir o 

armazenamento das imagens geradas pelo sistema, para que as mesmas possam ser 

fornecidas aos órgãos de Justiça, quando de sua solicitação; efetuar a escolha da equipe 

responsável pela operação do videomonitoramento, permitindo a substituição da equipe por 

inoperância e/ou danos causados pelos mesmos ao Sistema e/ou Equipamentos de 



04/01/2021 (Segunda-feira) DOM/ES - Edição N° 1676

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 314

 
Prefeitura Municipal de Viana 

Secretaria Municipal de Governo 
 

Decreto nº 009/2021 
videomonitoramento, sempre que se fizer necessário; auxiliar e incentivar a preservação dos 

equipamentos utilizados na instalação do sistema de transmissão e recebimento de dados 

ou videomonitoramento; executar outras atividades que sejam oportunas, pertinentes e 

adequadas ao sistema de videomonitoramento; promover a perfeita integração com as 

demais Gerências e executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser 

atribuídas. 
f. Gerência de Trânsito e Mobilidade Urbana: Articular, em parceria com o DETRAN, 

a manutenção preventiva e corretiva do sistema de sinalização de trânsito, horizontal, 

compreendendo toda a marcação viária, canalizações e alertas; vertical, seja de 

advertência, regulamentar, indicativa, educativa, de atrativos e indicações turísticas, de 

orientação de destinos, de serviços auxiliares, de obras e de identificação de vias e 

logradouros públicos; conceder autorização prévia para o fechamento e/ou interdição de 

ruas para fins de execução de obras ou eventos; promover, em parceria com órgãos 

estaduais, a remoção de veículos e objetos em vias e logradouros públicos; desenvolver 

programas de educação e segurança de trânsito; garantir o cumprimento de outras 

finalidades que sejam oportunas, pertinentes e adequadas à promoção das atividades 

relativas ao trânsito urbano noMunicípio; promover a perfeita integração com as demais 

Gerências e executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

 
Art. 3° Faz parte integrante deste Decreto a tabela de cargos, Anexo I e o organograma da 

Secretaria Municipal de Defesa Social, Anexo II.  

 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.   

 

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021. 

 

 
WANDERSON BORGHARDT BUENO 

Prefeito Municipal de Viana 
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ANEXO I 

 

UnidadesAdministrativas Cargo Padrão Quantitativo 

Secretaria Municipal de Defesa Social Secretário PC-S 1 

Subsecretario Municipal de Defesa Social Subsecretário PC-SUB 1 

GerênciaAdministrativa, Financeira e Orçamentária Gerente de Área PC-T1 1 

Gerência de Defesa Civil Gerente de Área PC-T1 1 

Gerência de Proteção e Defesa do Consumidor Gerente de Área PC-T1 1 

Gerência de DireitosHumanos e Promoção de 
PolíticasPúblicas e Cidadania Gerente de Área PC-T1 1 

Gerência de Videomonitoramento Gerente de Área PC-T1 1 

Gerência de Trânsito e Mobilidade Urbana Gerente de Área PC-T1 1 
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ANEXO II 

 

 

Gerência da Corregedoria 
da Guarda Municipal*

*Cargos da Guarda Municipal regulamentados pelo Decreto nº 070/2020

Gerência de Trânsito e 
Mobilidade Urbana

Gerente da Guarda 
Municipal*

Coordenador Técnico 
Administrativo*

Coordenador Técnico 
Operacional de 

Logística*

Encarregados da 
Guarda*

Agentes da Guarda*

Secretaria Municipal 
de Defesa Social

Subsecretaria de 
Defesa Social

Gerência de 
Videomonitoramento

Gerência de Proteção e 
Defesa do Consumidor

Gerência Administrativa, 
Financeira e 

Orçamentária

Gerência de Defesa Civil
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DECRETO Nº 010/2021 

 
ESTABELECE A FORMA DE ORGANIZAÇÃO E 
REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO DAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo 
art. 60, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Viana, e de acordo com a Lei n° 3.133 de 
17 de dezembro de 2020, 
 
DECRETA: 
 

Art. 1° A Secretaria Municipal de Gestão e Finanças fica instituída com as seguintes 

unidades administrativas: 

I. Subsecretaria de Gestão e Finanças; 
a. Gerência de Compras; 
b. Gerência de Contratos e Convênios; 
c. Gerência de Licitações; 
d. Gerência de Almoxarifado e Patrimônio; 
e. Diretoria Executiva Orçamentária e Financeira; 
1. Gerência de Orçamento; 
2. Gerência de Contabilidade; 
3. Gerência de Finanças. 
 

Art. 2° Ficam instituídas as atribuições das unidades administrativas que compõem a 
Secretaria Municipal de Gestão e Finanças, conforme as seguintes descrições: 
I. Subsecretaria de Gestão e Finanças: Coordenar as atividades das unidades 

administrativas subordinadas, de acordo com as diretrizes da Administração Municipal; 

Acompanhar e orientar a execução de atividades, controlando o cumprimento das metas e 

prioridades administrativas; Propor e fazer cumprir padrões de qualidade para a execução 

das mais variadas atividades; Propor e fazer cumprir a política e a administração das 

compras e serviços, seus respectivos processos de licitações e controle de contratos, 

termos e convênios do Município; Auxiliar o Secretário Municipal a gerir a execução das 

atividades administrativas do desenvolvimento organizacional; Atuar no controle e atos de 

pessoal; Atuar no planejamento, organização e controle dos programas e suas execuções 

nas unidades administrativas subordinadas; Acompanhar a execução das fases que 

perpassam as contrações, atuando sempre que necessário; Responsável pelo supervisão, 

orientação e cumprimento de todas as atividades e atos administrativos pertinentes ao 
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controle e desenvolvimento de compras e contratações administrativas, processos 

licitatórios e demais procedimentos de compras e contratações de interesse da 

Administração Municipal; Prestar orientação, supervisão e assessoramento técnico no 

âmbito orçamentário, contábil, financeiro e de compras governamentais aos órgãos e 

entidades da Administração Direta; Assessorar o Secretário na tomada de decisões e 

executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

a. Gerência de Compras: Supervisionar e acompanhar as atividades e ações 

desenvolvidas pelos servidores que lhe são subordinados; Atuar de forma integrada com os 

servidores que lhe são subordinados, visando racionalizar recursos e procedimentos, bem 

como tornar mais eficiente a gestão e evitar repetições de tarefas;  Propor parcerias com 

órgãos públicos federais, estaduais e municipais, objetivando a troca de experiências, e o 

compartilhamento de bancos de dados contendo informações operacionais e legais, comuns 

à gestão de compras; Definir diretrizes, supervisionar e acompanhar as  ações destinadas à 

atualização e modernização dos processos,  procedimentos e das normas inerentes as 

compras governamentais; Elaborar relatórios gerenciais e periódicos, das atividades e ações 

desenvolvidas, avaliando os resultados obtidos e atuando no sentido de proceder os ajustes 

necessários em busca da eficiência e eficácia na gestão e qualidade nos serviços; Instruir e 

dar andamento nos processos que tramitam pela gerência, bem como emitir as requisições 

necessárias às aquisições de bens e materiais e às contratações de serviços destinados ao 

cumprimento dos seus objetivos; Gerenciar a execução e acompanhamento dos processos, 

atividades e ações relativas a aquisições de bens e materiais e contratações de serviços por 

dispensa ou por inexigibilidade de licitação; Analisar e instruir os processos de dispensa e 

inexigibilidade de licitação, bem como adotar todos os procedimentos exigidos pela 

legislação aplicada para cada caso; Elaborar todos os atos a serem praticados pelas 

instâncias superiores, para os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação, 

providenciando ainda as respectivas publicações; Administrar o cadastro central de 

materiais, fornecedores e prestadores de serviços; Promover a realização de pesquisas para 

cadastro e formação de preços de bens, materiais e serviços; Estabelecer diretrizes para a 

programação de compras; Atualizar, permanentemente, através de pesquisas de mercado 

dos preços das mercadorias, com base em estudos e avaliações sistemáticas do perfil de 

cada centro de consumo; Gerenciar o Sistema de Gestão de Compras para demais 

procedimentos de compra, junto a Administração; Gerenciar ações e atividades, propor 

parcerias internas e externas, objetivando a troca de experiências, zelando pela manutenção 

e atualização dos dados e informações do Cadastro de Fornecedores do Município, sistema 
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operacional e para o sistema de pregão eletrônico; Aplicar a legislação específica, definir a 

modalidade de  dispensa ou inexigibilidade; Promover, supervisionar e coordenar a gestão 

das atividades de compras; Catalogar itens de compras e contrações e  Exercer outras 

atividades correlatas ou que lhe forem atribuídas. 

b. Gerencia de Contratos e Convênios: Supervisionar e acompanhar as atividades e 

ações desenvolvidas pelos servidores que lhe são subordinados; Atuar de forma integrada 

com os servidores que lhe são subordinados, visando racionalizar recursos e 

procedimentos, bem como tornar mais eficiente a gestão e evitar repetições de tarefas; 

Planejar e estabelecer diretrizes de atividades e ações relativas à elaboração dos contratos 

administrativos e convênios; Elaborar Programas de trabalho anual das áreas de contratos e 

convênios; Orientar o controle e acompanhamento dos contratos e dos convênios firmados 

pelo Município;  Zelar pela publicação dos contratos e convênios municipais;  Promover 

ciclos de capacitação aos servidores das Secretarias na área de sua competência; Analisar 

a viabilidade de implementação de novos projetos;  Articular-se com os órgãos competentes 

a fim de promover a integração e melhoria contínua de suas atividades; Acompanhar a 

gestão de todos os contratos e convênios da Administração Pública Municipal; Alimentar o 

Sistema de Gerenciamento de Contratos, com as informações de sua competência; 

Apresentar relatórios de acompanhamento e de controle dos contratos e dos convênios;  

Promover a análise de processos administrativos que demandem orientação específica 

desta gerência e a elaboração de manifestação ou orientação competente;  Dar início aos 

procedimentos para a prorrogação dos contratos com a antecedência necessária, levando 

em conta as informações prestadas pela unidade demandante do serviço e pelo fiscal do 

contrato, os preços de mercado e demais elementos que auxiliem na identificação da 

proposta mais vantajosa para a Administração; Executar as diligências e providenciar a 

tramitação necessária que precedem a assinatura dos contratos, termos aditivos e de 

apostilamento, termos de rescisão contratual, termos de recebimento contratual e afins pela 

autoridade competente para, ao final, promover a publicidade desses atos;  Manter o 

controle de todos os prazos relacionados aos contratos e informar à autoridade competente 

a necessidade de prorrogação contratual ou de realização de nova contratação, conforme o 

caso; Manter o controle do prazo de vigência e da atualização do valor da garantia 

contratual, procedendo, em tempo hábil, o encaminhamento necessário à sua substituição 

e/ou reforço ou prorrogação do prazo de sua vigência, quando for o caso; Gerenciar todos 

os contratos e convênios no âmbito municipal e Exercer outras atividades correlatas ou que 

lhe forem atribuídas. 



04/01/2021 (Segunda-feira) DOM/ES - Edição N° 1676

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 320

 
Prefeitura Municipal de Viana 

Secretaria Municipal de Governo 
 

Decreto nº 010/2021 
c. Gerência de Licitação: Supervisionar e acompanhar as atividades e ações 

desenvolvidas pelos servidores que lhe são subordinados; Atuar de forma integrada com os 

servidores que lhe são subordinados, visando racionalizar recursos e procedimentos, bem 

como tornar mais eficiente a gestão e evitar repetições de tarefas; Planejar e gerenciar as 

atividades e ações relativas ao processamento de todas as modalidades de licitações; 

Propor parcerias com órgãos públicos federais, estaduais e municipais, objetivando a troca 

de experiências, e o compartilhamento de bancos de dados contendo informações 

operacionais e legais, comuns aos processos licitatórios; Supervisionar e acompanhar os 

processos e procedimentos inerentes às realizações de licitações, em qualquer de suas 

modalidades; aplicar a legislação específica, definir a modalidade de licitação; Centralizar as 

licitações do Poder Executivo Municipal; Analisar e aprovar previamente os editais de 

licitação, quando autorizada a sua deflagração pelo Chefe do Poder Executivo; Estudar, 

pesquisar, planejar, implantar e acompanhar adoção de técnicas de trabalho de 

modernização e aperfeiçoamento, objetivando o aprimoramento contínuo, permanente e 

articulado das ações e das atividades sistêmicas do Sistema de licitações; Articular-se com 

os integrantes dos demais Órgãos do Município promovendo, periodicamente, visitas in-

loco, reuniões de trabalho, encontros ou eventos visando manter a unificação e 

padronização da atuação sistêmica; Diagnosticar necessidades e propor melhorias e 

inovações no Sistema de licitações, mediante monitoramento contínuo dos dados e 

informações do sistema operacional; Administrar com eficácia e eficiência os recursos, 

prezando pelos princípios da legalidade e economicidade, a fim de otimizá-los e garantir 

novas ações e projetos na área do sistema de licitações de materiais, serviços e de obras e 

serviços de engenharia; Normatizar, supervisionar, controlar e orientar a execução de 

licitações;  Realizar reuniões, cursos, treinamentos, fóruns, palestras e debates, pertinentes 

às atividades do sistema de licitações; Proceder junto aos demais órgãos, inspeção e 

controle técnico visando ao cumprimento das finalidades e normas do sistema de licitações; 

Assegurar a eficácia, a eficiência, e a efetividade das ações de avaliação, fiscalização, e 

controle do sistema de licitações quanto aos objetivos, técnicas, organização, recursos e 

procedimentos; Revisar, elaborar, gerenciar, consolidar e pronunciar-se sobre a legislação 

de materiais e serviços e de obras e serviços de engenharia, propondo minutas de projetos 

de lei, de regulamentos e normas; Elaborar a licitação na modalidade adequada; Fornecer 

aos interessados todos os elementos e esclarecimentos necessários à participação nas 

licitações, na forma da lei; Proceder ao julgamento da habilitação e propostas, atendendo 

sempre aos critérios preestabelecidos nos instrumentos convocatórios e seus anexos, 
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inabilitando ou desclassificando, de forma motivada, as que não satisfizerem às exigências, 

no todo ou em parte; Verificar e julgar as condições de habilitação; Indicar o vencedor do 

certame; Receber, examinar e decidir os recursos encaminhando à autoridade competente 

para possível ratificação do julgamento; Adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 

Encaminhar processo, devidamente instruído, à autoridade competente para homologação; 

Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando à aplicação de 

penalidades previstas em edital; Providenciar a publicidade da licitação; Examinar 

minuciosamente todas as fases do processo licitatório; Cuidar do cumprimento dos prazos 

legais; Assessorar a Comissão Julgadora na Avaliação; Prestar esclarecimentos aos 

interessados; Controlar a publicação dos recursos, dos resultados e demais procedimentos 

legais até homologação e adjudicação; Guardar, conservar e manter os procedimentos 

licitatórios, as instalações e equipamentos para estruturação das compras e contratações 

em geral; Coordenar e gerir todos os serviços e atos administrativos de natureza licitatória; 

Exercer outras atividades correlatas ou que lhe forem atribuídas. 

d. Gerência de Almoxarifado e Patrimônio: Supervisionar e acompanhar as 

atividades e ações desenvolvidas pelos servidores que lhe são subordinados; Atuar de 

forma integrada com os servidores que lhe são subordinados, visando racionalizar recursos 

e procedimentos, bem como tornar mais eficiente a gestão e evitar repetições de tarefas; 

Promover a articulação com as gerências e as secretarias municipais, visando assegurar a 

uniformidade e padronização dos procedimentos; Estabelecer as políticas e diretrizes para a 

área de administração de gestão patrimonial; Normatizar e monitorar os procedimentos 

administrativos relativos à administração de Bens Móveis; Coordenar a realização de 

planos, estudos e análise, visando ao desenvolvimento, aperfeiçoamento e modernização 

das atividades da área; Convocar periodicamente as gerências e as secretarias municipais 

para reuniões e palestras, visando ao aperfeiçoamento e ao disciplinamento do Sistema de 

Gestão Patrimonial; Planejar, orientar, coordenar e promover o tombamento, registro, 

inventário, proteção e conservação dos bens móveis e imóveis; Organizar e manter 

atualizado o cadastro físico-financeiro dos bens patrimoniais em observância a legislação 

vigente no tocante à depreciação, amortização e exaustão, bem como da avaliação, 

reavaliação e mensuração do imobilizado; Promover a caracterização e identificação dos 

bens patrimoniais; Registrar por meio de sistema de gestão, as transferências de bens, 

móveis, mediante informação prestada pelos órgãos municipais que os promovem; Realizar 

o controle físico e contábil do patrimônio mobiliário e imobiliário do Poder Executivo; 

Registrar por meio de sistema de gestão, as obras, reparos e reformas de bens patrimoniais, 
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bem como dar baixa dos bens que estejam imprestáveis ou obsoletos; Manter o controle dos 

bens e valores cadastrados e a contabilidade patrimonial, para que haja uma perfeita 

correlação entre o cadastro e a contabilidade; Promover as medidas administrativas 

necessárias à aquisição e à alienação de bens patrimoniais imobiliários; Planejar, orientar e 

coordenar a padronização, aquisição, guarda, distribuição e controle de material permanente 

e consumo; Receber, registrar e devolver, no prazo mínimo, as faturas referentes à 

aquisição de material permanente; Executar o procedimento de Liquidação no sistema de 

contabilidade, promovendo o controle de lançamentos nos valores registrados no 

almoxarifado/patrimônio e contabilidade; Supervisionar, planejar, coordenar e acompanhar 

as operações do almoxarifado central; Manter cadastro no sistema atualizado contendo no 

mínimo um representante de cada secretaria ou unidade administrativa para conferência da 

entrada e saída de materiais no sistema informatizado de Controle de Estoques; Se o 

cadastro de servidores constante do item anterior estiver desatualizado, ou seja, faltando 

representante de alguma secretaria, está será instada a atualizá-lo pela Gerência de 

Compras por meio de Comunicação Interna; A exoneração, demissão, afastamento, 

aposentadoria ou alteração do servidor responsável pela conferência do sistema 

informatizado de Controle de Estoques deverá ser comunicado imediatamente pelo 

Secretário da pasta à Gerência de Almoxarifado e Patrimônio; Manter rotina com o setor 

responsável pelas compras e a unidade administrativa requisitante, para planejamento das 

aquisições e recebimento de materiais; Supervisionar a limpeza e organização da área do 

almoxarifado central; Zelar pela boa conservação do material armazenado, assim como por 

estruturas de armazenagem do almoxarifado central; Estabelecer critérios para o 

atendimento das requisições de materiais; Estabelecer critérios para organização dos 

materiais nas estruturas de armazenagem; Promover a gestão do sistema informatizado de 

controle de material, assegurando as ações necessárias à sua operacionalização e 

aperfeiçoamento; Supervisionar e controlar a distribuição racional do material requisitado, 

promovendo os cortes necessários nas requisições de materiais, em função do consumo 

médio apurado, como suporte para a projeção de estoque vigente com finalidade de evitar, 

sempre que possível, a demanda reprimida e a consequente ruptura de estoque; Proceder à 

baixa de materiais de consumo em desuso; Informar ao Secretário a ocorrência de 

desfalque ou desvio de materiais, bem como da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou 

antieconômico que resulte danos ao erário, para que seja instaurado o respectivo processo 

disciplinar administrativo; Atender com agilidade e presteza as demandas solicitadas de 
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materiais; Participar, sempre que possível, de cursos de capacitação, para aperfeiçoamento 

de suas atividades; Exercer outras atividades correlatas ou que lhe forem atribuídas.  
e. Diretoria Executiva Orçamentária e Financeira: Supervisionar e acompanhar as 

atividades e ações desenvolvidas pelas gerências que lhe são subordinados; Atuar de forma 

integrada com as gerências que lhe são subordinados, visando racionalizar recursos e 

procedimentos, bem como tornar mais eficiente a gestão e evitar repetições de tarefas; 

Assessorar Administração Direta, na execução, coordenação, controle e avaliação das 

atividades financeiras e contábeis do Município, competindo-lhe especialmente: coordenar, 

orientar e supervisionar as atividades do setor de Orçamento, Contabilidade, e Finanças; 

Auxiliar e exercer a administração financeira do Município; Acompanhar e fiscalizar a 

arrecadação das transferências intergovernamentais no âmbito do Município; Elaborar, 

acompanhar, avaliar e rever a situação e programação financeira do Município, prestando 

informações exigidas pelos órgãos de controle, inclusive com elaboração de relatórios; 

Fiscalizar a regularidade das despesas; Coordenar a contabilidade da Administração Pública 

Municipal; Assegurar o assessoramento técnico nas elaborações orçamentárias e demais 

projetos e programas financeiros; Elaborar os relatórios determinados pelo Tribunal de 

Contas e pelos demais órgãos de fiscalização e controle; Fazer cumprir os prazos fixados 

pelo Tribunal de Contas para envio de dados e relatórios obrigatórios; Preparar os balanços, 

balancetes e prestações de contas do Governo Municipal junto aos órgãos e Tribunais de 

Contas; Fiscalizar o emprego do dinheiro público e providenciar a tomada de contas dos 

agentes responsáveis pela guarda e movimentação de dinheiro, de títulos e valores 

pertencentes ao erário público municipal; Prestar assessoria técnica orçamentária, contábil e 

financeira ao Secretário e Prefeito; Coordenar a execução do processamento e realização 

da receita e a despesa do Município; Realizar a guarda e movimentação de valores 

pecuniários e títulos, valores e obrigações do e para o Município, o controle, registro e 

escrituração contábil e financeira da Administração Municipal; Promover auditoria nas 

contas e contabilizações do Município;  Controlar e administrar os investimentos públicos e a 

dívida pública; Exercer outras atividades correlatas ou que lhe forem atribuídas. 

1. Gerência de Orçamento: Supervisionar e acompanhar as atividades e ações 

desenvolvidas pelos servidores que lhe são subordinados; Atuar de forma integrada com os 

servidores que lhe são subordinados, visando racionalizar recursos e procedimentos, bem 

como tornar mais eficiente a gestão e evitar repetições de tarefas;  Apresentar propostas de 

políticas setoriais, de programas, de projetos e de atividades para a sua execução; Elaborar 

os projetos de Lei de Diretrizes Orçamentárias, do Orçamento Anual e do Plano Plurianual; 
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desenvolver as atividades de direção e coordenação da elaboração da proposta 

orçamentária, orientando e compatibilizando a elaboração das propostas parciais; Formular 

o calendário das atividades de elaboração do orçamento municipal; Fixar as cotas 

financeiras; Promover o treinamento dos servidores das diversas Secretarias que 

participarão do processo de elaboração do orçamento do Município; Promover a coleta de 

dados e preparar todo o material necessário à elaboração do orçamento; Orientar os 

diversos setores quando da classificação de despesa prevista no orçamento; Promover 

reuniões com todas as entidades representativas dos vários segmentos da sociedade, 

técnicos do executivo e vereadores, no sentido de levantar e discutir as necessidades e 

aspirações de toda a comunidade para elaboração da proposta orçamentária; Coordenar a 

elaboração do Orçamento-Programa anual, observando as normas estabelecidas pela LDO 

e em consonância com o Plano Plurianual; Formular e consolidar as propostas parciais para 

elaboração das diretrizes orçamentárias do Governo Municipal; Coordenar e elaborar o 

Plano Plurianual do Município; Promover anualmente avaliações do PPA; emissão de 

empenhos e adequações orçamentárias; Assessorar o Secretário nas tomadas de decisão; 

Controlar, supervisionar e avaliar a execução orçamentária; Controlar o percentual de 

suplementação orçamentária enviando relatórios periodicamente ao Secretário e ao chefe 

do poder executivo; Analisar, elaborar e encaminhar processos de créditos adicionais 

suplementares, especiais e extraordinários; Exercer outras atividades correlatas ou que lhe 

forem atribuídas. 

2. Gerência de Contabilidade: Supervisionar e acompanhar as atividades e ações 

desenvolvidas pelos servidores que lhe são subordinados; Atuar de forma integrada com os 

servidores que lhe são subordinados, visando racionalizar recursos e procedimentos, bem 

como tornar mais eficiente a gestão e evitar repetições de tarefas; Coordenar, dirigir e 

supervisionar os assuntos relativos à contabilidade, executando e registrando os atos e fatos 

da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, fornecendo informações atualizadas e 

exatas à administração, para subsidiar as tomadas de decisões; Controlar a execução dos 

orçamentos, dos atos e fatos contábeis, do patrimônio público e suas variações; Elaborar, 

analisar e avaliar a consistência das demonstrações contábeis consolidadas do Município, 

Unidades Gestoras, Câmara Municipal e IPREVI, solicitando providências das 

impropriedades detectadas nos registros contábeis; Elaborar e analisar os balanços, 

balancetes e demais demonstrativos contábeis, orçamentários, financeiros e patrimoniais, 

obedecendo às normas gerais estatuídas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964; Emitir 

relatórios que visem à redução de custos; Informar sistematicamente ao Chefe do Executivo 



04/01/2021 (Segunda-feira) DOM/ES - Edição N° 1676

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 325

 
Prefeitura Municipal de Viana 

Secretaria Municipal de Governo 
 

Decreto nº 010/2021 
os percentuais de gasto com pessoal, dívida pública, educação, saúde e a execução 

orçamentária; Expedir instruções sobre a utilização do Plano de Contas, bem como sobre 

procedimentos contábeis; Emitir relatórios para subsidiar a limitação de empenhos, 

conforme estabelecido na LDO; Informar ao Secretário de Gestão e Finanças a real situação 

de adiantamentos e diárias de viagem, propondo aprovação ou impugnação; Publicar os 

relatórios contábeis, bem como os relatórios inerentes à Lei de Responsabilidade Fiscal; 

Disponibilizar as informações contábeis, com segurança, a todos os usuários do sistema; 

Acompanhar e orientar a execução orçamentária e financeira dos convênios; Promover os 

correspondentes registros contábeis de responsabilização dos agentes referente a 

processos de tomadas de contas dos ordenadores de despesa e demais responsáveis por 

bens e valores públicos e de todo aquele que der causa a perda, extravio ou outra 

irregularidade que resulte danos ao erário; Coordenar, acompanhar e prestar informações 

contábeis sobre a situação orçamentária, financeira e patrimonial do município;   

Acompanhar as atividades contábeis das Unidades Gestoras Municipais, no que diz respeito 

ao adequado e tempestivo registro dos atos e dos fatos da gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial; Efetuar a liquidação dos processos bem como a retenção de tributos conforme 

estabelecido pela legislação; Analisar e controlar a liberação dos suprimentos de fundos  

bem como ao prestação de contas; Receber os arquivos da folha de pagamento importados 

pelo Sistema de Contabilidade; Fazer a conferência de possíveis inconsistências geradas, 

confrontando os dados com o orçamento público; Efetuar, analisar e conferir de forma 

detalhada todos os lançamentos e registros contábeis decorrentes da liquidação da folha de 

pagamento, suas consignações e demais encargos patronais e encaminhar a gerência de 

finanças para pagamento; Exercer outras atividades correlatas ou que lhe forem atribuídas. 

3. Gerência de Finanças: Supervisionar e acompanhar as atividades e ações 

desenvolvidas pelos servidores que lhe são subordinados; Atuar de forma integrada com os 

servidores que lhe são subordinados, visando racionalizar recursos e procedimentos, bem 

como tornar mais eficiente a gestão e evitar repetições de tarefas; Liberação dos recursos 

financeiros junto aos bancos, controle de saldos, de pagamentos, aplicações financeiras, 

conciliações e toda movimentação financeira da administração direta; Receber e guardar os 

valores da administração direta, ou de terceiros caucionado, promovendo sua devolução; 

Movimentar as contas bancárias da Prefeitura, juntamente com o Secretário; Realizar 

pagamentos e receber quitação; Manter atualizado o Razão de Bancos; Informar 

diariamente ao Secretário as responsabilidades do Tesouro e o comportamento financeiro; 

Controlar as contas bancárias; Elaborar e promover um bom fluxo de caixa com informações 
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gerenciais para o Secretário, controlando a sua execução; Efetuar lançamentos das receitas 

creditadas; Programar e efetuar, juntamente com o Secretário, pagamento de fornecedores 

e servidores; Controlar e efetuar pagamento dos descontos, retenções de impostos e 

pagamentos extra orçamentários, calcular e depositar tempestivamente os recursos da 

educação e da saúde; Comunicar ao Secretário a existência de quaisquer diferenças nas 

prestações de contas quando não tenham sido imediatamente cobertas, sob pena de 

responder solidariamente com o responsável pelas omissões; Emitir os relatórios do Boletim 

Diário de Tesouraria e Movimento Diário de Bancos; Preparar ordens de pagamento e 

expedi-las, com autorização dos ordenadores de despesa; Exercer outras atividades 

correlatas ou que lhe forem atribuídas. 
 

Art. 3° Faz parte integrante deste Decreto a tabela de cargos, Anexo I e o organograma da 
Secretaria Municipal de Gestão e Finanças, Anexo II.  

 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.   

 

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021. 

 

 

 

WANDERSON BORGHARDT BUENO 

Prefeito Municipal de Viana 
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ANEXO I 

Unidades Administrativas Cargo Padrão Quantitativo 

Secretaria Municipal de Finanças Secretário PC-S 1 

Subsecretaria de Gestão e Finanças Subsecretário PC-SUB 1 

Gerência de Compras Gerente PC-T1 1 

Gerência de Contratos e Convênios Gerente PC-T1 1 

Gerência de Licitação Gerente PC-T1 2 

Gerência de Almoxarifado e Patrimônio Gerente PC-T1 1 

Diretoria Executiva Orçamentária e Financeira Diretor PC-DE 1 

Gerência de Orçamento Gerente PC-T1 1 

Gerência de Contabilidade Gerente PC-T1 1 

Gerência de Finanças Gerente PC-T1 1 
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ANEXO II 
 

 

Gerência de 
Contratos e 
Convênios

Gerência de 
Finanças

Gerência de 
Contabilidade

Gerência de 
Orçamento

Gerência de 
Almoxarifado e 

Patrimônio
Gerência de LicitaçãoDiretoria Orçamentária e 

Financeira Gerência de Compras

Subsecretaria de 
Gestão e Finanças

Secretaria de Gestão 
e Finanças
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DECRETO Nº 011/2021 

 
ESTABELECE A FORMA DE ORGANIZAÇÃO E 
REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO DAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E SERVIÇOS 
URBANOS. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo 
art. 60, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Viana, e de acordo com a Lei n° 3.133 de 
17 de dezembro de 2020, 
 
 
DECRETA: 

 
Art. 1º A Secretaria Municipal de Ordem Pública e Serviços Urbanos fica constituída das 

seguintes unidades administrativas: 

I. Subsecretaria de Serviços Urbanos 

a. Gerência Administrativa, Financeira e Orçamentária; 

b. Gerência de Serviços Urbanos; 

c. Gerência de Iluminação Pública; 

d. Gerência de Limpeza Pública; 

e. Gerência de Manutenção e Reformas; 

f. Gerência de Áreas Verdes; 

g. Gerência de Posturas: 

h. Gerência de Cemitérios e Serviços Funerários; 

II. Diretoria Executiva de Controle e Manutenção de Frota; 

a. Gerência de Transportes. 

 
Art. 2º Ficam instituídas as atribuições das unidades administrativas que compõem a 

Secretaria Municipal de Ordem Pública e Serviços Urbanos, conforme descrições abaixo 

relacionadas: 

I. Subsecretaria de Ordem Pública e Serviços Urbanos: Auxiliar e assessorar o(a) 

Secretário(a) no exercício de suas atribuições; organizar e subsidiar as atividades de 

planejamento, gerenciamento e controle no âmbito da Secretaria; viabilizar o processo de 

planejamento setorial em sua totalidade, através de suporte técnico às demais Unidades 



04/01/2021 (Segunda-feira) DOM/ES - Edição N° 1676

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 330

 
Prefeitura Municipal de Viana 

Secretaria Municipal de Governo 
 

Decreto nº 011/2021 
Administrativas do órgão; promover a integração e interação entre as diversas unidades 

administrativas da Secretaria para a gestão dos programas e ações de responsabilidade 

deste órgão; coordenar e orientar a realização de estudos, levantamento de dados e 

elaboração de projetos que visem à melhoria do desenvolvimento das atividades da 

Secretaria; coordenar e orientar a execução das atividades administrativas e financeiras, 

acompanhando execução de contratos e ordens de pagamentos no âmbito da Secretaria; 

executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

a. Gerência Administrativa, Financeira e Orçamentária:acompanhar e orientar a 

execução de atividades, controlando o cumprimento das metas e prioridades 

administrativas; dar suporte administrativo e financeiro às diversas unidades administrativas 

da Secretaria; estabelecer e fazer cumprir metas, políticas de execução de atividades, 

cronogramas e prioridades para as diversas áreas; assessorar seus superiores na tomada 

de decisões; auxiliar o Secretário Municipal a gerir a execução das atividades 

administrativas do desenvolvimento organizacional; elaborar e providenciar despachos; 

desenvolver atividades administrativas, visando à organização processual, em especial 

documentos e trâmites processuais; supervisionar, coordenar e atuar na execução relativa 

aos estágios da despesa pública; cumprir normas e procedimentos administrativos e de 

execução orçamentária e financeira; atuar no planejamento, organização e controle dos 

programas e suas execuções, incluindo processos de aquisição; acompanhar a execução 

dos contratos, atuando sempre que necessário; atuar no controle e atos de pessoal e 

executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 
b. Gerência de Ordem Pública e Serviços Urbanos: coordenar as atividades das 

áreas subordinadas, de acordo com as diretrizes da Administração Municipal; estabelecer e 

fazer cumprir metas, políticas de execução de atividades, cronogramas e prioridades para 

as diversas áreas; acompanhar e orientar a execução de atividades, controlando o 

cumprimento de metas e cronogramas; estabelecer e fazer cumprir padrões de qualidade 

para a execução de atividades, assim como avaliar a qualidade das atividades realizadas; 

participar do processo de planejamento setorial, fornecendo informações sobre a execução 

de atividades planejadas; indicar necessidade de revisão de planos e apresentar propostas 

políticas setoriais, programas, projetos e atividades para sua execução; manter e conservar 

o Sistema Viário Municipal e respectiva canalização pluvial, executando e fiscalizando todas 

as obras públicas que lhe sejam afetas; administrar, manter e conservar cemitérios públicos 

municipais; implantar, zelar, conservar e manter logradouros públicos e equipamentos 

comunitários; executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 
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c. Gerência de Iluminação Pública: projetar, coordenar, supervisionar, fiscalizar e 

executar serviços de iluminação pública e sua respectiva conservação, coordenando e 

executando todas as atividades pertinentes; elaborar planos e programas para o 

desenvolvimento dos sistemas de iluminação pública; promover ações de atendimento às 

comunidades; promover a perfeita integração com as demais Gerências; executar outras 

atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 
d. Gerência de Limpeza Pública: elaborar planos e programas para o 

desenvolvimento dos sistemas de limpeza pública, incluindo a coleta seletiva, a coleta e 

destinação dos resíduos gerados por serviços e construção civil; coordenar, supervisionar e 

promover a execução da coleta regular, extraordinária ou especial do transporte do lixo 

desde os pontos de produção até os locais de destino final; coordenar, supervisionar, 

controlar e fiscalizar a execução dos serviços de limpeza pública e remoção de lixos 

executados por empresas e por veículos alugados; controlar as empresas particulares que 

transportam lixo e similares, que prestam serviço ao Município; emitir parecer técnico e 

fornecer dados sobre equipamentos e materiais destinados à limpeza pública; controlar os 

serviços de coleta e transporte de lixo domiciliar, hospitalar e de resíduos especiais e/ou 

perigosos; promover ações de atendimento às comunidades; promover a perfeita integração 

com as demais Gerências; executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser 

atribuídas. 
e. Gerência de Manutenção e Reformas: gerenciar atividades de manutenção, 

reparação e reformas de instalações e equipamentos do Município; realizar a gestão de 

equipe técnica nas atividades de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos; 

identificar as causas das falhas e desenvolvimento de soluções; realizar o controle e 

apresentação de custos com manutenção, reduzir a perda de matéria prima do produto; 

planejar e controlar as atividades de manutenção, visando o adequado desempenho; 

desenvolver planos de manutenção preventiva, corretiva, controlar os indicadores de 

desempenho e custos da operação de manutenção e reformas; elaborar relatórios 

gerenciais, promover, administrar a elaboração de planos de manutenção preventiva através 

da verificação das atividades envolvidas; prestar auxílio aos demais colaboradores da área; 

controlar os materiais em campo; executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a 

ser atribuídas. 
f. Gerência de Áreas Verdes: gerir os serviços de manutenção de áreas verdes 

públicas executados; coordenar a elaboração, em conjunto com a Assessoria Técnica dos 

Planos Diretores de Áreas Verdes e do Regimento Interno dos Parques; coordenar a 
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elaboração de projetos de recuperação paisagística em áreas degradadas; coordenar a 

elaboração e acompanhar a execução de projetos de reflorestamento; coordenar a 

elaboração de projetos paisagísticos e da arborização urbana; acompanhar e avaliar a 

administração dos Parques Urbanos; acompanhar e avaliar o planejamento de produção 

vegetal para parques naturais e urbanos; fornecer os dados necessários à elaboração dos 

Relatórios Gerenciais Executivos; propor a elaboração de programas, projetos e atividades 

para a elaboração do Plano Plurianual; assessorar os demais órgãos da Secretaria, dentro 

de sua competência; coordenar as atividades necessárias à implantação de áreas incluídas 

no “Projeto Adote o Verde”; elaborar normas técnicas e procedimentos administrativos para 

o perfeito gerenciamento dos parques urbanos e dos ambientes criados nas áreas de uso 

público dos parques naturais; elaborar normas técnicas para o plantio, poda, retirada e 

outras necessárias a arborização urbana; executar outras atividades correlatas ou que lhe 

venham a ser atribuídas. 

g. Gerência de Posturas: gerenciar as atividades de controle, licenciamento, 

fiscalização e operações relacionadas às posturas municipais; determinar ação fiscalizadora 

com objetivo do exercício do poder de polícia, observando as normas contidas na legislação 

concernente às posturas municipais, requisitando, quanto necessário, apoio policial para 

garantia desta competência; promover a fiscalização da utilização de espaços e logradouros 

públicos por ambulantes e realizar as apreensões previstas em lei; promover a guarda e 

controlar as entradas e saídas de material apreendido pela fiscalização; proceder a 

pesquisas e levantamentos de dados que sejam de interesse da fiscalização; noticiar os 

demais órgãos reguladores municipais sobre irregularidades detectadas em ações de 

fiscalização regulares ou demandadas por terceiros; conferir às tarefas dos fiscais de 

posturas, mapeando os pontos positivos e negativos; informar e orientar o munícipe a 

respeito das normas e seu cumprimento de maneira educativa e sistemática; monitorar o 

andamento dos requerimentos/reclamações, controlar os prazos dos processos e manter 

arquivo das mesmas; prestar atendimento ao público externo para orientações e 

recebimento de pedidos de licenciamento, providências, ações de fiscalização e 

autorizações de competência das Gerências de Licenciamento; receber os requerimentos de 

Consulta Prévia e emitir o respectivo documento; receber, examinar, informar, acompanhar 

e finalizar processos relativos a aprovação e licenciamento de atividades econômicas, de 

atividades de feiras e eventos temporários e de instalação de elementos de propaganda e 

publicidade; realizar levantamentos estatísticos sobre as demandas apresentadas à 

Secretaria, casos solucionados/atendidos, pendências, prazos médios de atendimento, 
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dentre outros, visando subsidiar decisões gerenciais; prestar informações sobre a tramitação 

de expedientes e/ou a atuação da Prefeitura; promover fiscalização relativa às normas que 

versam sobre material em via pública e limpeza de lotes vagos, em parceria e apoio 

operacional da Secretaria de Serviços Urbanos; colaborar com a Procuradoria Geral do 

Município, no preparo de subsídios para as ações em que o Município seja parte; executar 

outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 
h. Gerência de Cemitérios e Serviços Funerários: emitir ordem de serviço para 

sepultamento, quando apresentada a Guia de Sepultamento expedida pelo Cartório 

competente; providenciar a transferência dos títulos de concessão; controlar a distribuição 

dos jazigos; coordenar os serviços e trabalhos de limpeza e higiene do cemitério e ao redor 

dos túmulos, evitando excesso de matérias que possam favorecer o acúmulo de água 

parada, lixos e detritos; orientar os visitantes através da colocação de placas indicativas, 

devidamente posicionadas, sobre a locomoção dentro do cemitério e os procedimentos a 

serem adotados, para evitar a proliferação de insetos e vetores transmissores de doenças; 

vedar adequadamente as sepulturas com material de alvenaria para impedir a entrada de 

roedores, insetos e outros vetores transmissores de doenças; registrar os sepultamentos, 

exumações e translado, preferencialmente, de forma digital, mantendo e conservando, sob 

sua guarda, toda a documentação necessária para o sepultamento, que deverão ser 

mantidas em pastas ou arquivadas eletronicamente; prestar esclarecimentos e exibir, 

sempre que solicitado pela autoridade competente, à documentação a que se refere o inciso 

VII; manter fixado, em local visível, as taxas referentes aos serviços a serem prestados; 

manter a estrutura necessária de equipamento e pessoal para a execução dos serviços de 

sepultamento, exumações, segurança, vigilância e atendimento ao público; cumprir todas as 

normas determinadas na legislação e regulamentos municipal, estadual e federal, 

notadamente, o que se refere à saúde, higiene pública, meio ambiente e o urbanismo; 

executar obras de melhoria e modernização; administrar de forma sustentável, buscando 

novas tecnologias que permitam a maximização da área ocupada evitando a necessidade 

de ampliação da mesma e ou a necessidade de novas áreas para cemitérios. 
II. Diretoria Executiva de Controle e Manutenção de Frota: coordenar a gestão da 

frota municipal executando atividades de controle e conservação, bem como o 

abastecimento de veículos; subsidiar as instâncias superiores conforme lhe seja solicitado, 

no que concerne ao planejamento e ao processo decisório relativo às políticas, programas, 

projetos e atividades de sua área de competência; avaliar as ações e resultados, dos 

programas e projetos prioritários de governo, emitindo pareceres; realizar o 
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acompanhamento preventivo de manutenção dos veículos; emitir relatórios e executar os 

procedimentos que se fizerem necessário sobre a situação dos veículos, necessidade de 

manutenção e abastecimento, em diálogo permanente com seus superiores hierárquicos; 

coordenar as vitorias da frota municipal em aspectos mecânicos, elétricos e de condições 

internas, visando garantir segurança; fazer gestão dos contratos da sua área de atuação; 

realizar executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 
a. Gerência de Transportes: auxiliar o Diretor Executivo na administração, 

coordenação, controle e conservação da frota de veículos do Município, bem como o 

abastecimento de veículos; coordenar e fiscalizar os custos operacionais do setor de 

transportes, de modo a otimizá-los; coordenar, orientar e promover o controle das atividades 

de execução de programas, projetos e ações a cargo das entidades jurisdicionadas e dos 

demais setores envolvidos na área de transportes; promover a perfeita integração com as 

demais Gerências no atendimento operacional quando solicitado; promover o 

gerenciamento técnico na área de mobilidade da Prefeitura por delegação do Secretário da 

pasta; coordenar e executar a vistoria da frota municipal em aspectos mecânicos, elétricos e 

de condições internas, visando garantir segurança; manter atualizado o cadastro de 

condutores, bem como controle de tráfego; auxiliar na gestão dos contratos da sua área de 

atuação; executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 
 
Art. 3° Fica estabelecida a composição de cargos em provimento de comissão conforme 

anexo I e o organograma da Secretaria Municipal de Ordem Pública e Serviços Urbanos, 

conforme anexo II. 

 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.   

 

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021. 

 

 
WANDERSON BORGHARDT BUENO 

Prefeito Municipal de Viana 
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ANEXO I 
 

Unidades Administrativas Cargo Padrão Quant. 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos Secretário PC-S 1 

Subsecretaria de Serviços Urbanos Subsecretário PC-SUB 1 

Diretoria Executiva de Controle e 
Manutenção de Frota Diretor Executivo PC-DE 1 

Gerência Administrativa, Financeira e 
Orçamentária Gerente PC – T1 1 

Gerência de Iluminação Pública Gerente PC – T1 1 

Gerência de Serviços Urbanos Gerente PC – T1 1 

Gerência de Áreas Verdes Gerente PC – T1 1 

Gerência de Limpeza Pública Gerente PC – T1 2 

Gerência de Manutenção e Reforma Gerente PC –T1 2 

Gerência de Transportes Gerente PC – T1 1 

Gerência de Posturas Gerente PC – T1 1 

Gerência de Cemitérios e Serviços 
Funerários Gerente PC – T1 1 
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ANEXO II 
 

 
 

 
 

Gerência de Serviços 
Urbanos

Gerência de Iluminação 
Pública

Subsecretaria de Ordem Pública e 
Serviços Urbanos

Secretaria Municipal de Ordem 
Pública e Serviços Urbanos

Gerência de Transporte

Diretoria de Executiva de Controle 
e Manutenção e Frota

Gerência Administrativa 
Financeira e 

Gerência de Manutenção 
e Reforma

Gerência de Limpeza 
Pública

Gerência de Áreas 
Verdes

Gerência de Cemitérios e 
Serviços Funerários
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DECRETO Nº 012/2020
Publicação Nº 322020

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
 

 

 
 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, 
inciso IV da Lei Orgânica do Município de Viana, e de acordo com a Lei n° 
dezembro de 2020, 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º A Secretaria Municipal de Educação, fica instituída com as seguintes 

administrativas: 

I. Subsecretaria Administrativa, Financeira e

a. Gerência de Recursos Financeiros e

1. Coordenação de Prestação de

2. Coordenação de Controle; 

b. Gerência de Recursos Humanos

1. Coordenação de Recursos Humanos;

c. Gerência de Almoxarifado, Patrimônio e Alimentação

1. Coordenação de Alimentação

d. Gerência de Avaliação Profissional

1. Coordenação de Mensuração

2. Coordenação de Avaliação; 

e. Gerência de Planejamento e

1. Coordenação de Compras, Contrato

2. Coordenação de Transportes;

II. Subsecretaria Pedagógica; 

a. Gerência de Ensino Fundamental;

1. Coordenação de Ensino Fundamental I e Educação d

2. Coordenação de Ensino Fundamental II e 

b. Gerência de Educação Infantil

c. Gerência de Educação Especial;

d. Gerência de Formação e Avaliação

e. Gerência de Projetos e Políticas

f. Gerência de Gestão Administrativa;

g. Gerência Administrativa e Apoio
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 DECRETO Nº 012/2020 

ESTABELECE A FORMA DE ORGANIZAÇÃO E 
REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO DAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 60, 
inciso IV da Lei Orgânica do Município de Viana, e de acordo com a Lei n° 

A Secretaria Municipal de Educação, fica instituída com as seguintes 

Subsecretaria Administrativa, Financeira e Orçamentária; 

Gerência de Recursos Financeiros e Controle; 

Coordenação de Prestação de Contas; 

Recursos Humanos; 

Humanos; 

Gerência de Almoxarifado, Patrimônio e Alimentação Escolar; 

Coordenação de Alimentação Escolar; 

Avaliação Profissional; 

Coordenação de Mensuração; 

 

e Transporte; 

Coordenação de Compras, Contratos e Convênios; 

Transportes; 

 

Fundamental; 

Coordenação de Ensino Fundamental I e Educação do Campo; 

Coordenação de Ensino Fundamental II e Educação de Jovens e Adultos;

Infantil; 

Especial; 

Gerência de Formação e Avaliação Educacional; 

Gerência de Projetos e Políticas Educacionais; 

Administrativa; 

Gerência Administrativa e Apoio Técnico; 
1 

Decreto nº 012/2020 

ESTABELECE A FORMA DE ORGANIZAÇÃO E 
REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO DAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA 

no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 60, 
inciso IV da Lei Orgânica do Município de Viana, e de acordo com a Lei n° 3.133 de 17 de 

A Secretaria Municipal de Educação, fica instituída com as seguintes unidades 

Adultos; 
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1. Coordenação Administrativa;

III. Subsecretaria de Obras e Tecnologia

1. Coordenação de Obras e Infraestrutura;

2. Coordenação de Manutenção Escolar;

3. Coordenação de Tecnologia;

4. Coordenação de Informática.

 
Art. 2º Ficam instituídas as atribuições das unidades administrativas que compõem a Secretaria 

Municipal de Educação, conforme as seguintes descrições:

I. Subsecretaria Administrativa, Financeira e Orçamentária: 
gerências subordinadas, de acordo com as diretrizes da Administração Municipal; Estabelecer e 

fazer cumprir metas, políticas de execu

atividades, controlando o cumprimento das metas e prioridades administrativas; Propor e fazer 

cumprir padrões de qualidade para a execução das mais variadas atividades; Realizar o controle 

orçamentário e financeiro da Secretaria 

aos contratados e conveniados, baseado em informações sobre qualidade dos serviços efetuados, 

informando à Controladoria, quando observadas irregularidades; Solicitar au

Controladoria, na ocorrência de irregularidades; Compilar dados para a proposta orçamentária da 

Secretaria, encaminhando-os ao respectivo órgão competente; Controlar os adiantamentos de 

servidores da Secretaria; Controlar recursos prove

Elaborar projeções da execução orçamentária ao longo do exercício financeiro para conhecimento e 

tomada de decisão do Ordenador de Despesa; Elaborar a proposta orçamentária de cada exercício 

financeiro, em conjunto com o Ordenador de Despesas e demais setores da Secretaria, observados 

os limites das despesas e receitas definidos; Assessorar o Secretário na tomada de decisões e 

Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser

a. Gerência de Recursos Financeiros e Controle: 
subordinados, de acordo com as diretrizes da Secretaria; Acompanhar o controle orçamentário e 

financeiro da Secretaria de Educação; Supervisionar a prestação de contas de serviço

e conveniados da rede municipal de ensino; Controlar e avaliar a execução de contas de serviços 

prestados quanto aos convênios firmados; Controlar

programas de manutenção e desenvolvimento do ensino, ela

órgãos financiadores e Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas.

1. Coordenação de Prestação de Contas: 
se relacionam direta ou indiretamente co

adiantamentos escolares; Assessorar, analisar e emitir parecer conclusivo acerca de todas as 

Prestação de Contas das Unidades de Ensino; Alimentar o sistema de controle e acompanhamento 
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Administrativa; 

Tecnologia; 

Coordenação de Obras e Infraestrutura; 

Coordenação de Manutenção Escolar; 

Coordenação de Tecnologia; 

Coordenação de Informática. 

Ficam instituídas as atribuições das unidades administrativas que compõem a Secretaria 

ão, conforme as seguintes descrições: 

Subsecretaria Administrativa, Financeira e Orçamentária: Coordenar as atividades das 

gerências subordinadas, de acordo com as diretrizes da Administração Municipal; Estabelecer e 

fazer cumprir metas, políticas de execução de atividades; Acompanhar e orientar a execução de 

atividades, controlando o cumprimento das metas e prioridades administrativas; Propor e fazer 

cumprir padrões de qualidade para a execução das mais variadas atividades; Realizar o controle 

e financeiro da Secretaria Municipal de Educação; Efetuar controle das contas a pagar 

aos contratados e conveniados, baseado em informações sobre qualidade dos serviços efetuados, 

informando à Controladoria, quando observadas irregularidades; Solicitar au

Controladoria, na ocorrência de irregularidades; Compilar dados para a proposta orçamentária da 

os ao respectivo órgão competente; Controlar os adiantamentos de 

servidores da Secretaria; Controlar recursos provenientes de convênios e do Salário Educação; 

Elaborar projeções da execução orçamentária ao longo do exercício financeiro para conhecimento e 

tomada de decisão do Ordenador de Despesa; Elaborar a proposta orçamentária de cada exercício 

to com o Ordenador de Despesas e demais setores da Secretaria, observados 

os limites das despesas e receitas definidos; Assessorar o Secretário na tomada de decisões e 

Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

Gerência de Recursos Financeiros e Controle: Coordenar as atividades dos seus 

subordinados, de acordo com as diretrizes da Secretaria; Acompanhar o controle orçamentário e 

financeiro da Secretaria de Educação; Supervisionar a prestação de contas de serviço

e conveniados da rede municipal de ensino; Controlar e avaliar a execução de contas de serviços 

prestados quanto aos convênios firmados; Controlar a execução financeira das atividades e 

programas de manutenção e desenvolvimento do ensino, elaborando a prestação de contas aos 

órgãos financiadores e Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas.

Coordenação de Prestação de Contas: Analisar e controlar as prestações de contas que 

se relacionam direta ou indiretamente com a educação; Analisar a prestação de contas dos 

adiantamentos escolares; Assessorar, analisar e emitir parecer conclusivo acerca de todas as 

Prestação de Contas das Unidades de Ensino; Alimentar o sistema de controle e acompanhamento 
2 

Decreto nº 012/2020 

Ficam instituídas as atribuições das unidades administrativas que compõem a Secretaria 

Coordenar as atividades das 

gerências subordinadas, de acordo com as diretrizes da Administração Municipal; Estabelecer e 

ção de atividades; Acompanhar e orientar a execução de 

atividades, controlando o cumprimento das metas e prioridades administrativas; Propor e fazer 

cumprir padrões de qualidade para a execução das mais variadas atividades; Realizar o controle 

de Educação; Efetuar controle das contas a pagar 

aos contratados e conveniados, baseado em informações sobre qualidade dos serviços efetuados, 

informando à Controladoria, quando observadas irregularidades; Solicitar auditoria de contas à 

Controladoria, na ocorrência de irregularidades; Compilar dados para a proposta orçamentária da 

os ao respectivo órgão competente; Controlar os adiantamentos de 

nientes de convênios e do Salário Educação; 

Elaborar projeções da execução orçamentária ao longo do exercício financeiro para conhecimento e 

tomada de decisão do Ordenador de Despesa; Elaborar a proposta orçamentária de cada exercício 

to com o Ordenador de Despesas e demais setores da Secretaria, observados 

os limites das despesas e receitas definidos; Assessorar o Secretário na tomada de decisões e 

Coordenar as atividades dos seus 

subordinados, de acordo com as diretrizes da Secretaria; Acompanhar o controle orçamentário e 

financeiro da Secretaria de Educação; Supervisionar a prestação de contas de serviços contratados 

e conveniados da rede municipal de ensino; Controlar e avaliar a execução de contas de serviços 

execução financeira das atividades e 

borando a prestação de contas aos 

órgãos financiadores e Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

Analisar e controlar as prestações de contas que 

m a educação; Analisar a prestação de contas dos 

adiantamentos escolares; Assessorar, analisar e emitir parecer conclusivo acerca de todas as 

Prestação de Contas das Unidades de Ensino; Alimentar o sistema de controle e acompanhamento 
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dos órgãos Federal e Estadual, bem como realizar a prestação de contas dos convênios e termos 

de compromissos firmados e Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser

atribuídas. 
2. Coordenação de Controle: 
Controlar o saldo de empenho em despesas inerentes aos contratos, convênios, compras, serviços 

e adiantamentos; Analisar e classificar a natureza econômica das  despesas da Secretaria; Indicar 

dotação orçamentária e elemento de despesa de acordo

remanejamentos, anulações parciais ou totais e suplementações orçamentárias de acordo com a 

disponibilidade financeira, dentro dos dispositivos legais; Analisar os processos de pagamento 

verificando a presença da document

energia elétrica, água e telefonia e Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser

atribuídas. 
b. Gerência de Recursos Humanos: 
acordo com as diretrizes da Secretaria; Assessorar as Unidades de Ensino, dando apoio técnico e 

oferecendo subsídios ao melhor desempenho do pessoal que atuará nestas unidades; Participar do 

processo de seleção de pessoal, detalhando qualificação e quantificaç

pretendidos; Participar de reuniões e decisões de ajustamento  de funcionários às Unidades de 

Ensino, sugerindo prováveis soluções Viabilizar o cumprimento do regimento e do calendário 

escolar; Monitorar a equipe de inspeção na condução

Secretaria de Educação nos postos

referente ao pessoal lotado na Secretaria; Promover a movimentação de pessoal da Carreira do 

Magistério com base nos dispositivos legais; Acompanhar a Progressão Automática e Progressão 

por Mérito do  pessoal lotado na Secretaria; Controlar a frequência dos servidores de toda a 

Secretaria; Controlar a concessão de férias e de licenças aos servidores; Manter atualizado o 

cadastro funcional dos servidores; Propor, coordenar e avaliar a política de estágios curriculares 

remunerados e não remunerados, conjuntamente com a área pedagógica da Secretaria; Orientar as 

Unidades de Ensino da Rede Municipal quanto ao cumprimento das norma

estágio e da legislação pertinente; Apoiar e acompanhar o planejamento dos estágios curriculares; 

Promover, junto às Instituição de Ensino Superior, a divulgação do número de vagas destinadas a 

estágio, mantendo as informadas sobre 

Planos Pedagógicos das Instituições de Ensino Superior conveniadas, para fins de realização dos 

estágios curriculares não remunerados; Programar, acompanhar e avaliar, junto à Gerência de 

Formação e Avaliação Educacional

processos de inscrição e seleção, com a finalidade de suprir necessidades detectadas no sistema 

municipal de ensino; Promover a abertura e acompanhamento de processos com vista

celebração dos Termos de Compromisso de Estágio; Encaminhar os estudantes estagiários aos 
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Estadual, bem como realizar a prestação de contas dos convênios e termos 

de compromissos firmados e Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser

Coordenação de Controle: Executar, acompanhar do controle orçamentário e 

Controlar o saldo de empenho em despesas inerentes aos contratos, convênios, compras, serviços 

e adiantamentos; Analisar e classificar a natureza econômica das  despesas da Secretaria; Indicar 

dotação orçamentária e elemento de despesa de acordo com a fonte de recursos; Realizar 

remanejamentos, anulações parciais ou totais e suplementações orçamentárias de acordo com a 

disponibilidade financeira, dentro dos dispositivos legais; Analisar os processos de pagamento 

verificando a presença da documentação exigível; Controlar e atender os serviços essenciais de 

energia elétrica, água e telefonia e Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser

Gerência de Recursos Humanos: Coordenar as atividades dos seus subordinados, de 

do com as diretrizes da Secretaria; Assessorar as Unidades de Ensino, dando apoio técnico e 

oferecendo subsídios ao melhor desempenho do pessoal que atuará nestas unidades; Participar do 

processo de seleção de pessoal, detalhando qualificação e quantificaç

pretendidos; Participar de reuniões e decisões de ajustamento  de funcionários às Unidades de 

Ensino, sugerindo prováveis soluções Viabilizar o cumprimento do regimento e do calendário 

escolar; Monitorar a equipe de inspeção na condução de suas atribuições; Localizar

postos de trabalho; Manter atualizada a coletânea de legislação 

referente ao pessoal lotado na Secretaria; Promover a movimentação de pessoal da Carreira do 

sitivos legais; Acompanhar a Progressão Automática e Progressão 

por Mérito do  pessoal lotado na Secretaria; Controlar a frequência dos servidores de toda a 

Secretaria; Controlar a concessão de férias e de licenças aos servidores; Manter atualizado o 

tro funcional dos servidores; Propor, coordenar e avaliar a política de estágios curriculares 

remunerados e não remunerados, conjuntamente com a área pedagógica da Secretaria; Orientar as 

Unidades de Ensino da Rede Municipal quanto ao cumprimento das normas para as atividades de 

estágio e da legislação pertinente; Apoiar e acompanhar o planejamento dos estágios curriculares; 

Promover, junto às Instituição de Ensino Superior, a divulgação do número de vagas destinadas a 

estágio, mantendo as informadas sobre a política de estágio da Secretaria; Receber e avaliar os 

Planos Pedagógicos das Instituições de Ensino Superior conveniadas, para fins de realização dos 

estágios curriculares não remunerados; Programar, acompanhar e avaliar, junto à Gerência de 

Avaliação Educacional, as atividades de formação dos estagiários; Coordenar os 

processos de inscrição e seleção, com a finalidade de suprir necessidades detectadas no sistema 

municipal de ensino; Promover a abertura e acompanhamento de processos com vista

celebração dos Termos de Compromisso de Estágio; Encaminhar os estudantes estagiários aos 
3 
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Estadual, bem como realizar a prestação de contas dos convênios e termos 

de compromissos firmados e Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser 

rçamentário e financeiro; 

Controlar o saldo de empenho em despesas inerentes aos contratos, convênios, compras, serviços 

e adiantamentos; Analisar e classificar a natureza econômica das  despesas da Secretaria; Indicar 

com a fonte de recursos; Realizar 

remanejamentos, anulações parciais ou totais e suplementações orçamentárias de acordo com a 

disponibilidade financeira, dentro dos dispositivos legais; Analisar os processos de pagamento 

os serviços essenciais de 

energia elétrica, água e telefonia e Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser 

Coordenar as atividades dos seus subordinados, de 

do com as diretrizes da Secretaria; Assessorar as Unidades de Ensino, dando apoio técnico e 

oferecendo subsídios ao melhor desempenho do pessoal que atuará nestas unidades; Participar do 

processo de seleção de pessoal, detalhando qualificação e quantificação dos servidores 

pretendidos; Participar de reuniões e decisões de ajustamento  de funcionários às Unidades de 

Ensino, sugerindo prováveis soluções Viabilizar o cumprimento do regimento e do calendário 

Localizar o pessoal da 

trabalho; Manter atualizada a coletânea de legislação 

referente ao pessoal lotado na Secretaria; Promover a movimentação de pessoal da Carreira do 

sitivos legais; Acompanhar a Progressão Automática e Progressão 

por Mérito do  pessoal lotado na Secretaria; Controlar a frequência dos servidores de toda a 

Secretaria; Controlar a concessão de férias e de licenças aos servidores; Manter atualizado o 

tro funcional dos servidores; Propor, coordenar e avaliar a política de estágios curriculares 

remunerados e não remunerados, conjuntamente com a área pedagógica da Secretaria; Orientar as 

s para as atividades de 

estágio e da legislação pertinente; Apoiar e acompanhar o planejamento dos estágios curriculares; 

Promover, junto às Instituição de Ensino Superior, a divulgação do número de vagas destinadas a 

a política de estágio da Secretaria; Receber e avaliar os 

Planos Pedagógicos das Instituições de Ensino Superior conveniadas, para fins de realização dos 

estágios curriculares não remunerados; Programar, acompanhar e avaliar, junto à Gerência de 

, as atividades de formação dos estagiários; Coordenar os 

processos de inscrição e seleção, com a finalidade de suprir necessidades detectadas no sistema 

municipal de ensino; Promover a abertura e acompanhamento de processos com vistas à 

celebração dos Termos de Compromisso de Estágio; Encaminhar os estudantes estagiários aos 
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locais de atuação, em conformidade com o quadro de vagas existentes; Manter controle 

permanente sobre as movimentações e o quadro de estagiários ativo e inativo d

arquivos atualizados sobre a legislação e demais exigências para a realização dos estágios, com 

vistas a orientar as Unidades de Ensino e demais órgãos da Secretaria e Executar outras atividades 

correlatas ou que lhes venham a ser

1. Coordenação de Recursos Humanos: 
melhor ajustamento de servidores às Unidades de Ensino; Elaborar e manter atualizado o inventário 

dos profissionais de educação, controlando o quadro de servidores vis

controle das movimentações internas e vagas de pessoal; Manter controle permanente sobre as 

movimentações e o quadro de pessoal da Secretaria; Elaborar periodicamente relatórios sobre a 

vida funcional de servidores em cada área da Se

afastados e/ou transferidos; Fornecer suporte às atividades de recadastramento dos servidores da 

Secretaria; Elaborar/atualizar  os registros de profissionais com disponibilidade para a ampliação da 

jornada de trabalho e Executar outras atividades correlatas ou que lhes

c. Gerência de Almoxarifado, Patrimônio e Alimentação Escolar: 
dos seus subordinados, de acordo com as diretrizes da Secretaria; Efetuar o 

material remetido pelos fornecedores, providenciando sua conferência e inspeção; Executar o 

armazenamento e conservação dos materiais de acordo com as normas técnicas; Efetuar a 

distribuição dos bens adquiridos às diversas unidades administr

movimentações de estoque no Almoxarifado Setorial, visando à integridade dos controles internos; 

Emitir relatórios referentes à movimentação e ao nível dos estoques do Almoxarifado Setorial; 

Organizar e manter atualizado o registro referente ao movimento de entrada e saída dos materiais; 

Comunicar imediatamente à unidade administrativa competente na Secretaria de Administração o 

recebimento de material permanente para efeito de seu registro patrimonial antes de sua 

distribuição; Almoxarifado (Examinar, registrar, conferir, distribuir e receber todos os materiais e 

produtos de consumo e materiais permanentes); Logística (Acompanhar e orientar os roteiros 

referente ao transporte da Alimentação Escolar e materiais a serem reco

Realizar o balanço mensal fornecendo as informações necessárias ao setor de contabilidade da 

Prefeitura; Atender às requisições de materiais demandadas pelas Unidades de Ensino; Identificar e 

registrar as ocorrências de mercadorias 

liberação das notas fiscais para pagamento; Promover a avaliação e reavaliação dos bens móveis e 

imóveis para efeito de alienação, incorporação, seguro e locação; Manter atualizado inventário dos 

bens móveis e imóveis da Secretaria Municipal de Educação, bem como as Unidades Escolares; 

Realizar o inventário anual dos bens patrimoniais e Executar outras atividades correlatas ou que 

lhes venham a ser atribuídas. 
1.  Coordenação de Alimentação Escolar: 
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locais de atuação, em conformidade com o quadro de vagas existentes; Manter controle 

permanente sobre as movimentações e o quadro de estagiários ativo e inativo d

arquivos atualizados sobre a legislação e demais exigências para a realização dos estágios, com 

vistas a orientar as Unidades de Ensino e demais órgãos da Secretaria e Executar outras atividades 

correlatas ou que lhes venham a ser atribuídas. 

Coordenação de Recursos Humanos: Organizar o Concurso de Remoção e Ingresso para 

melhor ajustamento de servidores às Unidades de Ensino; Elaborar e manter atualizado o inventário 

dos profissionais de educação, controlando o quadro de servidores visando à administração e 

controle das movimentações internas e vagas de pessoal; Manter controle permanente sobre as 

movimentações e o quadro de pessoal da Secretaria; Elaborar periodicamente relatórios sobre a 

vida funcional de servidores em cada área da Secretaria; Controlar a quantidade de servidores 

afastados e/ou transferidos; Fornecer suporte às atividades de recadastramento dos servidores da 

Secretaria; Elaborar/atualizar  os registros de profissionais com disponibilidade para a ampliação da 

trabalho e Executar outras atividades correlatas ou que lhes venham a ser

Gerência de Almoxarifado, Patrimônio e Alimentação Escolar: Coordenar as atividades 

dos seus subordinados, de acordo com as diretrizes da Secretaria; Efetuar o 

material remetido pelos fornecedores, providenciando sua conferência e inspeção; Executar o 

armazenamento e conservação dos materiais de acordo com as normas técnicas; Efetuar a 

distribuição dos bens adquiridos às diversas unidades administrativas da Secretaria; Controlar as 

movimentações de estoque no Almoxarifado Setorial, visando à integridade dos controles internos; 

Emitir relatórios referentes à movimentação e ao nível dos estoques do Almoxarifado Setorial; 

o registro referente ao movimento de entrada e saída dos materiais; 

Comunicar imediatamente à unidade administrativa competente na Secretaria de Administração o 

recebimento de material permanente para efeito de seu registro patrimonial antes de sua 

uição; Almoxarifado (Examinar, registrar, conferir, distribuir e receber todos os materiais e 

produtos de consumo e materiais permanentes); Logística (Acompanhar e orientar os roteiros 

referente ao transporte da Alimentação Escolar e materiais a serem recolhidos e/ou entregues); 

ço mensal fornecendo as informações necessárias ao setor de contabilidade da 

Prefeitura; Atender às requisições de materiais demandadas pelas Unidades de Ensino; Identificar e 

registrar as ocorrências de mercadorias entregues em desacordo com o empenho, bem como 

liberação das notas fiscais para pagamento; Promover a avaliação e reavaliação dos bens móveis e 

imóveis para efeito de alienação, incorporação, seguro e locação; Manter atualizado inventário dos 

imóveis da Secretaria Municipal de Educação, bem como as Unidades Escolares; 

Realizar o inventário anual dos bens patrimoniais e Executar outras atividades correlatas ou que 

Coordenação de Alimentação Escolar: Orientar e acompanhar a alimentação ofertada nas 

4 
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locais de atuação, em conformidade com o quadro de vagas existentes; Manter controle 

permanente sobre as movimentações e o quadro de estagiários ativo e inativo da Secretaria; Manter 

arquivos atualizados sobre a legislação e demais exigências para a realização dos estágios, com 

vistas a orientar as Unidades de Ensino e demais órgãos da Secretaria e Executar outras atividades 

Organizar o Concurso de Remoção e Ingresso para 

melhor ajustamento de servidores às Unidades de Ensino; Elaborar e manter atualizado o inventário 

ando à administração e 

controle das movimentações internas e vagas de pessoal; Manter controle permanente sobre as 

movimentações e o quadro de pessoal da Secretaria; Elaborar periodicamente relatórios sobre a 

cretaria; Controlar a quantidade de servidores 

afastados e/ou transferidos; Fornecer suporte às atividades de recadastramento dos servidores da 

Secretaria; Elaborar/atualizar  os registros de profissionais com disponibilidade para a ampliação da 

venham a ser atribuídas. 

Coordenar as atividades 

dos seus subordinados, de acordo com as diretrizes da Secretaria; Efetuar o recebimento do 

material remetido pelos fornecedores, providenciando sua conferência e inspeção; Executar o 

armazenamento e conservação dos materiais de acordo com as normas técnicas; Efetuar a 

ativas da Secretaria; Controlar as 

movimentações de estoque no Almoxarifado Setorial, visando à integridade dos controles internos; 

Emitir relatórios referentes à movimentação e ao nível dos estoques do Almoxarifado Setorial; 

o registro referente ao movimento de entrada e saída dos materiais; 

Comunicar imediatamente à unidade administrativa competente na Secretaria de Administração o 

recebimento de material permanente para efeito de seu registro patrimonial antes de sua 

uição; Almoxarifado (Examinar, registrar, conferir, distribuir e receber todos os materiais e 

produtos de consumo e materiais permanentes); Logística (Acompanhar e orientar os roteiros 

lhidos e/ou entregues); 

ço mensal fornecendo as informações necessárias ao setor de contabilidade da 

Prefeitura; Atender às requisições de materiais demandadas pelas Unidades de Ensino; Identificar e 

entregues em desacordo com o empenho, bem como 

liberação das notas fiscais para pagamento; Promover a avaliação e reavaliação dos bens móveis e 

imóveis para efeito de alienação, incorporação, seguro e locação; Manter atualizado inventário dos 

imóveis da Secretaria Municipal de Educação, bem como as Unidades Escolares; 

Realizar o inventário anual dos bens patrimoniais e Executar outras atividades correlatas ou que 

mpanhar a alimentação ofertada nas 
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unidades escolares; Assessorar a equipe técnico administrativa da escola em parceria com 

nutricionistas, no planejamento de atividades relacionadas com o conteúdo de alimentação e 

nutrição, que contribuam para a formação 

supervisionar as atividades de seleção, compra, armazenamento, produção e distribuição dos 

alimentos, observando as boas práticas higiênicas e sanitárias; Promover, por meio da atuação de 

nutricionistas, palestras e conscientização 

avaliação técnica dos fornecedores dos gêneros alimentícios segundo os  padrões de identidade e 

qualidade; Promover a oferta e a divulgação da alimentação  saudável, com 

segurança alimentar; Executar, por meio de equipe interprofissional, o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar - PNAE, no âmbito do município; Promover contato com: direções das unidades 

de ensino; órgãos da gestão municipal respon

pública; fornecedores; agricultores e empreendedores familiares; 

programa saúde do escolar; Instituto 

Incaper; Ministério do Desenvolvimento 

Educação, bem  como  com quaisquer  outros  organismos  que  estejam  envolvidos  direta  ou 

indiretamente na execução do PNAE; Propiciar a designação e permanência de

nutricionista como responsável técnico pelo PNAE, visando garantir a execução do programa, a 

partir de critérios estabelecidos em legislação própria; Dispor de quadro técnico de nutricionistas 

para exercer atividades, no âmbito do programa nacional de a

em legislação própria; Atuar na gestão e fiscalização de contratos administrativos relativos ao 

fornecimento de gêneros alimentícios, por intermédio de nutricionistas; Atuar na gestão e 

fiscalização de contrato de prestação de serviços de preparo e distribuição da alimentação escolar, 

por meio da atuação profissional do nutricionista, responsável técnico do

d. Gerência de Avaliação Profissional:
desempenho individual e coletivo por meio de indicadores de resultados da Unidade de Ensino e da 

Administração Central da Secretaria Municipal de Educação, visando a superação das dificuldades 

identificadas relativas ao desempenho profissional;

relativo à estrutura escolar, à formulação e aplicação das políticas educacionais, às condições 

socioeducativas dos educandos e outras variáveis que possam incidir nos resultados educacionais 

da escola, visando a sua melhoria contínua; 

indicadores de resultados para subsidiar o Planejamento Estratégico do Sistema de Ensino do 

Município; Estimular a participação dos profissionais do Magistério, num processo contínuo e 

progressivo de melhoramento dos 

profissionais do Magistério; Estimular a reflexão sobre a qualidade dos serviços prestados ao 

cidadão; Subsidiar o planejamento das políticas educacionais e das ações de formação da 

Secretaria Municipal de Educação; 

  
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

unidades escolares; Assessorar a equipe técnico administrativa da escola em parceria com 

nutricionistas, no planejamento de atividades relacionadas com o conteúdo de alimentação e 

nutrição, que contribuam para a formação de hábitos alimentares saudáveis; Planejar, orientar e 

supervisionar as atividades de seleção, compra, armazenamento, produção e distribuição dos 

alimentos, observando as boas práticas higiênicas e sanitárias; Promover, por meio da atuação de 

e conscientização de uma alimentação saudável; Participar do processo de 

avaliação técnica dos fornecedores dos gêneros alimentícios segundo os  padrões de identidade e 

qualidade; Promover a oferta e a divulgação da alimentação  saudável, com 

segurança alimentar; Executar, por meio de equipe interprofissional, o Programa Nacional de 

PNAE, no âmbito do município; Promover contato com: direções das unidades 

de ensino; órgãos da gestão municipal responsáveis pelos procedimentos de licitação e de chamada 

agricultores e empreendedores familiares; Conselho de 

nstituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e 

esenvolvimento Agrário e Fundo Nacional de 

ducação, bem  como  com quaisquer  outros  organismos  que  estejam  envolvidos  direta  ou 

indiretamente na execução do PNAE; Propiciar a designação e permanência de

nutricionista como responsável técnico pelo PNAE, visando garantir a execução do programa, a 

partir de critérios estabelecidos em legislação própria; Dispor de quadro técnico de nutricionistas 

para exercer atividades, no âmbito do programa nacional de alimentação escolar, conforme previsto 

em legislação própria; Atuar na gestão e fiscalização de contratos administrativos relativos ao 

fornecimento de gêneros alimentícios, por intermédio de nutricionistas; Atuar na gestão e 

tação de serviços de preparo e distribuição da alimentação escolar, 

por meio da atuação profissional do nutricionista, responsável técnico do PNAE.

Gerência de Avaliação Profissional: Implementar o sistema de mensura

coletivo por meio de indicadores de resultados da Unidade de Ensino e da 

Administração Central da Secretaria Municipal de Educação, visando a superação das dificuldades 

identificadas relativas ao desempenho profissional; Coordenar a avaliação 

relativo à estrutura escolar, à formulação e aplicação das políticas educacionais, às condições 

socioeducativas dos educandos e outras variáveis que possam incidir nos resultados educacionais 

da escola, visando a sua melhoria contínua; Criar instrumentos de aferição e monitoramento de 

indicadores de resultados para subsidiar o Planejamento Estratégico do Sistema de Ensino do 

Município; Estimular a participação dos profissionais do Magistério, num processo contínuo e 

progressivo de melhoramento dos indicadores de resultados, que envolva a gestão e os 

stimular a reflexão sobre a qualidade dos serviços prestados ao 

ubsidiar o planejamento das políticas educacionais e das ações de formação da 

de Educação; Estimular a cultura do compromisso solidário no trabalho em 
5 
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unidades escolares; Assessorar a equipe técnico administrativa da escola em parceria com 

nutricionistas, no planejamento de atividades relacionadas com o conteúdo de alimentação e 

de hábitos alimentares saudáveis; Planejar, orientar e 

supervisionar as atividades de seleção, compra, armazenamento, produção e distribuição dos 

alimentos, observando as boas práticas higiênicas e sanitárias; Promover, por meio da atuação de 

de uma alimentação saudável; Participar do processo de 

avaliação técnica dos fornecedores dos gêneros alimentícios segundo os  padrões de identidade e 

qualidade; Promover a oferta e a divulgação da alimentação  saudável, com qualidade nutricional e 

segurança alimentar; Executar, por meio de equipe interprofissional, o Programa Nacional de 

PNAE, no âmbito do município; Promover contato com: direções das unidades 

sáveis pelos procedimentos de licitação e de chamada 

onselho de Alimentação Escolar;  

écnica e Extensão Rural -   

acional de Desenvolvimento da 

ducação, bem  como  com quaisquer  outros  organismos  que  estejam  envolvidos  direta  ou 

indiretamente na execução do PNAE; Propiciar a designação e permanência de servidor 

nutricionista como responsável técnico pelo PNAE, visando garantir a execução do programa, a 

partir de critérios estabelecidos em legislação própria; Dispor de quadro técnico de nutricionistas 

limentação escolar, conforme previsto 

em legislação própria; Atuar na gestão e fiscalização de contratos administrativos relativos ao 

fornecimento de gêneros alimentícios, por intermédio de nutricionistas; Atuar na gestão e 

tação de serviços de preparo e distribuição da alimentação escolar, 

PNAE. 

mensuração continuo e o 

coletivo por meio de indicadores de resultados da Unidade de Ensino e da 

Administração Central da Secretaria Municipal de Educação, visando a superação das dificuldades 

 do Sistema de Ensino 

relativo à estrutura escolar, à formulação e aplicação das políticas educacionais, às condições 

socioeducativas dos educandos e outras variáveis que possam incidir nos resultados educacionais 

umentos de aferição e monitoramento de 

indicadores de resultados para subsidiar o Planejamento Estratégico do Sistema de Ensino do 

Município; Estimular a participação dos profissionais do Magistério, num processo contínuo e 

indicadores de resultados, que envolva a gestão e os 

stimular a reflexão sobre a qualidade dos serviços prestados ao 

ubsidiar o planejamento das políticas educacionais e das ações de formação da 

stimular a cultura do compromisso solidário no trabalho em 
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equipes e criar potência para o processo de trabalho coletivo

consolidação dos dados coletados

norteia a mensuração e Executar outras atividades correlatas ou que lhes venham a ser

1. Coordenação de Mensuração:
por meio de indicadores de resultados da Unidade de Ensino e da Ad

Secretaria Municipal de Educação, visando a superação das dificuldades identificadas relativas ao 

desempenho profissional; Avaliar e analisar o Sistema de Ensino relativo à estrutura escolar, à 

formulação e aplicação das políticas ed

outras variáveis que possam incidir nos resultados educacionais da escola, visando a sua melhoria 

contínua; Acompanhar instrumentos de aferição e monitoramento de indicadores de resultados para 

subsidiar o Planejamento Estratégico do Sistema de Ensino do Município

atividades correlatas ou que lhes venham a ser

2. Coordenação de Avaliação:
do regulamento; Coletar dados qualitativos e/ou quantitativos relativos as atividades realizadas 

pelos profissionais do magistério para cumprimento das metas da avaliação sistemática; 

prazo de execução e possiveis ocorrências na realização das atividades avalia

a mensuração; Coletar e consolidar dados relativos a mensuração de metas de melhoria de 

resultados finalitivos, bem como as notas obtidas individualmente

utilizados para o processo de progressão horizontal p

escolaridade e Executar outras atividades correlatas ou que lhes venham a ser

e. Gerência de Planejamento 
de acordo com as diretrizes da Secret

de recursos Federal e Estadual junto a programas de acompanhamento, sistemas de apoio 

administrativo e execução vinculados ao Ministério da Educação e Secretaria de Estado da 

Educação; Coordenar, acompanhar e executar todos os pedidos de compras da Secretaria; 

Orientar, acompanhar e monitorar a formulação dos Termos de Referência para 

aquisições/fornecimento, obras e serviços; Gerenciar e orientar os gestores Educacionais acerca do 

plano e execução dos recursos vinculados recebidos, além de identificar a demanda de 

infraestrutura física, de materiais e projetos a serem desenvolvidos no âmbito educacional; 

Coordenar os programas Federais correlatos 

educacionais; Coordenar as atividades de logística, desde a manutenção à organização de 

utilização da frota e do Transporte Escolar e Executar outras atividades correlatas ou que lhe 

venham a ser atribuídas. 
1. Coordenação de Compras,
demandas que resultam no firmamento de contratos

Acompanhar as vigências dos ajustes, informando aos setores responsáveis sobre o seu término; 
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equipes e criar potência para o processo de trabalho coletivo; Cumprir com 

coletados, divulgação dos resultados segundo a legislação vigên

e Executar outras atividades correlatas ou que lhes venham a ser

Coordenação de Mensuração: Mensurar continuamente o desempenho individual e coletivo 

por meio de indicadores de resultados da Unidade de Ensino e da Administração Central da 

Secretaria Municipal de Educação, visando a superação das dificuldades identificadas relativas ao 

desempenho profissional; Avaliar e analisar o Sistema de Ensino relativo à estrutura escolar, à 

formulação e aplicação das políticas educacionais, às condições socioeducativas dos educandos e 

outras variáveis que possam incidir nos resultados educacionais da escola, visando a sua melhoria 

instrumentos de aferição e monitoramento de indicadores de resultados para 

diar o Planejamento Estratégico do Sistema de Ensino do Município

atividades correlatas ou que lhes venham a ser atribuídas. 

Coordenação de Avaliação: Analisar os certificados e títulos e atribuir pontuação na forma 

oletar dados qualitativos e/ou quantitativos relativos as atividades realizadas 

pelos profissionais do magistério para cumprimento das metas da avaliação sistemática; 

prazo de execução e possiveis ocorrências na realização das atividades avalia

oletar e consolidar dados relativos a mensuração de metas de melhoria de 

resultados finalitivos, bem como as notas obtidas individualmente e coletivamante e que serão 

utilizados para o processo de progressão horizontal por quaificação profissional, titulação ou 

escolaridade e Executar outras atividades correlatas ou que lhes venham a ser

Gerência de Planejamento e Transporte: Coordenar as atividades dos seus subordinados, 

de acordo com as diretrizes da Secretaria; Proporcionar o planejamento necessário para captação 

de recursos Federal e Estadual junto a programas de acompanhamento, sistemas de apoio 

administrativo e execução vinculados ao Ministério da Educação e Secretaria de Estado da 

companhar e executar todos os pedidos de compras da Secretaria; 

Orientar, acompanhar e monitorar a formulação dos Termos de Referência para 

aquisições/fornecimento, obras e serviços; Gerenciar e orientar os gestores Educacionais acerca do 

dos recursos vinculados recebidos, além de identificar a demanda de 

infraestrutura física, de materiais e projetos a serem desenvolvidos no âmbito educacional; 

Coordenar os programas Federais correlatos à Educação; Elaborar informações estatísticas 

onais; Coordenar as atividades de logística, desde a manutenção à organização de 

utilização da frota e do Transporte Escolar e Executar outras atividades correlatas ou que lhe 

Compras, Contratos e Convênios: Instruir e acompanhar as diversas 

demandas que resultam no firmamento de contratos, convênios e instrumentos congêneres; 

Acompanhar as vigências dos ajustes, informando aos setores responsáveis sobre o seu término; 
6 
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 os prazos de coleta e 

, divulgação dos resultados segundo a legislação vigênte que 

e Executar outras atividades correlatas ou que lhes venham a ser atribuídas. 

ensurar continuamente o desempenho individual e coletivo 

ministração Central da 

Secretaria Municipal de Educação, visando a superação das dificuldades identificadas relativas ao 

desempenho profissional; Avaliar e analisar o Sistema de Ensino relativo à estrutura escolar, à 

ucacionais, às condições socioeducativas dos educandos e 

outras variáveis que possam incidir nos resultados educacionais da escola, visando a sua melhoria 

instrumentos de aferição e monitoramento de indicadores de resultados para 

diar o Planejamento Estratégico do Sistema de Ensino do Município e Executar outras 

nalisar os certificados e títulos e atribuir pontuação na forma 

oletar dados qualitativos e/ou quantitativos relativos as atividades realizadas 

pelos profissionais do magistério para cumprimento das metas da avaliação sistemática; Controlar o 

prazo de execução e possiveis ocorrências na realização das atividades avaliativas propostas para 

oletar e consolidar dados relativos a mensuração de metas de melhoria de 

e coletivamante e que serão 

or quaificação profissional, titulação ou 

escolaridade e Executar outras atividades correlatas ou que lhes venham a ser atribuídas.  

Coordenar as atividades dos seus subordinados, 

aria; Proporcionar o planejamento necessário para captação 

de recursos Federal e Estadual junto a programas de acompanhamento, sistemas de apoio 

administrativo e execução vinculados ao Ministério da Educação e Secretaria de Estado da 

companhar e executar todos os pedidos de compras da Secretaria; 

Orientar, acompanhar e monitorar a formulação dos Termos de Referência para 

aquisições/fornecimento, obras e serviços; Gerenciar e orientar os gestores Educacionais acerca do 

dos recursos vinculados recebidos, além de identificar a demanda de 

infraestrutura física, de materiais e projetos a serem desenvolvidos no âmbito educacional; 

Educação; Elaborar informações estatísticas 

onais; Coordenar as atividades de logística, desde a manutenção à organização de 

utilização da frota e do Transporte Escolar e Executar outras atividades correlatas ou que lhe 

e acompanhar as diversas 

convênios e instrumentos congêneres; 

Acompanhar as vigências dos ajustes, informando aos setores responsáveis sobre o seu término; 
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Solicitar publicações dos resumos de contratos, c

instrumentos celebrados pela Secretaria de 

compras da Secretaria; formular Termos de Referência para aquisições/fornecimento, obras e 

serviços; Arquivar de forma cronológica todos os termos, vigentes ou prescritos, em pastas físicas e 

por meio digital para controle interno; Enviar ao gabinete

convênios e contratos firmados;

acompanhar e controlar os processos de aquisição de materiais e serviços necessários ao 

funcionamento das unidades administrativas da Secretaria; Orientar a elaboração de projetos 

básicos e outros procedimentos administrativos, visando à abertura de processos licitatórios; 

Coordenar e/ou integrar comissões para análise de materiais e prestação de serviços; Elaborar e/ou 

solicitar ao órgão competente da Secretaria de Administração a codificação de 

em sistema específico; Manter o estoque de materiais em condições de atender ao consumo das 

diversas unidades administrativas da Secretaria; Efetuar o recebimento do material remetido pelos 

fornecedores, providenciando sua conferência 

que lhes venham a ser atribuídas.

2. Coordenação de Transportes: 
translado de pessoas e materiais; Acompanhamento do consumo de combustível dos veículos, 

meios de relatórios a serem apresentados mensalmente; Responsável pela regularidade de toda 

documentação dos veículos e motoristas; Acompanha

a Frota da Secretaria; Manutenção corretiva e preventiva dos v

regularização dos veículos junto aos órgãos competentes; Atuar com gestão de equipe e com a 

rotina de operação de transporte inerente a área e Executar outras atividades correlatas ou que lhe 

venham a ser atribuídas. 

II. Subsecretaria Pedagógica: 
acordo com as diretrizes da Administração

do PME – Plano Municipal de Educação; Estabelecer e fazer cumprir metas, políticas de execução 

de atividades, cronogramas e prioridades para as diversas áreas educacionais; Acompanhar e 

orientar a execução de atividades, controlando o cumprimento das metas e prioridades 

diversas áreas educacionais; Propor e fazer cumprir padrões de qualidade para a  execução das 

mais variadas atividades; Avaliar a qualidade das atividades realizadas na educação infantil, no 

ensino fundamental I e II e na EJA 

construção dos Planos de Gestão das Unidades de Ensino;  Planejar ações integradas com as 

demais unidades administrativas da Secretaria e com Secretarias afins, a partir de objetivos 

comuns, visando potencializar resulta

pedagógicos; Monitorar e apresentar relatórios sobre a execução das metas e atividades planejadas 

e desenvolvidas ao longo de cada trimestre na Secretaria de Educação e nas Unidades de Ensino; 
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Solicitar publicações dos resumos de contratos, convênios, aditivos, ratificações e outros 

ecretaria de Municipal de Educação; Executar todos os pedidos de 

compras da Secretaria; formular Termos de Referência para aquisições/fornecimento, obras e 

cronológica todos os termos, vigentes ou prescritos, em pastas físicas e 

por meio digital para controle interno; Enviar ao gabinete do Secretário de

firmados; Providenciar análise de reequilíbrio econômico e financeiro, 

acompanhar e controlar os processos de aquisição de materiais e serviços necessários ao 

funcionamento das unidades administrativas da Secretaria; Orientar a elaboração de projetos 

s procedimentos administrativos, visando à abertura de processos licitatórios; 

Coordenar e/ou integrar comissões para análise de materiais e prestação de serviços; Elaborar e/ou 

solicitar ao órgão competente da Secretaria de Administração a codificação de 

em sistema específico; Manter o estoque de materiais em condições de atender ao consumo das 

diversas unidades administrativas da Secretaria; Efetuar o recebimento do material remetido pelos 

fornecedores, providenciando sua conferência e inspeção; Executar outras atividades correlatas ou 

atribuídas. 

Coordenação de Transportes: Coordenação, agendamento e execução dos serviços de 

translado de pessoas e materiais; Acompanhamento do consumo de combustível dos veículos, 

meios de relatórios a serem apresentados mensalmente; Responsável pela regularidade de toda 

documentação dos veículos e motoristas; Acompanhar, controlar e fiscalizar o Transporte Escolar e 

a Frota da Secretaria; Manutenção corretiva e preventiva dos veículos leves e pesados; Viabilizar a 

regularização dos veículos junto aos órgãos competentes; Atuar com gestão de equipe e com a 

rotina de operação de transporte inerente a área e Executar outras atividades correlatas ou que lhe 

ubsecretaria Pedagógica: Coordenar as atividades das gerências subordinadas, de 

Administração Municipal, do PNE - Plano Nacional

Municipal de Educação; Estabelecer e fazer cumprir metas, políticas de execução 

de atividades, cronogramas e prioridades para as diversas áreas educacionais; Acompanhar e 

orientar a execução de atividades, controlando o cumprimento das metas e prioridades 

diversas áreas educacionais; Propor e fazer cumprir padrões de qualidade para a  execução das 

mais variadas atividades; Avaliar a qualidade das atividades realizadas na educação infantil, no 

ensino fundamental I e II e na EJA – Educação de Jovens e Adultos; Participar do processo de 

construção dos Planos de Gestão das Unidades de Ensino;  Planejar ações integradas com as 

demais unidades administrativas da Secretaria e com Secretarias afins, a partir de objetivos 

comuns, visando potencializar resultados e racionalizar esforços administrativos, financeiros e 

pedagógicos; Monitorar e apresentar relatórios sobre a execução das metas e atividades planejadas 

e desenvolvidas ao longo de cada trimestre na Secretaria de Educação e nas Unidades de Ensino; 
7 
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onvênios, aditivos, ratificações e outros 

xecutar todos os pedidos de 

compras da Secretaria; formular Termos de Referência para aquisições/fornecimento, obras e 

cronológica todos os termos, vigentes ou prescritos, em pastas físicas e 

de Educação cópia dos 

Providenciar análise de reequilíbrio econômico e financeiro, 

acompanhar e controlar os processos de aquisição de materiais e serviços necessários ao 

funcionamento das unidades administrativas da Secretaria; Orientar a elaboração de projetos 

s procedimentos administrativos, visando à abertura de processos licitatórios; 

Coordenar e/ou integrar comissões para análise de materiais e prestação de serviços; Elaborar e/ou 

solicitar ao órgão competente da Secretaria de Administração a codificação de materiais e serviços 

em sistema específico; Manter o estoque de materiais em condições de atender ao consumo das 

diversas unidades administrativas da Secretaria; Efetuar o recebimento do material remetido pelos 

e inspeção; Executar outras atividades correlatas ou 

Coordenação, agendamento e execução dos serviços de 

translado de pessoas e materiais; Acompanhamento do consumo de combustível dos veículos, por 

meios de relatórios a serem apresentados mensalmente; Responsável pela regularidade de toda 

o Transporte Escolar e 

eículos leves e pesados; Viabilizar a 

regularização dos veículos junto aos órgãos competentes; Atuar com gestão de equipe e com a 

rotina de operação de transporte inerente a área e Executar outras atividades correlatas ou que lhe 

Coordenar as atividades das gerências subordinadas, de 

Nacional de Educação e 

Municipal de Educação; Estabelecer e fazer cumprir metas, políticas de execução 

de atividades, cronogramas e prioridades para as diversas áreas educacionais; Acompanhar e 

orientar a execução de atividades, controlando o cumprimento das metas e prioridades para as 

diversas áreas educacionais; Propor e fazer cumprir padrões de qualidade para a  execução das 

mais variadas atividades; Avaliar a qualidade das atividades realizadas na educação infantil, no 

Adultos; Participar do processo de 

construção dos Planos de Gestão das Unidades de Ensino;  Planejar ações integradas com as 

demais unidades administrativas da Secretaria e com Secretarias afins, a partir de objetivos 

dos e racionalizar esforços administrativos, financeiros e 

pedagógicos; Monitorar e apresentar relatórios sobre a execução das metas e atividades planejadas 

e desenvolvidas ao longo de cada trimestre na Secretaria de Educação e nas Unidades de Ensino; 
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Tomar decisões relativas à organização e desenvolvimento das mais variadas atividades 

pedagógicas e de funcionamento administrativo; Indicar necessidades de revisão de plano 

Municipal de Educação e dos Projetos Políticos Pedagógicos da Unidades Escolares; Apre

propostas de políticas pedagógicas e de programas, projetos e atividades para sua execução; 

Assessorar o Secretário na tomada de decisões; Estabelecer contato e parcerias com outros 

municípios, com o Estado e com a União, visando estabelecer a promo

da educação básica; Acompanhar e controlar a implementação do Sistema de Avaliação da 

Educação Pública Municipal; Coordenar o Projeto de Transição da Educação Básica;  Executar 

outras atividades correlatas ou que lhes venham 

a. Gerência de Ensino Fundamental: 
pedagógica das Escolas de Ensino Fundamental; Programar, acompanhar e avaliar, junto à 

Gerência de Formação e Avaliação Educacional, as atividades 

profissionais do Ensino Fundamental; Analisar, acompanhar e avaliar, com a participação das 

Unidades de Ensino, a implementação do Sistema de Avaliação da Educação Pública Municipal; 

Identificar, incentivar e divulgar experiênc

recursos tecnológicos para apoio às atividades do processo ensino aprendizagem; Implementar, 

monitorar e adequar com a participação das Unidades de Ensino, as Diretrizes Curriculares para o 

Ensino Fundamental; Promover ações compartilhadas com outras secretarias, movimentos sociais, 

instituições e organizações não governamental, visando ao atendimento a crianças, adolescentes, 

jovens e adultos; Participar de fóruns em âmbito nacional, estadual e muni

políticas do Ensino Fundamental; Gerenciar e integrar as ações das Coordenações do Ensino 

Fundamental; Fortalecer a prática nas Unidades de Ensino, da elaboração e cumprimento dos 

planejamentos e estudos pedagógicos; Fortalecer a pr

oferecendo projetos em áreas afins (música, dança, línguas, filosofia, arte, entre outros) em horário 

escolar e no contraturno, visando ao desenvolvimento de habilidades complementares ao processo 

ensino aprendizagem; Assessorar as Unidades de Ensino; 

apresentado pelas Escolas de Ensino Fundamental; Garantir a alfabetização de cada criança até os 

08 anos de idade; Elaborar e implementar documentos com informações pedagógicas, 

administrativas e legais, que subsidiem as Escolas de Ensino Fundamental quanto ao seu 

funcionamento; Analisar e divulgar junto aos profissionais da educação, os resultados dos projetos e 

experiências/vivências de inovações pedagógicas que ocorrem no meio ed

prática nas Unidades de Ensino, da elaboração e cumprimento dos planejamentos e estudos 

pedagógicos; Elaborar, executar e avaliar planos de trabalho, programas e projetos que concretizem 

a política de educação de jovens e adultos no

propostas de trabalho das Unidades de Ensino, seus planejamentos e ações, no sentido de 

resguardar o desenvolvimento de um trabalho coerente com os princípios mais amplos da política de 
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r decisões relativas à organização e desenvolvimento das mais variadas atividades 

pedagógicas e de funcionamento administrativo; Indicar necessidades de revisão de plano 

Municipal de Educação e dos Projetos Políticos Pedagógicos da Unidades Escolares; Apre

propostas de políticas pedagógicas e de programas, projetos e atividades para sua execução; 

Assessorar o Secretário na tomada de decisões; Estabelecer contato e parcerias com outros 

municípios, com o Estado e com a União, visando estabelecer a promoção qualitativa e quantitativa 

da educação básica; Acompanhar e controlar a implementação do Sistema de Avaliação da 

Educação Pública Municipal; Coordenar o Projeto de Transição da Educação Básica;  Executar 

outras atividades correlatas ou que lhes venham a ser atribuídas. 

Gerência de Ensino Fundamental: Acompanhar, assessorar e avaliar a ação político 

pedagógica das Escolas de Ensino Fundamental; Programar, acompanhar e avaliar, junto à 

Gerência de Formação e Avaliação Educacional, as atividades sistemáticas de formação dos 

profissionais do Ensino Fundamental; Analisar, acompanhar e avaliar, com a participação das 

Unidades de Ensino, a implementação do Sistema de Avaliação da Educação Pública Municipal; 

Identificar, incentivar e divulgar experiências inovadoras; Analisar selecionar materiais didáticos e 

recursos tecnológicos para apoio às atividades do processo ensino aprendizagem; Implementar, 

monitorar e adequar com a participação das Unidades de Ensino, as Diretrizes Curriculares para o 

undamental; Promover ações compartilhadas com outras secretarias, movimentos sociais, 

instituições e organizações não governamental, visando ao atendimento a crianças, adolescentes, 

jovens e adultos; Participar de fóruns em âmbito nacional, estadual e municipal de formulação das 

políticas do Ensino Fundamental; Gerenciar e integrar as ações das Coordenações do Ensino 

Fundamental; Fortalecer a prática nas Unidades de Ensino, da elaboração e cumprimento dos 

pedagógicos; Fortalecer a prática das Escolas de Ensino Fundamental, 

oferecendo projetos em áreas afins (música, dança, línguas, filosofia, arte, entre outros) em horário 

escolar e no contraturno, visando ao desenvolvimento de habilidades complementares ao processo 

m; Assessorar as Unidades de Ensino; Avaliar o processo ensino aprendizagem 

apresentado pelas Escolas de Ensino Fundamental; Garantir a alfabetização de cada criança até os 

08 anos de idade; Elaborar e implementar documentos com informações pedagógicas, 

ministrativas e legais, que subsidiem as Escolas de Ensino Fundamental quanto ao seu 

funcionamento; Analisar e divulgar junto aos profissionais da educação, os resultados dos projetos e 

experiências/vivências de inovações pedagógicas que ocorrem no meio educacional;

prática nas Unidades de Ensino, da elaboração e cumprimento dos planejamentos e estudos 

pedagógicos; Elaborar, executar e avaliar planos de trabalho, programas e projetos que concretizem 

a política de educação de jovens e adultos no Município; Assessorar, acompanhar e avaliar 

propostas de trabalho das Unidades de Ensino, seus planejamentos e ações, no sentido de 

resguardar o desenvolvimento de um trabalho coerente com os princípios mais amplos da política de 
8 
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r decisões relativas à organização e desenvolvimento das mais variadas atividades 

pedagógicas e de funcionamento administrativo; Indicar necessidades de revisão de plano 

Municipal de Educação e dos Projetos Políticos Pedagógicos da Unidades Escolares; Apresentar 

propostas de políticas pedagógicas e de programas, projetos e atividades para sua execução; 

Assessorar o Secretário na tomada de decisões; Estabelecer contato e parcerias com outros 

ção qualitativa e quantitativa 

da educação básica; Acompanhar e controlar a implementação do Sistema de Avaliação da 

Educação Pública Municipal; Coordenar o Projeto de Transição da Educação Básica;  Executar 

Acompanhar, assessorar e avaliar a ação político 

pedagógica das Escolas de Ensino Fundamental; Programar, acompanhar e avaliar, junto à 

sistemáticas de formação dos 

profissionais do Ensino Fundamental; Analisar, acompanhar e avaliar, com a participação das 

Unidades de Ensino, a implementação do Sistema de Avaliação da Educação Pública Municipal; 

ias inovadoras; Analisar selecionar materiais didáticos e 

recursos tecnológicos para apoio às atividades do processo ensino aprendizagem; Implementar, 

monitorar e adequar com a participação das Unidades de Ensino, as Diretrizes Curriculares para o 

undamental; Promover ações compartilhadas com outras secretarias, movimentos sociais, 

instituições e organizações não governamental, visando ao atendimento a crianças, adolescentes, 

cipal de formulação das 

políticas do Ensino Fundamental; Gerenciar e integrar as ações das Coordenações do Ensino 

Fundamental; Fortalecer a prática nas Unidades de Ensino, da elaboração e cumprimento dos 

ática das Escolas de Ensino Fundamental, 

oferecendo projetos em áreas afins (música, dança, línguas, filosofia, arte, entre outros) em horário 

escolar e no contraturno, visando ao desenvolvimento de habilidades complementares ao processo 

valiar o processo ensino aprendizagem 

apresentado pelas Escolas de Ensino Fundamental; Garantir a alfabetização de cada criança até os 

08 anos de idade; Elaborar e implementar documentos com informações pedagógicas, 

ministrativas e legais, que subsidiem as Escolas de Ensino Fundamental quanto ao seu 

funcionamento; Analisar e divulgar junto aos profissionais da educação, os resultados dos projetos e 

ucacional; Fortalecer a 

prática nas Unidades de Ensino, da elaboração e cumprimento dos planejamentos e estudos 

pedagógicos; Elaborar, executar e avaliar planos de trabalho, programas e projetos que concretizem 

Município; Assessorar, acompanhar e avaliar 

propostas de trabalho das Unidades de Ensino, seus planejamentos e ações, no sentido de 

resguardar o desenvolvimento de um trabalho coerente com os princípios mais amplos da política de 
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educação de jovens e adultos no Município; Coordenar, desenvolver, aplicar e monitorar a RTE 

Reorganização da Trajetória Escolar junto às Unidades de Ensino

correlatas ou que lhes venham a ser atribuídas.

1. Coordenação de Ensino Fundamental I e Educaçã
avaliar planos de trabalho, programas e projetos que concretizem as políticas do Ensino 

Fundamental I e da Educação do Campo, com base na perspectiva discursiva com produção de 

sentido; Assessorar, acompanhar e avaliar prop

planejamentos e ações, no sentido de resguardar o desenvolvimento de um trabalho coerente com 

os princípios mais amplos das políticas de educação do Ensino Fundamental I  e da Educação do 

Campo; Elaborar documentos com informações legais, administrativas e pedagógicas que 

subsidiem as Unidades de Ensino quanto ao funcionamento da vida escolar dos alunos; Analisar, 

selecionar e providenciar a aquisição de recursos didáticos e bibliográficos que estimulem e 

desafiem os alunos na busca do conhecimento; Estimular as avaliações externas e a orientação aos 

alunos; Planejar ações, integradas com as demais unidades administrativas da Secretaria, 

considerando objetivos comuns, com o intuito de racionalizar esforços admin

pedagógicos; Avaliar os índices de

de Ensino, para tomada de decisões a nível político pedagógico; Fortalecer a prática nas Unidades 

de Ensino, da elaboração e cumprimento

outras atividades correlatas ou que lhes venham a ser atribuídas;

2. Coordenação de Ensino Fundamental II e Educação de Jovens e Adultos: 
atuar em conjunto à Gerência de Ensino; Elaborar, executar

e projetos que concretizem as políticas do Ensino Fundamental II

adultos no Município; Assessorar, acompanhar e avaliar propostas de trabalho das Unidades de 

Ensino, seus planejamentos e aç

coerente com os princípios mais amplos das políticas de educação do Ensino Fundamental II e da 

Educação de jovens e adultos no Município; Elaborar documentos com informações legais, 

administrativas e pedagógicas que subsidiem as Unidades de Ensino quanto ao funcionamento da 

vida escolar dos alunos; Analisar, selecionar e providenciar a aquisição de recursos didáticos e 

bibliográficos que estimulem e desafiem os alunos na busca do conhecimento; P

atividades/projetos que estimulem a permanência e o desenvolvimento dos alunos público alvo do 

Ensino Fundamental II e Educação de Jovens e Adultos; Estimular as avaliações externas e a 

orientação dos alunos para a escolha de cursos que d

com as demais unidades administrativas da Secretaria, considerando objetivos comuns, com o 

intuito de racionalizar esforços administrativos, financeiros e pedagógicos; Avaliar os índices de 

aprovação, reprovação e evasão apresentados pelas Unidades de Ensino, para tomada de decisões 

a nível político pedagógico; Fortalecer a prática nas Unidades de Ensino, da elaboração e 
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tos no Município; Coordenar, desenvolver, aplicar e monitorar a RTE 

Reorganização da Trajetória Escolar junto às Unidades de Ensino e Executar outras atividades 

correlatas ou que lhes venham a ser atribuídas. 

Coordenação de Ensino Fundamental I e Educação do Campo: 
avaliar planos de trabalho, programas e projetos que concretizem as políticas do Ensino 

Fundamental I e da Educação do Campo, com base na perspectiva discursiva com produção de 

sentido; Assessorar, acompanhar e avaliar propostas de trabalho das Unidades de Ensino, seus 

planejamentos e ações, no sentido de resguardar o desenvolvimento de um trabalho coerente com 

os princípios mais amplos das políticas de educação do Ensino Fundamental I  e da Educação do 

entos com informações legais, administrativas e pedagógicas que 

subsidiem as Unidades de Ensino quanto ao funcionamento da vida escolar dos alunos; Analisar, 

selecionar e providenciar a aquisição de recursos didáticos e bibliográficos que estimulem e 

iem os alunos na busca do conhecimento; Estimular as avaliações externas e a orientação aos 

alunos; Planejar ações, integradas com as demais unidades administrativas da Secretaria, 

considerando objetivos comuns, com o intuito de racionalizar esforços administrativos, financeiros e 

de aprovação, reprovação e evasão apresentados pelas Unidades 

de Ensino, para tomada de decisões a nível político pedagógico; Fortalecer a prática nas Unidades 

de Ensino, da elaboração e cumprimento dos planejamentos e estudos pedagógicos e Executar 

outras atividades correlatas ou que lhes venham a ser atribuídas; 

Coordenação de Ensino Fundamental II e Educação de Jovens e Adultos: 
atuar em conjunto à Gerência de Ensino; Elaborar, executar e avaliar planos de trabalho, programas 

e projetos que concretizem as políticas do Ensino Fundamental II e da educação de jovens e 

adultos no Município; Assessorar, acompanhar e avaliar propostas de trabalho das Unidades de 

Ensino, seus planejamentos e ações, no sentido de resguardar o desenvolvimento de um trabalho 

coerente com os princípios mais amplos das políticas de educação do Ensino Fundamental II e da 

Educação de jovens e adultos no Município; Elaborar documentos com informações legais, 

ivas e pedagógicas que subsidiem as Unidades de Ensino quanto ao funcionamento da 

vida escolar dos alunos; Analisar, selecionar e providenciar a aquisição de recursos didáticos e 

bibliográficos que estimulem e desafiem os alunos na busca do conhecimento; P

atividades/projetos que estimulem a permanência e o desenvolvimento dos alunos público alvo do 

Ensino Fundamental II e Educação de Jovens e Adultos; Estimular as avaliações externas e a 

orientação dos alunos para a escolha de cursos que definam profissões; Planejar ações, integradas 

com as demais unidades administrativas da Secretaria, considerando objetivos comuns, com o 

intuito de racionalizar esforços administrativos, financeiros e pedagógicos; Avaliar os índices de 

o e evasão apresentados pelas Unidades de Ensino, para tomada de decisões 

a nível político pedagógico; Fortalecer a prática nas Unidades de Ensino, da elaboração e 
9 

Decreto nº 012/2020 
tos no Município; Coordenar, desenvolver, aplicar e monitorar a RTE – 

e Executar outras atividades 

o do Campo: Elaborar, executar e 

avaliar planos de trabalho, programas e projetos que concretizem as políticas do Ensino 

Fundamental I e da Educação do Campo, com base na perspectiva discursiva com produção de 

ostas de trabalho das Unidades de Ensino, seus 

planejamentos e ações, no sentido de resguardar o desenvolvimento de um trabalho coerente com 

os princípios mais amplos das políticas de educação do Ensino Fundamental I  e da Educação do 

entos com informações legais, administrativas e pedagógicas que 

subsidiem as Unidades de Ensino quanto ao funcionamento da vida escolar dos alunos; Analisar, 

selecionar e providenciar a aquisição de recursos didáticos e bibliográficos que estimulem e 

iem os alunos na busca do conhecimento; Estimular as avaliações externas e a orientação aos 

alunos; Planejar ações, integradas com as demais unidades administrativas da Secretaria, 

istrativos, financeiros e 

aprovação, reprovação e evasão apresentados pelas Unidades 

de Ensino, para tomada de decisões a nível político pedagógico; Fortalecer a prática nas Unidades 

dos planejamentos e estudos pedagógicos e Executar 

Coordenação de Ensino Fundamental II e Educação de Jovens e Adultos: Planejar e 

e avaliar planos de trabalho, programas 

e da educação de jovens e 

adultos no Município; Assessorar, acompanhar e avaliar propostas de trabalho das Unidades de 

ões, no sentido de resguardar o desenvolvimento de um trabalho 

coerente com os princípios mais amplos das políticas de educação do Ensino Fundamental II e da 

Educação de jovens e adultos no Município; Elaborar documentos com informações legais, 

ivas e pedagógicas que subsidiem as Unidades de Ensino quanto ao funcionamento da 

vida escolar dos alunos; Analisar, selecionar e providenciar a aquisição de recursos didáticos e 

bibliográficos que estimulem e desafiem os alunos na busca do conhecimento; Propor e organizar 

atividades/projetos que estimulem a permanência e o desenvolvimento dos alunos público alvo do 

Ensino Fundamental II e Educação de Jovens e Adultos; Estimular as avaliações externas e a 

efinam profissões; Planejar ações, integradas 

com as demais unidades administrativas da Secretaria, considerando objetivos comuns, com o 

intuito de racionalizar esforços administrativos, financeiros e pedagógicos; Avaliar os índices de 

o e evasão apresentados pelas Unidades de Ensino, para tomada de decisões 

a nível político pedagógico; Fortalecer a prática nas Unidades de Ensino, da elaboração e 
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cumprimento dos planejamentos e estudos pedagógicos; Viabilizar, aplicar e monitorar a RTE 

Reorganização da Trajetória Escolar 

correlatas ou que lhes venham a ser

b. Gerência de Educação Infantil: 
pedagógica da Educação Infantil; 

de Ensino, a implementação do Sistema de Avaliação da Educação Pública Municipal; Programar, 

acompanhar e avaliar atividades sistemáticas de formação dos profissionais da Educação Infantil 

junto à Gerência de Formação e Avaliação Educacional; Identificar e incentivar as experiências 

inovadoras; Monitorar, adequar e aplicar com a participação das Unidades de Ensino, as Diretrizes 

Curriculares da Educação Infantil;  Elaborar

pedagógicas, administrativas e legais,

seu funcionamento; Analisar e selecionar materiais didáticos e recursos tecnológicos para apoio às 

atividades do processo ensino aprendizagem compatíveis com a concepção político pedagógica da 

educação infantil; Participar de fóruns, debates e formulação das políticas de Educação Infantil em 

âmbito nacional, estadual e municipal; Fortalecer a prática nas Unidades de Ensino, da elabo

e cumprimento dos planejamentos e estudos pedagógicos; Elaborar, desenvolver e avaliar, com a 

participação das Unidades de Ensino, planos de trabalho e projetos que dinamizem e enriqueçam o 

processo ensino aprendizagem; Fortalecer a prática das Unida

em áreas afins (música, dança, filosofia, arte, entre outros) em horário escolar e no contraturno, 

visando ao desenvolvimento de habilidades complementares ao processo ensino aprendizagem; 

Divulgar, junto aos profissionais da educação, os resultados dos projetos e experiências/vivências 

de inovações pedagógicas que ocorram no meio educacional e Executar outras atividades 

correlatas ou que lhes venham a ser atribuídas.

c. Gerência de Educação Especial: 
programas e projetos que concretizem a política da Educação Especial da Secretaria; Programar, 

executar e avaliar ações para a oferta da Educação Especial no Sistema Municipal de Ensino; 

Monitorar e acompanhar atividades de orienta

Unidades de Ensino; Articular junto às Unidades de Ensino, planos de trabalho facilitadores do 

processo de inclusão dos alunos apoiados pela Educação Especial, envolvendo a comunidade 

escolar, as famílias e instituições parceiras; Acompanhar os processos seletivos de professores 

para as áreas específicas da educação especial, bem como da seleção de estudantes para fins de 

estágio; Acompanhar a instalação e execução dos trabalhos realizados nas Salas de Recursos

Multifuncionais para a oferta do atendimento educacional especializado; Providenciar e acompanhar 

consultas médias e encaminhamentos necessários ao bom desenvolvimento dos alunos com 

deficiência; Planejar e executar, em conjunto com a Gerência de Formação

Educacional, Ações de formação continuada voltadas para a modalidade de educação especial, 
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cumprimento dos planejamentos e estudos pedagógicos; Viabilizar, aplicar e monitorar a RTE 

Reorganização da Trajetória Escolar – junto às Unidades de Ensino e Executar outras atividades 

correlatas ou que lhes venham a ser atribuídas; 

Gerência de Educação Infantil: Acompanhar, assessorar e avaliar a ação político 

 Analisar, acompanhar e avaliar, com a participação das Unidades 

de Ensino, a implementação do Sistema de Avaliação da Educação Pública Municipal; Programar, 

acompanhar e avaliar atividades sistemáticas de formação dos profissionais da Educação Infantil 

nto à Gerência de Formação e Avaliação Educacional; Identificar e incentivar as experiências 

inovadoras; Monitorar, adequar e aplicar com a participação das Unidades de Ensino, as Diretrizes 

Curriculares da Educação Infantil;  Elaborar e implementar documentos

legais, que subsidiem os Centros de Educação Infantil quanto ao 

seu funcionamento; Analisar e selecionar materiais didáticos e recursos tecnológicos para apoio às 

aprendizagem compatíveis com a concepção político pedagógica da 

educação infantil; Participar de fóruns, debates e formulação das políticas de Educação Infantil em 

âmbito nacional, estadual e municipal; Fortalecer a prática nas Unidades de Ensino, da elabo

e cumprimento dos planejamentos e estudos pedagógicos; Elaborar, desenvolver e avaliar, com a 

participação das Unidades de Ensino, planos de trabalho e projetos que dinamizem e enriqueçam o 

processo ensino aprendizagem; Fortalecer a prática das Unidades de Ensino, oferecendo projetos 

em áreas afins (música, dança, filosofia, arte, entre outros) em horário escolar e no contraturno, 

visando ao desenvolvimento de habilidades complementares ao processo ensino aprendizagem; 

s da educação, os resultados dos projetos e experiências/vivências 

de inovações pedagógicas que ocorram no meio educacional e Executar outras atividades 

correlatas ou que lhes venham a ser atribuídas. 

Gerência de Educação Especial: Elaborar, executar e avaliar planos de trabalho, 

programas e projetos que concretizem a política da Educação Especial da Secretaria; Programar, 

executar e avaliar ações para a oferta da Educação Especial no Sistema Municipal de Ensino; 

Monitorar e acompanhar atividades de orientação pedagógica e apoio à educação especial nas 

Unidades de Ensino; Articular junto às Unidades de Ensino, planos de trabalho facilitadores do 

processo de inclusão dos alunos apoiados pela Educação Especial, envolvendo a comunidade 

stituições parceiras; Acompanhar os processos seletivos de professores 

para as áreas específicas da educação especial, bem como da seleção de estudantes para fins de 

estágio; Acompanhar a instalação e execução dos trabalhos realizados nas Salas de Recursos

Multifuncionais para a oferta do atendimento educacional especializado; Providenciar e acompanhar 

consultas médias e encaminhamentos necessários ao bom desenvolvimento dos alunos com 

deficiência; Planejar e executar, em conjunto com a Gerência de Formação

Educacional, Ações de formação continuada voltadas para a modalidade de educação especial, 
10 
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cumprimento dos planejamentos e estudos pedagógicos; Viabilizar, aplicar e monitorar a RTE – 

junto às Unidades de Ensino e Executar outras atividades 

Acompanhar, assessorar e avaliar a ação político 

Analisar, acompanhar e avaliar, com a participação das Unidades 

de Ensino, a implementação do Sistema de Avaliação da Educação Pública Municipal; Programar, 

acompanhar e avaliar atividades sistemáticas de formação dos profissionais da Educação Infantil 

nto à Gerência de Formação e Avaliação Educacional; Identificar e incentivar as experiências 

inovadoras; Monitorar, adequar e aplicar com a participação das Unidades de Ensino, as Diretrizes 

ntos com informações 

que subsidiem os Centros de Educação Infantil quanto ao 

seu funcionamento; Analisar e selecionar materiais didáticos e recursos tecnológicos para apoio às 

aprendizagem compatíveis com a concepção político pedagógica da 

educação infantil; Participar de fóruns, debates e formulação das políticas de Educação Infantil em 

âmbito nacional, estadual e municipal; Fortalecer a prática nas Unidades de Ensino, da elaboração 

e cumprimento dos planejamentos e estudos pedagógicos; Elaborar, desenvolver e avaliar, com a 

participação das Unidades de Ensino, planos de trabalho e projetos que dinamizem e enriqueçam o 

des de Ensino, oferecendo projetos 

em áreas afins (música, dança, filosofia, arte, entre outros) em horário escolar e no contraturno, 

visando ao desenvolvimento de habilidades complementares ao processo ensino aprendizagem; 

s da educação, os resultados dos projetos e experiências/vivências 

de inovações pedagógicas que ocorram no meio educacional e Executar outras atividades 

liar planos de trabalho, 

programas e projetos que concretizem a política da Educação Especial da Secretaria; Programar, 

executar e avaliar ações para a oferta da Educação Especial no Sistema Municipal de Ensino; 

ção pedagógica e apoio à educação especial nas 

Unidades de Ensino; Articular junto às Unidades de Ensino, planos de trabalho facilitadores do 

processo de inclusão dos alunos apoiados pela Educação Especial, envolvendo a comunidade 

stituições parceiras; Acompanhar os processos seletivos de professores 

para as áreas específicas da educação especial, bem como da seleção de estudantes para fins de 

estágio; Acompanhar a instalação e execução dos trabalhos realizados nas Salas de Recursos 

Multifuncionais para a oferta do atendimento educacional especializado; Providenciar e acompanhar 

consultas médias e encaminhamentos necessários ao bom desenvolvimento dos alunos com 

deficiência; Planejar e executar, em conjunto com a Gerência de Formação e Avaliação 

Educacional, Ações de formação continuada voltadas para a modalidade de educação especial, 
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com os profissionais da rede municipal de ensino; Acompanhar e/ou coordenar com apoio da 

Gerência de Formação e Avaliação Educacional, grupos de estudos

Deficiência Intelectual, Deficiência Visual, Múltiplas Deficiências e Altas Habilidades/Superdotação; 

Promover e participar de palestras, seminários, cursos, oficinas e debates relacionados às práticas 

pedagógicas inclusivas; Operacionalizar, em conjunto com a Gerência de Formação  e Avaliação 

Educacional formação de profissionais da educação quando oferecida pelo Ministério da Educação 

MEC e Executar outras atividades correlatas ou que lhes venham a ser

d. Gerência de Formação e Avaliação Educacional: 
de órgãos, instrutores e entidades voltadas para a formação e desenvolvimento de recursos 

humanos na área de educação; Organizar e manter atualizado o cadastro dos parti

vários eventos promovidos pela gerência; Emitir certificados aos cursistas; Estabelecer articulações 

entre as atividades de educação permanente com outras que lhe são afins,  dentro de uma 

perspectiva inter e transdisciplinar; Proceder à análi

formação e desenvolvimento de servidores da educação nos seus locais de trabalho; Executar, 

direta e indiretamente, programas, projetos e atividades de formação continuada dos servidores da 

secretaria de educação; Analisar proposições com vistas à celebração de contratos, convênios e/ou 

instrumentos congêneres, objetivando ações de formação e desenvolvimento dos servidores 

municipais da educação; Identificar, no âmbito da secretaria da educação, servidores com potencia

para ministrar cursos internamen

processos deformação desenvolvidos; Acompanhar os estágios supervisionados no âmbito da rede 

municipal de educação; Elaborar e executar formações continuadas, prog

capacitação que concretizem as políticas da educação infantil, do ensino fundamental I e II, da EJA 

e da educação especial do ensino do sistema municipal de ensino; Acompanhar e/ou coordenar 

grupos de estudos por áreas específicas em to

de ensino; Promover e participar de palestras, seminários, cursos, oficinas, mesas redondas e 

debates relacionados às práticas pedagógicas de todas as modalidades de ensino; Operacionalizar 

e coordenar a formação dos profissionais do magistério junto ao ministério da educação 

Participar de fóruns, debates e formulação das políticas da educação; Fortalecer a prática nas 

unidades de ensino, da elaboração e cumprimen

Elaborar  e/ou implantar sistemas 

Subsidiar a elaboração de pareceres técnicos, relativos ao planejamento e avaliação da rede 

municipal de ensino e Executar outras atividades correlatas

e. Gerência de Projetos e Políticas Educacionais: 
pedagógico das Unidades de Ensino; Elaborar projetos e propostas de parcerias e convênios com 

instituições externas, visando o aprimoramento da gestão e a captação de recursos para formação 

e desenvolvimento; Coordenar e desenvolver os Projetos Educacionais que contribuem para o 
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com os profissionais da rede municipal de ensino; Acompanhar e/ou coordenar com apoio da 

Gerência de Formação e Avaliação Educacional, grupos de estudos por áreas específicas: Surdez, 

Deficiência Intelectual, Deficiência Visual, Múltiplas Deficiências e Altas Habilidades/Superdotação; 

Promover e participar de palestras, seminários, cursos, oficinas e debates relacionados às práticas 

; Operacionalizar, em conjunto com a Gerência de Formação  e Avaliação 

Educacional formação de profissionais da educação quando oferecida pelo Ministério da Educação 

MEC e Executar outras atividades correlatas ou que lhes venham a ser atribuídas.

Gerência de Formação e Avaliação Educacional: Organizar e manter atualizado o cadastro 

de órgãos, instrutores e entidades voltadas para a formação e desenvolvimento de recursos 

humanos na área de educação; Organizar e manter atualizado o cadastro dos parti

vários eventos promovidos pela gerência; Emitir certificados aos cursistas; Estabelecer articulações 

entre as atividades de educação permanente com outras que lhe são afins,  dentro de uma 

perspectiva inter e transdisciplinar; Proceder à análise de diagnósticos das necessidades de 

formação e desenvolvimento de servidores da educação nos seus locais de trabalho; Executar, 

direta e indiretamente, programas, projetos e atividades de formação continuada dos servidores da 

lisar proposições com vistas à celebração de contratos, convênios e/ou 

instrumentos congêneres, objetivando ações de formação e desenvolvimento dos servidores 

municipais da educação; Identificar, no âmbito da secretaria da educação, servidores com potencia

para ministrar cursos internamente; Promover sistematicamente a avaliação de

deformação desenvolvidos; Acompanhar os estágios supervisionados no âmbito da rede 

municipal de educação; Elaborar e executar formações continuadas, prog

capacitação que concretizem as políticas da educação infantil, do ensino fundamental I e II, da EJA 

e da educação especial do ensino do sistema municipal de ensino; Acompanhar e/ou coordenar 

grupos de estudos por áreas específicas em todas as modalidades de ensino do sistema municipal 

de ensino; Promover e participar de palestras, seminários, cursos, oficinas, mesas redondas e 

debates relacionados às práticas pedagógicas de todas as modalidades de ensino; Operacionalizar 

rmação dos profissionais do magistério junto ao ministério da educação 

Participar de fóruns, debates e formulação das políticas da educação; Fortalecer a prática nas 

unidades de ensino, da elaboração e cumprimento  dos  planejamentos e estudos

laborar  e/ou implantar sistemas de acompanhamento, controle e avaliação da educação municipal; 

Subsidiar a elaboração de pareceres técnicos, relativos ao planejamento e avaliação da rede 

municipal de ensino e Executar outras atividades correlatas ou que lhes venham a ser atribuídas.

Gerência de Projetos e Políticas Educacionais: Implementar e aprimorar o projeto político 

pedagógico das Unidades de Ensino; Elaborar projetos e propostas de parcerias e convênios com 

primoramento da gestão e a captação de recursos para formação 

e desenvolvimento; Coordenar e desenvolver os Projetos Educacionais que contribuem para o 
11 
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com os profissionais da rede municipal de ensino; Acompanhar e/ou coordenar com apoio da 

por áreas específicas: Surdez, 

Deficiência Intelectual, Deficiência Visual, Múltiplas Deficiências e Altas Habilidades/Superdotação; 

Promover e participar de palestras, seminários, cursos, oficinas e debates relacionados às práticas 

; Operacionalizar, em conjunto com a Gerência de Formação  e Avaliação 

Educacional formação de profissionais da educação quando oferecida pelo Ministério da Educação - 

atribuídas. 

Organizar e manter atualizado o cadastro 

de órgãos, instrutores e entidades voltadas para a formação e desenvolvimento de recursos 

humanos na área de educação; Organizar e manter atualizado o cadastro dos participantes dos 

vários eventos promovidos pela gerência; Emitir certificados aos cursistas; Estabelecer articulações 

entre as atividades de educação permanente com outras que lhe são afins,  dentro de uma 

se de diagnósticos das necessidades de 

formação e desenvolvimento de servidores da educação nos seus locais de trabalho; Executar, 

direta e indiretamente, programas, projetos e atividades de formação continuada dos servidores da 

lisar proposições com vistas à celebração de contratos, convênios e/ou 

instrumentos congêneres, objetivando ações de formação e desenvolvimento dos servidores 

municipais da educação; Identificar, no âmbito da secretaria da educação, servidores com potencial 

ção de resultado dos 

deformação desenvolvidos; Acompanhar os estágios supervisionados no âmbito da rede 

municipal de educação; Elaborar e executar formações continuadas, programas e projetos de 

capacitação que concretizem as políticas da educação infantil, do ensino fundamental I e II, da EJA 

e da educação especial do ensino do sistema municipal de ensino; Acompanhar e/ou coordenar 

das as modalidades de ensino do sistema municipal 

de ensino; Promover e participar de palestras, seminários, cursos, oficinas, mesas redondas e 

debates relacionados às práticas pedagógicas de todas as modalidades de ensino; Operacionalizar 

rmação dos profissionais do magistério junto ao ministério da educação - MEC; 

Participar de fóruns, debates e formulação das políticas da educação; Fortalecer a prática nas 

e estudos pedagógicos; 

acompanhamento, controle e avaliação da educação municipal; 

Subsidiar a elaboração de pareceres técnicos, relativos ao planejamento e avaliação da rede 

ou que lhes venham a ser atribuídas. 

Implementar e aprimorar o projeto político 

pedagógico das Unidades de Ensino; Elaborar projetos e propostas de parcerias e convênios com 

primoramento da gestão e a captação de recursos para formação 

e desenvolvimento; Coordenar e desenvolver os Projetos Educacionais que contribuem para o 
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aprendizado: ginástica rítmica, bandas, xadrez, horta nas escolas, jogos escolares e desporto, 

dentre outros; Acompanhar e dinamizar todo o desenvolvimento do PNLD

Livro Didático; Consolidar as ações

Promover a implementação, a manutenção e atualização das bibliotecas, das salas e 

leitura das Unidades de Ensino; Consolidar a política pública de Educação Ambiental do município; 

Proporcionar de acordo com o calendário escolar a aplicabilidade dos Projetos e Programas 

definidos em legislação Federal, Estadual e Municipal; Ga

pedagógico, bem como a eficácia de sua execução; Executar outras atividades correlatas ou que 

lhes venham a ser atribuídas 
f. Gerência de Gestão Administrativa: 
da Administração Municipal; Acompanhar, orientar e avaliar a execução de atividades, controlando 

a qualidade e cumprimento de metas e prioridades nas diversas  áreas; Coordenar todas as 

atividades administrativas da Diretoria Executiva  Pedagógica; Estabelecer e fazer

de qualidade da Gestão Escolar Democrática; Pesquisar e avaliar as ações referentes à gestão 

democrática das Unidades de Ensino; Participar do processo de planejamento setorial; Fornecer 

informações sobre a execução de atividades planejada

atividades; Providenciar a viabilização das políticas educacionais dentro dos limites de decisão 

estabelecidos pela Secretaria; Oferecer infraestrutura administrativa à execução dos serviços 

públicos de educação; Implementar e assessorar a criação, a execução e o desenvolvimento dos 

Conselhos Escolares das Unidades de Ensino e Executar outras atividades correlatas ou que lhes 

venham a ser atribuída. 
g. Gerência Administrativa e Apoio Técnico: 
exercício de suas atribuições; Organizar e subsidiar as atividades de planejamento, gerenciamento 

e controle no âmbito da Secretaria; Acompanhar a execução de planos, programas e ações, 

contribuindo, em apoio à Secretaria de Governo, para

com as políticas e diretrizes do Plano de Governo; Promover a integração e interação entre as 

diversas unidades administrativas da Secretaria para a gestão dos programas e ações de 

responsabilidade deste órgão; Apoia

estudos, levantamento de dados e elaboração de propostas de projetos que visem à melhoria do 

desenvolvimento das atividades da Secretaria; Organizar e coordenar as atividades do gabinete do 

secretário, em especial o protocolo de documentos oficiais, atendimento ao público, e o trâmite de 

processos administrativos entre as  Secretarias; Subsidiar as instâncias superiores conforme lhe 

seja solicitado, no que concerne ao planejamento e ao processo decisóri

programas, projetos e atividades de sua área de competência; Prestar apoio e assessoramento 

técnico ao Secretário Municipal na

âmbito estratégico para a gestão; Analisar a
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aprendizado: ginástica rítmica, bandas, xadrez, horta nas escolas, jogos escolares e desporto, 

tros; Acompanhar e dinamizar todo o desenvolvimento do PNLD – Programa

ações de implantação do projeto de orientação educacional; 

Promover a implementação, a manutenção e atualização das bibliotecas, das salas e 

leitura das Unidades de Ensino; Consolidar a política pública de Educação Ambiental do município; 

Proporcionar de acordo com o calendário escolar a aplicabilidade dos Projetos e Programas 

definidos em legislação Federal, Estadual e Municipal; Garantir a unidade de planejamento 

pedagógico, bem como a eficácia de sua execução; Executar outras atividades correlatas ou que 

Gerência de Gestão Administrativa: Coordenar as atividades de acordo com as diretrizes  

ação Municipal; Acompanhar, orientar e avaliar a execução de atividades, controlando 

a qualidade e cumprimento de metas e prioridades nas diversas  áreas; Coordenar todas as 

atividades administrativas da Diretoria Executiva  Pedagógica; Estabelecer e fazer

de qualidade da Gestão Escolar Democrática; Pesquisar e avaliar as ações referentes à gestão 

democrática das Unidades de Ensino; Participar do processo de planejamento setorial; Fornecer 

informações sobre a execução de atividades planejadas; Indicar necessidades de revisão de 

atividades; Providenciar a viabilização das políticas educacionais dentro dos limites de decisão 

estabelecidos pela Secretaria; Oferecer infraestrutura administrativa à execução dos serviços 

mentar e assessorar a criação, a execução e o desenvolvimento dos 

Conselhos Escolares das Unidades de Ensino e Executar outras atividades correlatas ou que lhes 

Gerência Administrativa e Apoio Técnico: Auxiliar e assessorar o Secret

exercício de suas atribuições; Organizar e subsidiar as atividades de planejamento, gerenciamento 

e controle no âmbito da Secretaria; Acompanhar a execução de planos, programas e ações, 

contribuindo, em apoio à Secretaria de Governo, para que sua implementação ocorra de acordo 

com as políticas e diretrizes do Plano de Governo; Promover a integração e interação entre as 

diversas unidades administrativas da Secretaria para a gestão dos programas e ações de 

responsabilidade deste órgão; Apoiar os gestores, gerentes e subgerentes na realização de 

estudos, levantamento de dados e elaboração de propostas de projetos que visem à melhoria do 

desenvolvimento das atividades da Secretaria; Organizar e coordenar as atividades do gabinete do 

em especial o protocolo de documentos oficiais, atendimento ao público, e o trâmite de 

processos administrativos entre as  Secretarias; Subsidiar as instâncias superiores conforme lhe 

seja solicitado, no que concerne ao planejamento e ao processo decisóri

programas, projetos e atividades de sua área de competência; Prestar apoio e assessoramento 

técnico ao Secretário Municipal na resolução de demandas específicas de programas

gestão; Analisar ações e resultados, emitindo pareceres e respaldando 
12 
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aprendizado: ginástica rítmica, bandas, xadrez, horta nas escolas, jogos escolares e desporto, 

Programa Nacional do 

de orientação educacional; 

Promover a implementação, a manutenção e atualização das bibliotecas, das salas e espaços de 

leitura das Unidades de Ensino; Consolidar a política pública de Educação Ambiental do município; 

Proporcionar de acordo com o calendário escolar a aplicabilidade dos Projetos e Programas 

rantir a unidade de planejamento 

pedagógico, bem como a eficácia de sua execução; Executar outras atividades correlatas ou que 

Coordenar as atividades de acordo com as diretrizes  

ação Municipal; Acompanhar, orientar e avaliar a execução de atividades, controlando 

a qualidade e cumprimento de metas e prioridades nas diversas  áreas; Coordenar todas as 

atividades administrativas da Diretoria Executiva  Pedagógica; Estabelecer e fazer cumprir padrões 

de qualidade da Gestão Escolar Democrática; Pesquisar e avaliar as ações referentes à gestão 

democrática das Unidades de Ensino; Participar do processo de planejamento setorial; Fornecer 

s; Indicar necessidades de revisão de 

atividades; Providenciar a viabilização das políticas educacionais dentro dos limites de decisão 

estabelecidos pela Secretaria; Oferecer infraestrutura administrativa à execução dos serviços 

mentar e assessorar a criação, a execução e o desenvolvimento dos 

Conselhos Escolares das Unidades de Ensino e Executar outras atividades correlatas ou que lhes 

Auxiliar e assessorar o Secretário Municipal no 

exercício de suas atribuições; Organizar e subsidiar as atividades de planejamento, gerenciamento 

e controle no âmbito da Secretaria; Acompanhar a execução de planos, programas e ações, 

que sua implementação ocorra de acordo 

com as políticas e diretrizes do Plano de Governo; Promover a integração e interação entre as 

diversas unidades administrativas da Secretaria para a gestão dos programas e ações de 

r os gestores, gerentes e subgerentes na realização de 

estudos, levantamento de dados e elaboração de propostas de projetos que visem à melhoria do 

desenvolvimento das atividades da Secretaria; Organizar e coordenar as atividades do gabinete do 

em especial o protocolo de documentos oficiais, atendimento ao público, e o trâmite de 

processos administrativos entre as  Secretarias; Subsidiar as instâncias superiores conforme lhe 

seja solicitado, no que concerne ao planejamento e ao processo decisório relativo a políticas, 

programas, projetos e atividades de sua área de competência; Prestar apoio e assessoramento 

programas e projetos de 

ções e resultados, emitindo pareceres e respaldando 
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ações em apoio ao Secretário, Gestores, gerentes e Subgerentes na execução de programas e 

projetos de âmbito estratégico para a gestão; Gerenciar programas e projetos prioritários da 

Secretaria; Subsidiar as instâncias superiores conforme lhe seja solicitado, no que concerne ao 

planejamento e ao processo decisório relativo a políticas, programas, projetos e atividades de sua 

área de competência e Executar outras atividades correlatas ou que lhes venham a s

1. Coordenação Administrativa: 
Gerência; Acompanhar, orientar e avaliar a execução de atividades, controlando a qualidade  e 

cumprimento de metas e prioridades; Coordenar todas as atividades

Secretaria; Participar do processo de planejamento setorial; Controlar todos os procedimentos 

administrativos, fluxo de processos, recebimento e protocolo de documentos oficiais; Atendimento 

ao público geral, na organização 

correlatas ou que lhes venham a ser

III. Subsecretaria de Obras e Tecnologia
acordo com as diretrizes da Secretaria; Gerenciar e monitorar as atividades de manutenção e 

pequenas reformas, elaborando programação preventiva e corretiva de intervenções; Compilar e 

organizar informações sobre as obras e serviços de engenharia acompanhados e fiscalizados pela 

Secretaria de Infraestrutura, Edificações e Cultura

interesse da educação; Analisar a execução orçamentária e financeira das obras das u

escolares, inclusive as de manutenção; Coordenar, no âmbito da secretaria, em conjunto com o 

setor técnico de obras da Prefeitura Municipal de Viana, as ações destinadas a subsidiar a captação 

de recursos para obras de interesse da educação, junto 

Acompanhar, junto à gerência de orçamento participativo, as obras prioritárias dos diversos bairros, 

no âmbito da Secretaria; Promover a consolidação das prioridades de reforma e manutenção dos 

prédios escolares; Administrar os contratos

todos os espaços físicos de propriedad

Educação; Organização e Manutenção dos equipamentos de informática das escolas; Implantar e 

acompanhar o desenvolvimento do portal da educação, com vistas à disponibilização centralizada 

das informações das unidades de ensino; Coordenar as ações voltadas à área de

das diversas tecnologias  e Executar outras atividades correlatas ou que lhes venham a ser

atribuídas. 
1. Coordenação de Obras e Infraestrutura: 
conhecer seus principais problemas, monitoram

como o atendimento das solicitações emanadas das correspondentes Direções; Elaborar 

levantamento técnico e orçamentos para pequenas obras e reparos das Unidades de Ensino; 

Acompanhar a aplicação de recursos

à manutenção, conservação e otimização dos espaços físicos das Unidades de Ensino;
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ações em apoio ao Secretário, Gestores, gerentes e Subgerentes na execução de programas e 

projetos de âmbito estratégico para a gestão; Gerenciar programas e projetos prioritários da 

as instâncias superiores conforme lhe seja solicitado, no que concerne ao 

planejamento e ao processo decisório relativo a políticas, programas, projetos e atividades de sua 

área de competência e Executar outras atividades correlatas ou que lhes venham a s

Coordenação Administrativa: Coordenar as atividades de acordo com as diretrizes da 

Gerência; Acompanhar, orientar e avaliar a execução de atividades, controlando a qualidade  e 

cumprimento de metas e prioridades; Coordenar todas as atividades administrativas do Gabinete da 

Secretaria; Participar do processo de planejamento setorial; Controlar todos os procedimentos 

administrativos, fluxo de processos, recebimento e protocolo de documentos oficiais; Atendimento 

ao público geral, na organização e direcionamento dos serviços; Executar outras atividades 

correlatas ou que lhes venham a ser atribuída. 

de Obras e Tecnologia: Coordenar as atividades dos seus subordinados, de 

acordo com as diretrizes da Secretaria; Gerenciar e monitorar as atividades de manutenção e 

pequenas reformas, elaborando programação preventiva e corretiva de intervenções; Compilar e 

sobre as obras e serviços de engenharia acompanhados e fiscalizados pela 

Infraestrutura, Edificações e Cultura; Acompanhar os processos de desapropriação de 

interesse da educação; Analisar a execução orçamentária e financeira das obras das u

escolares, inclusive as de manutenção; Coordenar, no âmbito da secretaria, em conjunto com o 

setor técnico de obras da Prefeitura Municipal de Viana, as ações destinadas a subsidiar a captação 

de recursos para obras de interesse da educação, junto aos governos federal e estadual; 

Acompanhar, junto à gerência de orçamento participativo, as obras prioritárias dos diversos bairros, 

no âmbito da Secretaria; Promover a consolidação das prioridades de reforma e manutenção dos 

r os contratos de pequenas obras e serviços

de propriedade ou sob a responsabilidade da Secretaria

; Organização e Manutenção dos equipamentos de informática das escolas; Implantar e 

acompanhar o desenvolvimento do portal da educação, com vistas à disponibilização centralizada 

das informações das unidades de ensino; Coordenar as ações voltadas à área de

e Executar outras atividades correlatas ou que lhes venham a ser

Coordenação de Obras e Infraestrutura: Visitar as Unidades de Ensino, com a finalidade de 

conhecer seus principais problemas, monitoramento às manutenções preventivas e corretivas, bem 

como o atendimento das solicitações emanadas das correspondentes Direções; Elaborar 

levantamento técnico e orçamentos para pequenas obras e reparos das Unidades de Ensino; 

Acompanhar a aplicação de recursos destinados aos Conselhos de Escola, nas atividades relativas 

à manutenção, conservação e otimização dos espaços físicos das Unidades de Ensino;
13 
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ações em apoio ao Secretário, Gestores, gerentes e Subgerentes na execução de programas e 

projetos de âmbito estratégico para a gestão; Gerenciar programas e projetos prioritários da 

as instâncias superiores conforme lhe seja solicitado, no que concerne ao 

planejamento e ao processo decisório relativo a políticas, programas, projetos e atividades de sua 

área de competência e Executar outras atividades correlatas ou que lhes venham a ser atribuídas 

Coordenar as atividades de acordo com as diretrizes da 

Gerência; Acompanhar, orientar e avaliar a execução de atividades, controlando a qualidade  e 

administrativas do Gabinete da 

Secretaria; Participar do processo de planejamento setorial; Controlar todos os procedimentos 

administrativos, fluxo de processos, recebimento e protocolo de documentos oficiais; Atendimento 

e direcionamento dos serviços; Executar outras atividades 

Coordenar as atividades dos seus subordinados, de 

acordo com as diretrizes da Secretaria; Gerenciar e monitorar as atividades de manutenção e 

pequenas reformas, elaborando programação preventiva e corretiva de intervenções; Compilar e 

sobre as obras e serviços de engenharia acompanhados e fiscalizados pela 

; Acompanhar os processos de desapropriação de 

interesse da educação; Analisar a execução orçamentária e financeira das obras das unidades 

escolares, inclusive as de manutenção; Coordenar, no âmbito da secretaria, em conjunto com o 

setor técnico de obras da Prefeitura Municipal de Viana, as ações destinadas a subsidiar a captação 

aos governos federal e estadual; 

Acompanhar, junto à gerência de orçamento participativo, as obras prioritárias dos diversos bairros, 

no âmbito da Secretaria; Promover a consolidação das prioridades de reforma e manutenção dos 

serviços de manutenção de 

ecretaria Municipal de 

; Organização e Manutenção dos equipamentos de informática das escolas; Implantar e 

acompanhar o desenvolvimento do portal da educação, com vistas à disponibilização centralizada 

das informações das unidades de ensino; Coordenar as ações voltadas à área de informática, uso 

e Executar outras atividades correlatas ou que lhes venham a ser 

Visitar as Unidades de Ensino, com a finalidade de 

ento às manutenções preventivas e corretivas, bem 

como o atendimento das solicitações emanadas das correspondentes Direções; Elaborar 

levantamento técnico e orçamentos para pequenas obras e reparos das Unidades de Ensino; 

destinados aos Conselhos de Escola, nas atividades relativas 

à manutenção, conservação e otimização dos espaços físicos das Unidades de Ensino; Fiscalizar e 
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atestar a execução de pequenas obras e reparos das Unidades de Ensino; Acompanhar o 

andamento das obras de reforma, ampliação o

responsabilidade da Secretaria 

execução de pequenas obras e serviços de manutenção de todos os espaços físicos de p

da Secretaria, bem como providenciar a medição dos serviços executados; Promover visitas com a 

finalidade de identificar áreas de interesse público educacional, para fins de desapropriação, em 

conjunto com órgãos afins do Município; Prestar apoi

Fundamental, Centros Municipais de Educação Infantil e Executar outras atividades correlatas ou 

que lhe venham a ser atribuídas. 

2. Coordenação de Manutenção Escolar: 
de acordo com as diretrizes da Gerência; Proporcionar atendimento emergencial diário, nos prédios 

da Secretaria e demais Unidades; Realizar juntos aos órgãos pertinentes a limpeza  da parte 

externa das Unidades de Ensino; Executar as pequenas obras de man

ampliações; Executar os serviços de preventivos e corretivos; Promover visitas técnicas para 

análise das instalações hidráulicas e elétricas das Unidades no âmbito da Secretaria e Executar 

outras atividades correlatas ou que lhe venham 

3. Coordenação de Tecnologia: 
âmbito da Secretaria; Avaliar e definir, em conjunto com o órgão competente de Tecnologia  de 

Informação, softwares aplicativos e plataformas 

rede municipal de ensino; Participar de iniciativas que fomentem o desenvolvimento de tecnologias, 

por meio de parcerias com outros órgãos públicos e instituições afins; Formular e gerir políticas de 

formação continuada em TI, em parceria com o órgão de Tecnologia de Informação e da Gerência 

de Formação e Avaliação Educacional; Organizar e inventariar os equipamentos destinados à 

informatização; Monitorar e orientar as Unidades de Ensino quanto ao sistema d

integração de dados junto a Secretaria, bem como todos aqueles dados/tecnologias inerentes ao 

Programa Inova Escola  e Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser

4. Coordenação de Informática: 
tecnológica, no âmbito da Secretaria; Avaliar e definir, em conjunto com o órgão competente de 

Tecnologia de Informação da Prefeitura todos os insumos, materiais de consumo, periféricos e 

equipamentos necessários ao bom desenvolvimento das atividades digitais; Apresentar demanda 

necessária à aquisição e reposição de equipamentos e peças de informática; Instalar e recolher 

equipamentos de informática e audiovisuais, dado a  destinação legal cabível em consonância

a legislação para esse fim; Prestar apoio técnico aos servidores da Secretaria e Unidades de 

Ensino; Cuidar da manutenção preventiva e corretivas dos equipamentos das Unidades de Ensino e 

Secretaria; Executar outras atividades correlatas ou que lhe ve
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atestar a execução de pequenas obras e reparos das Unidades de Ensino; Acompanhar o 

obras de reforma, ampliação ou construção de novas Unidades 

 Municipal deInfraestrutura, Edificações e Cultura

execução de pequenas obras e serviços de manutenção de todos os espaços físicos de p

da Secretaria, bem como providenciar a medição dos serviços executados; Promover visitas com a 

finalidade de identificar áreas de interesse público educacional, para fins de desapropriação, em 

conjunto com órgãos afins do Município; Prestar apoio técnico e operacional às Unidades de Ensino 

Fundamental, Centros Municipais de Educação Infantil e Executar outras atividades correlatas ou 

 

Coordenação de Manutenção Escolar: Coordenar as atividades dos seus subordinados,

de acordo com as diretrizes da Gerência; Proporcionar atendimento emergencial diário, nos prédios 

da Secretaria e demais Unidades; Realizar juntos aos órgãos pertinentes a limpeza  da parte 

externa das Unidades de Ensino; Executar as pequenas obras de man

ampliações; Executar os serviços de preventivos e corretivos; Promover visitas técnicas para 

análise das instalações hidráulicas e elétricas das Unidades no âmbito da Secretaria e Executar 

outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

Coordenação de Tecnologia: Elaborar projetos e propostas de inclusão sócio digital, no 

âmbito da Secretaria; Avaliar e definir, em conjunto com o órgão competente de Tecnologia  de 

Informação, softwares aplicativos e plataformas operacionais a serem utilizadas

rede municipal de ensino; Participar de iniciativas que fomentem o desenvolvimento de tecnologias, 

por meio de parcerias com outros órgãos públicos e instituições afins; Formular e gerir políticas de 

ção continuada em TI, em parceria com o órgão de Tecnologia de Informação e da Gerência 

de Formação e Avaliação Educacional; Organizar e inventariar os equipamentos destinados à 

informatização; Monitorar e orientar as Unidades de Ensino quanto ao sistema d

integração de dados junto a Secretaria, bem como todos aqueles dados/tecnologias inerentes ao 

Programa Inova Escola  e Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser

Coordenação de Informática: Elaborar projetos e propostas para melhoria da infraestrutura 

tecnológica, no âmbito da Secretaria; Avaliar e definir, em conjunto com o órgão competente de 

Tecnologia de Informação da Prefeitura todos os insumos, materiais de consumo, periféricos e 

os ao bom desenvolvimento das atividades digitais; Apresentar demanda 

necessária à aquisição e reposição de equipamentos e peças de informática; Instalar e recolher 

equipamentos de informática e audiovisuais, dado a  destinação legal cabível em consonância

a legislação para esse fim; Prestar apoio técnico aos servidores da Secretaria e Unidades de 

Ensino; Cuidar da manutenção preventiva e corretivas dos equipamentos das Unidades de Ensino e 

Secretaria; Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas.
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atestar a execução de pequenas obras e reparos das Unidades de Ensino; Acompanhar o 

u construção de novas Unidades Escolares, sob a 

Infraestrutura, Edificações e Cultura; Fiscalizar a 

execução de pequenas obras e serviços de manutenção de todos os espaços físicos de propriedade 

da Secretaria, bem como providenciar a medição dos serviços executados; Promover visitas com a 

finalidade de identificar áreas de interesse público educacional, para fins de desapropriação, em 

o técnico e operacional às Unidades de Ensino 

Fundamental, Centros Municipais de Educação Infantil e Executar outras atividades correlatas ou 

Coordenar as atividades dos seus subordinados, 

de acordo com as diretrizes da Gerência; Proporcionar atendimento emergencial diário, nos prédios 

da Secretaria e demais Unidades; Realizar juntos aos órgãos pertinentes a limpeza  da parte 

externa das Unidades de Ensino; Executar as pequenas obras de manutenção, reformas e 

ampliações; Executar os serviços de preventivos e corretivos; Promover visitas técnicas para 

análise das instalações hidráulicas e elétricas das Unidades no âmbito da Secretaria e Executar 

Elaborar projetos e propostas de inclusão sócio digital, no 

âmbito da Secretaria; Avaliar e definir, em conjunto com o órgão competente de Tecnologia  de 

operacionais a serem utilizadas na Secretaria e na 

rede municipal de ensino; Participar de iniciativas que fomentem o desenvolvimento de tecnologias, 

por meio de parcerias com outros órgãos públicos e instituições afins; Formular e gerir políticas de 

ção continuada em TI, em parceria com o órgão de Tecnologia de Informação e da Gerência 

de Formação e Avaliação Educacional; Organizar e inventariar os equipamentos destinados à 

informatização; Monitorar e orientar as Unidades de Ensino quanto ao sistema de Gestão Escolar e 

integração de dados junto a Secretaria, bem como todos aqueles dados/tecnologias inerentes ao 

Programa Inova Escola  e Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

s e propostas para melhoria da infraestrutura 

tecnológica, no âmbito da Secretaria; Avaliar e definir, em conjunto com o órgão competente de 

Tecnologia de Informação da Prefeitura todos os insumos, materiais de consumo, periféricos e 

os ao bom desenvolvimento das atividades digitais; Apresentar demanda 

necessária à aquisição e reposição de equipamentos e peças de informática; Instalar e recolher 

equipamentos de informática e audiovisuais, dado a  destinação legal cabível em consonância com 

a legislação para esse fim; Prestar apoio técnico aos servidores da Secretaria e Unidades de 

Ensino; Cuidar da manutenção preventiva e corretivas dos equipamentos das Unidades de Ensino e 

atribuídas. 
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Unidades Administrativas/Pedagógicas:
Centros Municipais de Educação Infantil: 
estratégias previstas nos planos de gestão da secretaria e da unidade de ensino em parceria com o 

conselho de escola; Implementar o projeto político pedagógico da escola; Participar da elaboração 

e/ou revisão da proposta curricular dos centros de educação infantil; Planejar,  executar e avaliar 

atividades de formação continuada e em serviço dos profission

em conjunto com a gerência de formação; Planejar, executar e avaliar ações que promovam a 

participação das comunidades escolares e local no processo educativo; Zelar pelo desenvolvimento 

psíquico afetivo cognitivo e social dos alunos; Executar o orçamento dos recursos destinados ao 

conselho de escola da correspondente unidade de ensino, prestando contas à secretaria 

tempestivamente e Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser

Escolas Municipais de Ensino Fundamental: 
no âmbito da Unidade de Ensino, fazendo cumprir as normas, procedimentos, políticas e estratégias 

previstas no Plano de Gestão da Secretaria e da Unidade de Ensino

de Escola; Elaborar e/ou implementar o projeto político pedagógico da unidade, garantindo a sua 

efetividade; Desenvolver ações de apoio ao processo educativo, por meio de projetos integrados 

com outros órgãos e Secretarias, medi

Promover a articulação junto às diversas entidades inseridas na comunidade local, visando um 

trabalho participativo no processo educativo; Promover o acompanhamento e a avaliação das 

atividades de formação em serviço e continuada, de profissionais da Unidade de Ensino, em 

conjunto com a Gerência de Formação

do trabalho pedagógico nas Unidades de Ensino; Zelar pelo desenvolvimento psíquico, a

cognitivo e social dos alunos; Executar o orçamento dos recursos destinados ao 

Escola da correspondente unidade de ensino, prestando contas à 

Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atr

 
Art. 3° Fica estabelecida a composição de cargos em provimento de comissão conforme anexo I, 

bem como o organograma da Secretaria Municipal de Educação, conforme anexo II.

 
Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021. 

 

WANDERSON BORGHARDT BUENO

  
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

Unidades Administrativas/Pedagógicas: 
Centros Municipais de Educação Infantil: Fazer cumprir as normas, procedimentos, políticas e 

estratégias previstas nos planos de gestão da secretaria e da unidade de ensino em parceria com o 

selho de escola; Implementar o projeto político pedagógico da escola; Participar da elaboração 

e/ou revisão da proposta curricular dos centros de educação infantil; Planejar,  executar e avaliar 

atividades de formação continuada e em serviço dos profissionais dos centros de educação infantil, 

em conjunto com a gerência de formação; Planejar, executar e avaliar ações que promovam a 

participação das comunidades escolares e local no processo educativo; Zelar pelo desenvolvimento 

cial dos alunos; Executar o orçamento dos recursos destinados ao 

conselho de escola da correspondente unidade de ensino, prestando contas à secretaria 

tempestivamente e Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser

Escolas Municipais de Ensino Fundamental: Planejar, executar, acompanhar e avaliar  as ações 

no âmbito da Unidade de Ensino, fazendo cumprir as normas, procedimentos, políticas e estratégias 

previstas no Plano de Gestão da Secretaria e da Unidade de Ensino em parceria com o Conselho 

de Escola; Elaborar e/ou implementar o projeto político pedagógico da unidade, garantindo a sua 

efetividade; Desenvolver ações de apoio ao processo educativo, por meio de projetos integrados 

com outros órgãos e Secretarias, mediante articulação com a Gerência de

Promover a articulação junto às diversas entidades inseridas na comunidade local, visando um 

trabalho participativo no processo educativo; Promover o acompanhamento e a avaliação das 

ação em serviço e continuada, de profissionais da Unidade de Ensino, em 

Formação e Avaliação Educacional; Garantir eficácia e eficiência social 

do trabalho pedagógico nas Unidades de Ensino; Zelar pelo desenvolvimento psíquico, a

cognitivo e social dos alunos; Executar o orçamento dos recursos destinados ao 

scola da correspondente unidade de ensino, prestando contas à Secretaria tempestivamente e 

Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

Fica estabelecida a composição de cargos em provimento de comissão conforme anexo I, 

bem como o organograma da Secretaria Municipal de Educação, conforme anexo II.

Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

 

WANDERSON BORGHARDT BUENO 
Prefeito Municipal de Viana 

15 

Decreto nº 012/2020 

Fazer cumprir as normas, procedimentos, políticas e 

estratégias previstas nos planos de gestão da secretaria e da unidade de ensino em parceria com o 

selho de escola; Implementar o projeto político pedagógico da escola; Participar da elaboração 

e/ou revisão da proposta curricular dos centros de educação infantil; Planejar,  executar e avaliar 

ais dos centros de educação infantil, 

em conjunto com a gerência de formação; Planejar, executar e avaliar ações que promovam a 

participação das comunidades escolares e local no processo educativo; Zelar pelo desenvolvimento 

cial dos alunos; Executar o orçamento dos recursos destinados ao 

conselho de escola da correspondente unidade de ensino, prestando contas à secretaria 

tempestivamente e Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

Planejar, executar, acompanhar e avaliar  as ações 

no âmbito da Unidade de Ensino, fazendo cumprir as normas, procedimentos, políticas e estratégias 

em parceria com o Conselho 

de Escola; Elaborar e/ou implementar o projeto político pedagógico da unidade, garantindo a sua 

efetividade; Desenvolver ações de apoio ao processo educativo, por meio de projetos integrados 

 Ensino Fundamental; 

Promover a articulação junto às diversas entidades inseridas na comunidade local, visando um 

trabalho participativo no processo educativo; Promover o acompanhamento e a avaliação das 

ação em serviço e continuada, de profissionais da Unidade de Ensino, em 

; Garantir eficácia e eficiência social 

do trabalho pedagógico nas Unidades de Ensino; Zelar pelo desenvolvimento psíquico, afetivo, 

cognitivo e social dos alunos; Executar o orçamento dos recursos destinados ao Conselho de 

ecretaria tempestivamente e 

Fica estabelecida a composição de cargos em provimento de comissão conforme anexo I, 

bem como o organograma da Secretaria Municipal de Educação, conforme anexo II. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
 

 

 

Unidades Administrativas Cargo 
Secretaria Municipal de Educação 
Subsecretaria Administrativa, Financeira e Orçamentária
Subsecretaria Pedagógica 
Subsecretaria de Obras e Tecnologia
Gerência de Recursos Financeiros e Controle
Gerência de Recursos Humanos 
Gerência de Almoxarifado, Patrimônio e Alimentação 
Escolar 
Gerência de Avaliação Profissional 
Gerência de Planejamento eTransporte
Gerência de Ensino Fundamental 
Gerência de Educação Infantil 
Gerência de Educação Especial 
Gerência de Formação e Avaliação Educacional
Gerência de Projetos e Políticas Educacionais
Gerência de Gestão Administrativa 
Gerência de Administrativa e Apoio Técnico
Coordenação de Prestação de Contas
Coordenação de Controle 
Coordenação de Recursos Humanos
Coordenação de Alimentação Escolar
Coordenação de Mensuração 
Coordenação de Avaliação 
Coordenação de Compras, Contratos e Convênios
Coordenação de Transportes 
Coordenação de Ensino Fundamental I e Educação do 
Campo 
Coordenação de Ensino Fundamental II e Educação de 
Jovens e Adultos 
Coordenação Administrativa 
Coordenação de Obras e Infraestrutura
Coordenação de Manutenção Escolar
Coordenação de Tecnologia  
Coordenação de Informática 

 

 

 

  
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

 
ANEXO I 

Unidades Administrativas Cargo Padrão Quantitativo
 Secretário 

Subsecretaria Administrativa, Financeira e Orçamentária Subsecretário 
Subsecretário 

de Obras e Tecnologia Subsecretário 
Gerência de Recursos Financeiros e Controle Gerente de Área

Gerente de Área
Gerência de Almoxarifado, Patrimônio e Alimentação Gerente de Área

 Gerente de Área
Gerência de Planejamento eTransporte Gerente de Área

Gerente de Área
Gerente de Área
Gerente de Área

Formação e Avaliação Educacional Gerente de Área
Gerência de Projetos e Políticas Educacionais Gerente de Área

 Gerente de Área
e Apoio Técnico Gerente de Área

Coordenação de Prestação de Contas Coordenador de Área
Coordenador de Área

Coordenação de Recursos Humanos Coordenador de Área
Coordenação de Alimentação Escolar Coordenador de Área

Coordenador de Área
Coordenador de Área

Coordenação de Compras, Contratos e Convênios Coordenador de Área
Coordenador de Área

de Ensino Fundamental I e Educação do Coordenador de Área

Coordenação de Ensino Fundamental II e Educação de Coordenador de Área

Coordenador de Área
Infraestrutura Coordenador de Área

Coordenação de Manutenção Escolar Coordenador de Área
Coordenador de Área
Coordenador de Área

16 

Decreto nº 012/2020 

Padrão Quantitativo 
PC-S 1 

 PC-SUB 1 
 PC-SUB 1 
 PC-SUB 1 

Gerente de Área PC-T1 1 
Gerente de Área PC-T1 1 

Gerente de Área PC-T1 1 

Área PC-T1 1 
Gerente de Área PC-T1 1 
Gerente de Área PC-T1 1 
Gerente de Área PC-T1 1 
Gerente de Área PC-T1 1 
Gerente de Área PC-T1 1 
Gerente de Área PC-T1 1 
Gerente de Área PC-T1 1 
Gerente de Área PC-T1 1 

Coordenador de Área PC-OP3 1 
Coordenador de Área PC-OP1 1 
Coordenador de Área PC-OP3 1 
Coordenador de Área PC-OP1 1 
Coordenador de Área PC-OP1 1 
Coordenador de Área PC-OP3 1 
Coordenador de Área PC-OP3 1 
Coordenador de Área PC-OP3 1 

Coordenador de Área PC-OP1 1 

Coordenador de Área PC-OP1 1 

Coordenador de Área PC-OP3 1 
Coordenador de Área PC-OP2 1 
Coordenador de Área PC-OP2 1 
Coordenador de Área PC-OP3 1 
Coordenador de Área PC-OP3 1 
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DECRETO Nº 013/2020
Publicação Nº 322021

 

1 

 
 

Prefeitura Municipal de Viana  
Secretaria Municipal de Governo  

 
Decreto nº 013/2021 

 

 

DECRETO Nº 013/2021 
 

ESTABELECE A FORMA DE ORGANIZAÇÃO E 
REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo 

art. 60, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Viana, e de acordo com a Lei n° 3.133 de 

17 de dezembro de 2020, 

 

DECRETA: 
 
Art. 1º A Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social fica constituída das 

seguintes unidades administrativas: 

I. Subsecretaria Municipal de Desenvolvimento Social; 

a) Gerência de Proteção Social Básica; 

1. Coordenação Local de Centro de Referência de Assistência Social (CRAS); 

2. Coordenação Local de Centro de Convivência; 

3. Coordenação de Transferência de Renda e Benefícios; 

b) Gerência de Proteção Social Especial; 

1. Coordenação Local de Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

(CREAS); 

2. Coordenação de Acolhimento Familiar; 

c) Gerência de Gestão do Sistema Único de Assistência Social; 

d) Coordenação de Almoxarifado, Patrimônio, Segurança Alimentar e Nutricional; 

II. Gerência Administrativa, Financeira e Orçamentária; 

a) Coordenação Compras e Prestação de Contas; 

b) Coordenação de Contratos e Convênios; 

c) Coordenação de Recursos Humanos; 

III. Subsecretaria Municipal de Qualificação Profissional e Trabalho; 

a) Gerência de Qualificação Profissional; 

1. Coordenação de Qualificação Profissional; 

2. Coordenação de Inclusão Produtiva; 

b) Gerência de Intermediação e Informações Estratégicas para o Trabalho; 

1. Coordenação de Encaminhamento ao Trabalho; 
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IV. Coordenação da Secretaria Executiva dos Conselhos.  

 

Art. 2º Ficam instituídas as atribuições das unidades administrativas que compõem a 

Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social, conforme descrições abaixo 

relacionadas: 

I. Subsecretaria Municipal de Desenvolvimento Social: Formular a política municipal de 

assistência social em consonância com a Política Estadual e a Política Nacional de 

Assistência Social; promover a emancipação, a autonomia, a ampliação das capacidades e 

a inclusão social de famílias em situação de vulnerabilidade no Município, respeitando a 

condição das mesmas de protagonistas do processo de mudança; articular e firmar 

parcerias de cooperação técnico-financeira com instituições públicas, privadas e 

organizações da sociedade civil de âmbito municipal, estadual e federal, com vistas à 

inclusão social dos destinatários da assistência social, por meio da implementação do 

Sistema Único de Assistência Social – SUAS; coordenar a elaboração e a execução do 

Plano Municipal de Assistência Social, constituído de programas, projetos, serviços e 

benefícios âmbito municipal; definir padrões de qualidade e formas de acompanhamento e 

controle, bem com a supervisão, monitoramento e avaliação de ações de assistência social 

de âmbito local; Participar da elaboração do Plano plurianual que estabelece as diretrizes, 

objetivos e metas a serem seguidos pelo Governo, ao longo de um período de quatro anos, 

no que concerne a Política de Assistência Social; Garantir a consonância das diretrizes da 

Política de Assistência Social com os princípios da territorialização e da descentralização, 

para que a mesma possa ser acessada por qualquer cidadão e em qualquer das regiões 

administrativas do Município; garantir o exercício do controle social e apoio operacional aos 

conselhos municipais a ela vinculados em especial ao Conselho Municipal de Assistência 

Social; articular e coordenar a rede de proteção social básica e especial, com centralidade 

na família, constituída de entidades públicas e organização da sociedade civil, 

estabelecendo fluxo, referência e retaguarda nas modalidades e complexidade de 

atendimento aos usuários da assistência social do Município; executar outras atividades 

correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 
a) Gerência de Proteção Social Básica: assegurar a atenção integral às famílias em 

situação de risco e vulnerabilidade de Viana, por meio do Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família - PAIF, serviço estruturante da proteção social básica nos 

territórios; assegurar o acesso à renda e aos benefícios eventuais e permanentes às famílias 

elegíveis aos mesmos; promover o acesso aos processos de inclusão produtiva às famílias 

acompanhadas pelos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS e às famílias 



04/01/2021 (Segunda-feira) DOM/ES - Edição N° 1676

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 356

3 

 
 

Prefeitura Municipal de Viana  
Secretaria Municipal de Governo  

 
Decreto nº 013/2021 

 

 

incluídas no Programa Bolsa Família, visando a sua promoção e emancipação; desenvolver 

estudos e pesquisas sobre a realidade sócio-econômica e familiar das famílias atendidas, 

utilizando métodos quanti-qualitativos; acompanhar e avaliar os serviços de atenção integral 

às famílias, em articulação com as demais unidades administrativas da Secretaria e com 

segmentos organizados da sociedade civil; assessorar os CRAS na sua atribuição de 

coordenar as redes sócio-assistenciais locais; articular-se a rede metropolitana de atenção à 

família; assegurar a implantação de Protocolos de Gestão Integrada pactuados pela 

Comissão Intergestores Tripartite - CIT, Comissão Intergestores Bipartite - CIB e outras 

instâncias competentes; promover seminários, encontros e fóruns de debates sobre os 

temas ligados à família e às políticas sociais desenvolvidas na área; executar, diretamente 

ou por meio de contratos e convênios, os serviços continuados estabelecidos na Tipificação 

Nacional de Serviços Sócio-assistenciais, bem como outros programas, projetos ou ações 

voltadas para o desenvolvimento familiar e/ou comunitário; implantar mecanismos 

destinados a obter a avaliação dos usuários acerca dos serviços prestados; cuidar da 

informatização dos serviços e de sua articulação em rede; Implementar a gestão 

compartilhada e democrática no âmbito da Gerência; Promover a formação continuada e em 

serviço da equipe estimulando o debate acadêmico e teórico entre os técnicos e demais 

servidores, valorizando o saber e a experiência de técnicos e usuários; avaliar a eficiência, 

eficácia e efetividade dos serviços, efetuando as correções sempre que necessário; 

representar a Gerência em encontros, seminários, reuniões e em outros espaços; participar 

das reuniões de órgãos colegiados ou grupos de trabalho para os quais for indicado; 

assegurar a participação dos gestores locais nos espaços de articulação intersetorial; 

exercer a gestão dos convênios, contratos e instrumentos congêneres sob sua 

responsabilidade, zelando pelo uso eficiente e eficaz dos recursos; fornecer aos governos 

federal e estadual as informações necessárias ao controle social no âmbito do município e 

ao monitoramento do Sistema Único de Assistência Social - SUAS; coordenar o processo de 

elaboração do relatório anual da Gerência; Encaminhar dados e informações produzidas à 

Gerência de Gestão da Assistência Social; superintender os serviços da Gerência, adotando 

todas as providências necessárias ao seu bom funcionamento; executar outras atividades 

correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 
1. Coordenação Local de Centros de Referência de Assistência Social (CRAS): 
coordenar a execução e o monitoramento dos serviços, o registro de informações e a 

avaliação de ações, programas, projetos, serviços e benefícios; participar da elaboração, 

acompanhar e avaliar os fluxos e procedimentos para garantir a efetivação da referência e 

contrarreferência; coordenar a execução das ações, mantendo o diálogo e garantindo a 
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participação dos profissionais, bem como das famílias inseridas nos serviços ofertados no 

Centro de Referência da Assistência Social - CRAS; definir, com participação da equipe de 

profissionais e representantes da rede sócioassistencial do Território, o fluxo de entrada, 

acompanhamento, monitoramento, avaliação e desligamento das famílias e indivíduos nos 

serviços de proteção social básica da rede sócioassistencial referenciada ao CRAS; 

promover a articulação entre serviços, transferência de renda e benefícios sócio-

assistenciais na área de abrangência do CRAS; definir, junto com a equipe técnica, os meios 

e as ferramentas teórico-metodológicas de trabalho social com famílias e dos serviços de 

convivência; contribuir para avaliação, a ser feita pelo gestor, da eficácia, eficiência e 

impactos dos programas, serviços e projetos na qualidade de vida dos usuários; efetuar 

ações de mapeamento e articulação das redes de apoio informais existentes no território 

(lideranças comunitárias, associações de bairro); Coordenar a alimentação de sistemas de 

informação de âmbito local e monitorar o envio regular e nos prazos, de informações sobre 

os serviços sócio-assistenciais referenciados, encaminhando-as à Secretaria; participar dos 

processos de articulação intersetorial no território do CRAS; planejar e coordenar o processo 

de busca ativa no território de abrangência do CRAS, com consonância com as diretrizes da 

Secretaria; participar das reuniões sistemáticas e de planejamento promovidas pela 

Secretaria, contribuindo com sugestões estratégicas para a melhoria dos serviços a serem 

prestados; compor, quando designado, representação nos Conselhos Municipais; coordenar 

e monitorar os convênios, contratos e instrumentos congêneres sob sua responsabilidade; 

Acompanhar e controlar as metas físicas e financeiras dos instrumentos legais firmados; 

registrar dados e informações encaminhando-os ao setor competente para efeito de 

avaliação e de composição de indicadores sociais da Secretaria; participar do planejamento 

e acompanhar processos de formação continuada da equipe; elaborar relatório anual de 

atividades e apresentá-lo ao setor competente da Secretaria; executar outras atividades 

correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 
2. Coordenação Local de Centro de Convivência: coordenar e desenvolver políticas 

sociais voltadas ao munícipe, tendo como perspectiva as ações territorializadas, a 

valorização das relações familiares e comunitárias e a afirmação da cidadania; implantar e 

gerenciar a rede de Grupos e Centros de Convivência dos diferentes ciclos etários no 

município, considerando as realidades e demandas de cada região da cidade e cuidando da 

sua articulação com os demais serviços da proteção social básica; planejar, coordenar, 

monitorar e avaliar as ações desenvolvidas pelos Grupos e Centros de Convivência 

existentes na cidade; fortalecer os Grupos e os Centros de Convivência como espaço de 

estímulo às ações de solidariedade, de protagonismo e de promoção da autonomia de 
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crianças, adolescentes, adultos e idosos, conforme o público atendido; desenvolver as 

ações de forma articulada com os demais serviços de proteção social básica e especial do 

território; acompanhar e assessorar as atividades desenvolvidas pelos grupos de 

convivência, contribuindo para a valorização de sua experiência e para a melhoria de sua 

qualidade de vida; realizar levantamento de dados e informações socioeconômicas e 

históricas dos grupos de convivência; promover a integração dos Centros de Convivência 

com os grupos de convivência de público com mesma faixa etária atendida e com outros 

movimentos que fortaleçam a convivência social; organizar e realizar cursos, debates, 

palestras e seminários que visem o aprimoramento dos profissionais que trabalham com a 

população atendida (público alvo); capacitar lideranças dos grupos, aumentando a 

capacidade local de mobilização do público atendido; promover campanhas de difusão dos 

direitos sociais de acordo com a faixa etária tendida e contra a violência cometida contra 

eles; coordenar e monitorar os convênios, contratos e instrumentos congêneres sob sua 

responsabilidade; acompanhar e controlar as metas físicas e financeiras dos instrumentos 

legais firmados; registrar dados e informações encaminhando-os ao setor competente para 

efeito de avaliação e de composição de indicadores sociais da Secretaria; participar do 

planejamento e acompanhar processos de formação continuada da equipe; elaborar 

relatório anual de atividades e apresentá-lo ao setor competente; executar outras atividades 

correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

3. Coordenação de Transferência de Renda e Benefícios: promover a inclusão de 

famílias em situação de risco e vulnerabilidade social nos programas de transferência de 

renda e benefícios, garantindo a segurança de renda conforme estabelece a Política 

Nacional de Assistência Social; promover o cadastramento de famílias em situação de risco 

e vulnerabilidade social nos programas de transferência de renda de âmbito municipal, 

estadual e federal, atualizando estes cadastros conforme periodicidade prevista em lei; 

acompanhar e assessorar os Centros de Referência da Assistência Social - CRAS no 

processo de pré- habilitação de idosos e pessoas com deficiência do município de Viana ao 

Benefício de Prestação Continuada – BPC; gerenciar o Cadastro Único do Governo Federal, 

mantendo-o atualizado, promovendo as substituições e alterações necessárias e 

informando-as ao órgão competente; encaminhar aos CRAS a relação territorializada de 

famílias que recebem o Bolsa Família e o Benefício de Prestação continuada - BPC para 

efeito de acompanhamento das famílias; encaminhar aos CRAS a relação territorializada de 

famílias do Bolsa Família em descumprimento de condicionalidades para efeito de 

acompanhamento, visitas domiciliares e busca ativa; acompanhar, juntamente com os 

CRAS, os casos de famílias cuja bolsa família esteja em vias de ser cancelada por 
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sucessivos descumprimentos de condicionalidades, visando reverter a situação; cooperar 

com os órgãos de controle interno e de controle social do programa Bolsa-Família, 

prestando as informações solicitadas, elaborando relatórios, realizando visitas e outros; 

participar, em conjunto com a Gerência, de reuniões dos conselhos municipais sempre que 

convocada para prestar esclarecimentos sobre os programas de transferência de renda; 

cooperar com outras Coordenações e Gerências no sentido de incluir as famílias em 

programas sociais, visando à emancipação das famílias que vivem em situação de pobreza 

e de extrema pobreza; informar aos setores competentes o desempenho do Índice de 

Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGD de Viana; coordenar e monitorar os 

convênios, contratos e instrumentos congêneres sob sua responsabilidade; acompanhar e 

controlar as metas físicas e financeiras dos instrumentos legais firmados; registrar dados e 

informações encaminhando-os ao setor competente para efeito de avaliação e de 

composição de indicadores sociais da Secretaria; participar do planejamento e acompanhar 

processos de formação continuada da equipe; elaborar relatório anual de atividades e 

apresentá-lo ao setor competente; executar outras atividades correlatas ou que lhe venham 

a ser atribuídas. 
b) Gerência de Proteção Social Especial: assegurar o atendimento social especializado 

às famílias em situação de risco de Viana, garantindo a oferta de serviços de média e alta 

complexidades nos territórios; direcionar as ações das Coordenações no âmbito da Proteção 

Social Especial; desenvolver estudos e pesquisas sobre a realidade da violação de direitos 

utilizando métodos quanti- qualitativos; acompanhar e avaliar os serviços de Proteção Social 

Especial, em articulação com as demais unidades administrativas da Secretaria e com 

segmentos organizados da sociedade civil; articular-se a rede metropolitana de atendimento 

social especializado à família; promover seminários, encontros e fóruns de debates sobre os 

temas ligados à família e às políticas sociais desenvolvidas na área; executar, diretamente 

ou por meio de contratos e convênios, os serviços continuados estabelecidos na Tipificação 

Nacional de Serviços Sócio-assistenciais, bem como outros programas, projetos ou ações 

voltadas para o desenvolvimento familiar e/ou comunitário e para a redução das violações 

de direitos; implantar mecanismos destinados a obter a avaliação dos usuários acerca dos 

serviços prestados; cuidar da informatização dos serviços e de sua articulação em rede; 

Implementar a gestão compartilhada e democrática no âmbito da Gerência; Promover a 

formação continuada e em serviço da equipe estimulando o debate acadêmico e teórico 

entre os técnicos e demais servidores, valorizando o saber e a experiência de técnicos e 

usuários; avaliar a eficiência, eficácia e efetividade dos serviços, efetuando as correções 

sempre que necessário; representar a Gerência em encontros, seminários, reuniões e em 
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outros espaços; participar das reuniões de órgãos colegiados ou grupos de trabalho para os 

quais for indicado; assegurar a participação dos gestores locais nos espaços de articulação 

intersetorial; exercer a gestão dos convênios, contratos e instrumentos congêneres sob sua 

responsabilidade, zelando pelo uso eficiente e eficaz dos recursos; fornecer aos governos 

federal e estadual as informações necessárias ao controle social no âmbito do município e 

ao monitoramento do Sistema Único de Assistência Social - SUAS; coordenar o processo de 

elaboração do relatório anual da Gerência; Encaminhar dados e informações produzidas à 

Gerência de Gestão da Assistência Social; superintender os serviços da Gerência, adotando 

todas as providências necessárias ao seu bom funcionamento; Executar outras atividades 

correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 
1. Coordenação Local de Centro de Referência Especializado de Assistência Social 
(CREAS): coordenar, planejar, monitorar e avaliar o atendimento especializado prestado, 

nos Centros de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS, a famílias e 

indivíduos com direitos violados encaminhados pelos Centros de Referência da Assistência 

Social - CRAS e demais serviços, nos termos estabelecidos pela Tipificação Nacional de 

Serviços Sócioassistenciais; acompanhar e assessorar os CREAS nas suas relações com o 

sistema de proteção social e com o sistema de garantia de direitos da cidade, visando 

assegurar os direitos de famílias e indivíduos atendidos; acompanhar e assessorar os 

CREAS no aperfeiçoamento da sua metodologia de trabalho por meio da realização de 

encontros, oficinas, cursos e seminários; articular junto às demais secretarias municipais e 

outras instituições públicas estaduais e federais a prestação de apoios e serviços 

complementares necessários ao atendimento especializado a famílias e indivíduos; realizar 

seminários, encontros e fóruns de debates bem como estudos e pesquisas sobre as 

diferentes dimensões do atendimento especializado prestado nos CREAS; buscar parcerias 

e articulações com CREAS dos Municípios da Grande Vitória e do Estado; articular parcerias 

com os governos Federal e Estadual, Sociedade Civil Organizada e Iniciativa Privada, a fim 

de garantir o cumprimento de suas atribuições; implantar e acompanhar a formação em 

serviço nos CREAS na graduação e nos diferentes níveis da pós- graduação nas áreas de 

ciências humanas e sociais; acompanhar e assessorar os CREAS na constituição e 

fortalecimento de redes de ajuda mútua de famílias e indivíduos usuários dos serviços em 

parceria com redes sociais já existentes; acompanhar e assessorar os CREAS na prestação 

do atendimento domiciliar a famílias e indivíduos com direitos violados; acompanhar e 

assessorar os CREAS no desenvolvimento de campanhas e ações de prevenção de 

violações de direitos tais como: abuso e violência sexual, trabalho infantil, violência contra o 

idoso, a pessoa com deficiência, a população em situação de rua e outros; acompanhar e 
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assessorar os CREAS na formação das redes de serviços de média complexidade nos seus 

territórios e na cidade; Coordenar e monitorar os convênios, contratos e instrumentos 

congêneres sob sua responsabilidade; acompanhar e controlar as metas físicas e 

financeiras dos instrumentos legais firmados; registrar dados e informações encaminhando-

os ao setor competente para efeito de avaliação e de composição de indicadores sociais da 

Secretaria; participar do planejamento e acompanhar processos de formação continuada da 

equipe; elaborar relatório anual de atividades e apresentá-lo ao setor competente da 

Secretaria; executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

2. Coordenação de Acolhimento Familiar: coordenar os serviços de acolhimento familiar 

voltados às crianças e aos adolescentes com vínculos familiares rompidos ou fragilizados; 

identificar, selecionar e capacitar famílias para o acolhimento de crianças e adolescentes 

vitimizados ou em situação de abandono e negligência familiar; promover a interação e a 

troca de experiências entre as famílias inseridas nos serviços de acolhimento; acompanhar 

processos de recuperação das famílias de origem, cuidando da sua capacitação para 

receberem os filhos de volta; elaborar, em conjunto com a equipe técnica e demais 

colaboradores, o projeto político-pedagógico do serviço; intensificar o diálogo com outros 

setores da Secretaria e da Prefeitura, visando garantir a intersetorialidade e a eficácia das 

ações; articular com a rede de serviços e com o sistema de garantia de direitos; viabilizar a 

convivência familiar e comunitária; Participar dos estudos de caso das crianças e 

adolescentes em acolhimento familiar com os atores da rede e com a Vara Especializada da 

Criança e do Adolescente; requerer e acompanhar o pagamento do auxílio financeiro mensal 

às famílias acolhedoras; promover reuniões de equipe visando debater as dificuldades 

enfrentadas na implementação dos serviços e as soluções coletivas a serem adotadas; 

acompanhar o resultado dos estudos acadêmicos sobre os serviços; organizar a divulgação 

do serviço e mobilizar as famílias acolhedoras; coordenar e monitorar os convênios, 

contratos e instrumentos congêneres sob sua responsabilidade; acompanhar e controlar as 

metas físicas e financeiras dos instrumentos legais firmados; registrar dados e informações, 

encaminhando-as ao setor competente para efeito de avaliação e de composição de 

indicadores sociais da Secretaria; participar do planejamento e acompanhar processos de 

formação continuada da equipe; elaborar relatório anual de atividades e apresentá-lo ao 

setor competente da Secretaria; executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a 

ser atribuídas. 

c) Gerência de Gestão do Sistema Único de Assistência Social: coordenar as ações de 

monitoramento e avaliação do Sistema Único da Assistência Social - SUAS; estabelecer 

interface com o Conselho Municipal de Assistência Social e os demais Conselhos no que 
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couber, para efeito de aprovação de normas relacionadas a aspectos da política de 

assistência social; promover a gestão do conhecimento, por meio da formação continuada 

de recursos humanos no contexto mais específico da assistência social; promover a gestão 

diagnóstica socioterritorial e dos serviços, programas e projetos de Assistência Social, por 

meio da implantação de sistemas e instrumentos técnicos-operacionais de Vigilância 

Socioassistencial; promover a gestão do trabalho com vistas a estruturação do trabalho, da 

qualificação e valorização dos trabalhadores do SUAS; avaliar, conservar, arquivar, 

organizar e disponibilizar documentos e demais materiais de conteúdo acadêmico, técnico 

ou de valor social que seja de interesse da Secretaria e de seu corpo técnico; elaborar, 

executar e coordenar o plano de comunicação interna e externa da Secretaria;  promover, 

em articulação com as demais gerências, a avaliação do SUAS e de seus serviços; cuidar 

da implantação de sistemas informatizados dos serviços, em constante cooperação com o 

serviço de Tecnologia da Informação; superintender os serviços da Gerência adotando todas 

as providências necessárias ao seu bom funcionamento; representar a Gerência em 

encontros, seminários, reuniões e em outros espaços; executar outras atividades correlatas 

ou que lhe venham a ser atribuídas. 

d) Coordenação de Almoxarifado, Patrimônio e Segurança Alimentar: Efetuar o 

recebimento do material remetido pelos fornecedores, providenciando sua conferência e 

inspeção; Executar o armazenamento e conservação dos materiais de acordo com as 

normas técnicas; Efetuar a distribuição dos bens adquiridos às diversas unidades 

administrativas da Secretaria; Controlar as movimentações de estoque no Almoxarifado, 

visando à integridade dos controles internos; Emitir relatórios referentes à movimentação e 

ao nível dos estoques do Almoxarifado; Organizar e manter atualizado o registro referente 

ao movimento de entrada e saída dos materiais; Comunicar imediatamente à unidade 

administrativa competente na Secretaria de Administração o recebimento de material 

permanente para efeito de seu registro patrimonial antes de sua distribuição; Almoxarifado 

(Examinar, registrar, conferir, distribuir e receber todos os materiais e produtos de consumo 

e materiais permanentes); Realizar o balaço mensal fornecendo as informações necessárias 

ao setor de contabilidade da Prefeitura; Identificar e registrar as ocorrências de mercadorias 

entregues em desacordo com o empenho, bem como liberação das notas fiscais para 

pagamento; Promover a avaliação e reavaliação dos bens móveis e imóveis para efeito de 

alienação, incorporação, seguro e locação; Manter atualizado inventário dos bens móveis e 

imóveis; Realizar o inventário anual dos bens patrimoniais.; gerenciar, planejar, executar e 

avaliar os serviços e as ações de Segurança Alimentar e Nutricional; promover seminários, 

encontros e fóruns de debates permanentes sobre Segurança Alimentar e Nutricional; 
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articular-se à rede metropolitana de ações voltadas à Segurança Alimentar e Nutricional - 

SAN; realizar estudos, mapeamentos, pesquisas e levantar indicadores sociais referentes à 

Segurança Alimentar e Nutricional; tomar como prioridade em seu público alvo a população 

em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional; implantar 

mecanismos destinados a obter a avaliação dos usuários acerca dos serviços prestados; 

cuidar da informatização dos serviços e de sua articulação em rede; implementar a gestão 

compartilhada e democrática no âmbito da Gerência; promover a formação continuada e em 

serviço da equipe, estimulando o debate acadêmico e teórico entre os técnicos e demais 

servidores, valorizando o saber e a experiência de técnicos e usuários; avaliar a eficiência, 

eficácia e efetividade dos serviços efetuando as correções sempre que necessário; 

representar a Gerência em encontros, seminários, reuniões e em outros espaços; exercer a 

gestão dos convênios, contratos e instrumentos congêneres sob sua responsabilidade 

zelando pelo uso eficiente e eficaz dos recursos; fornecer, aos governos federal e estadual, 

as informações necessárias ao controle social no âmbito do município e ao monitoramento 

do Sistema Único de Assistência Social - SUAS; coordenar o processo de elaboração do 

relatório anual da Gerência; encaminhar dados e informações produzidas à Gerência de 

Gestão do SUAS; superintender os serviços da Gerência adotando todas as providências 

necessárias ao seu bom funcionamento; executar outras atividades correlatas ou que lhe 

venham a ser atribuídas. 

II. Gerência Administrativa, Financeira e Orçamentária:  auxiliar e assessorar o(a) 

Secretário(a) no exercício de suas atribuições; organizar e subsidiar as atividades de 

planejamento, gerenciamento e controle no âmbito da Secretaria; viabilizar o processo de 

planejamento setorial em sua totalidade, através de suporte técnico às demais Unidades 

Administrativas do órgão; promover a integração e interação entre as diversas unidades 

administrativas da Secretaria para a gestão dos programas e ações de responsabilidade 

deste órgão; coordenar e orientar a realização de estudos, levantamento de dados e 

elaboração de projetos que visem à melhoria do desenvolvimento das atividades da 

Secretaria; coordenar e orientar a execução das atividades administrativas e financeiras, 

acompanhando execução de contratos e ordens de pagamentos no âmbito da Secretaria; 

promover a perfeita integração com as demais Gerências; Coordenar as atividades dos seus 

subordinados, de acordo com as diretrizes da Secretaria; Acompanhar o controle 

orçamentário e financeiro da Secretaria; Supervisionar a prestação de contas de serviços 

contratados e conveniados; Controlar e avaliar a execução de contas de serviços prestados 

quanto aos convênios firmados; Controlar a execução financeira das atividades e programas 

de manutenção e desenvolvimento, elaborando a prestação de contas aos órgãos 
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financiadores; Gerir os Fundos de responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Assistência 

Social; Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

a) Coordenação de Compras e Prestação de Contas: Acompanhar e controlar os 

processos de aquisição de materiais e serviços necessários ao funcionamento das unidades 

administrativas da Secretaria; Orientar a elaboração de projetos básicos e outros 

procedimentos administrativos, visando à abertura de processos licitatórios; Coordenar e/ou 

integrar comissões para análise de materiais e prestação de serviços; Elaborar e/ou solicitar 

ao órgão competente a codificação de materiais e serviços em sistema específico; Manter o 

estoque de materiais em condições de atender ao consumo das diversas unidades 

administrativas da Secretaria; Efetuar o recebimento do material remetido pelos 

fornecedores, providenciando sua conferência e inspeção; Analisar e controlar as 

prestações de contas que se relacionam direta ou indiretamente com a Secretaria; Analisar 

a prestação de contas dos adiantamentos e suprimentos de fundo; analisar a prestação de 

contas dos recursos repassados pela secretaria às entidades; assessorar, analisar e emitir 

parecer conclusivo acerca de todas as Prestação de Contas; Alimentar o sistema de controle 

e acompanhamento dos órgãos Federal e Estadual, bem como realizar a prestação de 

contas dos convênios e termos de compromissos firmados; Executar outras atividades 

correlatas ou que lhes venham a ser atribuídas. 

b) Coordenação de Contratos e Convênios: desempenhar funções técnicas na efetiva 

gestão de convênios e contratos da Secretaria; elaborar instrumentos legais de parcerias 

(convênios, contratos, termos de parceria, termos de responsabilidade, etc.) a serem 

firmados entre a Secretaria e órgãos governamentais e não governamentais; monitorar a 

utilização dos recursos da secretaria com emissão periódica de relatórios; acompanhar e 

controlar os recursos recebidos no FMAS, FIA e demais fundos específicos; controlar o 

repasse de recursos financeiros às entidades conveniadas; elaborar a prestação de contas 

dos recursos repassados à Secretaria; elaborar relatório anual de atividades e apresentá-lo 

ao setor competente da Secretaria; Instruir e acompanhar as diversas demandas que 

resultam no firmamento de contratos e convênios e instrumentos congêneres; Acompanhar 

as vigências dos ajustes, informando aos setores responsáveis sobre o seu término; Solicitar 

publicações dos resumos de contratos, convênios, aditivos, ratificações e outros 

instrumentos celebrados pela Secretaria; Arquivar de forma cronológica todos os termos, 

vigentes ou prescritos, em pastas físicas e por meio digital para controle interno; Enviar ao 

gabinete do secretário cópias dos convênios e contratos firmados; Providenciar análise de 

reequilíbrio econômico e financeiro executar outras atividades correlatas ou que lhe venham 

a ser atribuídas. 
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c) Coordenação de Recursos Humanos: Coordenar as atividades dos seus subordinados, 

de acordo com as diretrizes da Secretaria; Assessorar as Unidades, dando apoio técnico e 

oferecendo subsídios ao melhor desempenho do pessoal que atuará nestas unidades; 

Participar do processo de seleção de pessoal, detalhando qualificação e quantificação dos 

servidores pretendidos; Participar de reuniões e decisões de ajustamento de funcionários, 

sugerindo prováveis soluções; Localizar o pessoal da Secretaria nos postos de trabalho; 

Manter atualizada a coletânea de legislação referente ao pessoal lotado na Secretaria; 

Controlar a frequência dos servidores de toda a Secretaria; Controlar a concessão de férias 

e de licenças aos servidores; Manter atualizado o cadastro funcional dos servidores; 

Promover a abertura e acompanhamento de processos com vistas à celebração dos Termos 

de Compromisso de Estágio; Encaminhar os estudantes estagiários aos locais de atuação, 

em conformidade com o quadro de vagas existentes; Manter controle permanente sobre as 

movimentações e o quadro de estagiários ativo e inativo da Secretaria; Executar outras 

atividades correlatas ou que lhes venham a ser atribuídas. 

III. Subsecretaria Municipal de Qualificação Profissional e Trabalho: viabilizar 

internamente a execução das políticas da Administração Municipal na área de incentivo ao 

trabalho e geração de renda, através da adequada gestão da estrutura e dos recursos 

disponíveis; elaborar, executar e acompanhar projetos de incentivo ao trabalho e geração de 

renda; promover a articulação do trabalhador desempregado e/ou de baixa renda e de baixa 

qualificação profissional com o mercado de trabalho da Região Metropolitana na qual se 

insere o Município, através de cursos de capacitação e qualificação profissional, estimulando 

a formação de associações e/ou empresas associativas de produção de bens e/ou serviços; 

articular a qualificação social e profissional, a processos de elevação da escolaridade e 

inclusão digital ou acesso às tecnologias de informação; executar outras atividades 

correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

a) Gerência de Qualificação Profissional: organizar, acompanhar e executar a articulação 

do trabalhador desempregado e/ou de baixa renda e de baixa qualificação profissional com 

o mercado de trabalho da Região Metropolitana na qual se insere o Município, através de 

cursos de capacitação e qualificação profissional, promovendo a formação de associações 

e/ou empresas associativas de produção de bens e/ou serviços; organizar e acompanhar a 

execução das políticas públicas do trabalho e de geração de renda no âmbito do Município, 

promovendo espaços de debate público e a articulação de redes que implementem ações de 

qualificação social e empresarial para o desenvolvimento da economia solidária; promover a 

qualificação social e profissional, a processos de elevação da escolaridade e inclusão digital 

ou acesso às tecnologias de informação; articular-se com outros órgãos, entidades e 
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instituições para realização de estudos e pesquisas, visando compatibilizar a oferta de 

cursos com as exigências do mercado de trabalho; assessorar órgãos, entidades e 

instituições na elaboração e implantação de projetos de qualificação profissional; analisar e 

avaliar projetos de qualificação profissional, visando definir sua viabilidade técnica; identificar 

necessidades de qualificação profissional no Município, visando subsidiar o planejamento de 

suas ações; promover a perfeita integração com as demais Gerências; executar outras 

atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

1. Coordenação de Qualificação Profissional: elaborar, coordenar e acompanhar a 

execução de programas e projetos de formação e certificação profissional, em articulação 

com organismos federal, estaduais, municipais e internacionais; organizar e manter 

atualizado cadastro de instituições de educação profissional no Município; Atuar na 

organização do fluxo de atendimento ao cidadão nas unidades de qualificação, prezando 

pelo adequado registro de informações e manutenção de banco de dados; executar outras 

atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 
2. Coordenação de Inclusão Produtiva: estimular e apoiar todas as formas de inclusão 

produtiva nas diferentes regiões da cidade; articular a inclusão produtiva com processos de 

desenvolvimento local integrado e sustentável dos territórios; promover o aperfeiçoamento 

da produção e da gestão; articular a implantação da rede de comercialização dos produtos; 

atuar em estreita articulação com os centros de referência da assistência social (CRAS) e a 

Secretaria; implementar atividades de inclusão produtiva, de formação de grupos de 

produção e de comercialização dos produtos, de forma que inclua famílias dos CRAS e de 

Programas de Transferência de Renda no mundo do trabalho e da geração de renda; 

difundir a cultura, princípios e iniciativas de Economia Solidária, contribuindo para a 

sustentabilidade e desenvolvimento dos empreendimentos solidários existentes na cidade; 

apoiar o empreendedorismo sob as suas várias formas; captar recursos estaduais, federais 

e privados para implementação de projetos de inclusão produtiva; coordenar e monitorar os 

convênios, contratos e instrumentos congêneres sob sua responsabilidade; acompanhar e 

controlar as metas físicas e financeiras dos instrumentos legais firmados; registrar dados e 

informações encaminhando-os ao setor competente para efeito de avaliação e de 

composição de indicadores sociais da secretaria; participar do planejamento e acompanhar 

processos de formação continuada da equipe; elaborar relatório anual de atividades e 

apresentá-lo ao setor competente da secretaria; executar outras atividades correlatas ou que 

lhe venham a ser atribuídas. 
 
b) Gerência de Intermediação e Informações Estratégicas para o Trabalho: conceber, 
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promover e articular ações que facilitem a intermediação para o trabalho; planejar e 

coordenar programas e projetos para os mercados formal e informal de trabalho; identificar e 

cadastrar vagas no mercado formal de trabalho; prestar orientação profissional, objetivando 

facilitar o acesso do trabalhador ao mercado de trabalho; assistir e orientar o trabalhador 

desempregado, quanto à utilização do seguro-desemprego; informar, cadastrar e 

encaminhar ao mercado formal os trabalhadores inscritos através das unidades de 

atendimento; coordenar e acompanhar a execução de projetos voltados para o trabalho 

autônomo; organizar e manter atualizado o cadastro dos trabalhadores autônomos; articular-

se com outras entidades e/ou setores, visando promover a qualificação e/ou requalificação 

dos profissionais cadastrados para prestação de serviços; implantar e operacionalizar 

sistemas de informações para acompanhamento das ações estratégicas; organizar, manter 

e gerenciar banco de dados com informações referentes ao mercado de trabalho, acidentes 

de trabalho e doenças ocupacionais; apoiar a realização de estudos e pesquisas que 

forneçam indicadores de emprego, desemprego e rotatividade dos trabalhadores, para fins 

de análise da conjuntura do mercado de trabalho; estimular, propor e divulgar estudos e 

pesquisas sobre o comportamento do mercado de trabalho; estabelecer parcerias com 

instituições de pesquisa para geração de informações relevantes ao desenvolvimento do 

trabalho; promover a perfeita integração com as demais Gerências; executar outras 

atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

1. Coordenação de Encaminhamento ao Trabalho: Operacionalizar as ações de 

encaminhamento de cidadãos ao mercado de trabalho; Atuar na organização do fluxo de 

atendimento ao cidadão nas unidades de atendimento, prezando pelo adequado cadastro de 

currículos e informações no banco de dados; executar outras atividades correlatas ou que 

lhe venham a ser atribuídas. 
IV. Coordenação da Secretaria Executiva dos Conselhos: assegurar o apoio técnico e 

administrativo ao funcionamento dos Conselhos Municipais de Viana vinculados às políticas 

públicas integrantes da Secretaria; assegurar o apoio técnico, administrativo e financeiro à 

realização das conferências municipais organizadas pelos conselhos; apoiar as diferentes 

formas de articulação interconselhos municipais; promover a capacitação dos conselheiros; 

assegurar a mediação entre as demandas dos Conselhos e as diversas Secretarias, em 

especial à Secretaria; reunir informações, dados estatísticos, estudos, legislações e 

normativas relacionadas aos temas tratados pelos Conselhos, disponibilizando-os aos 

conselheiros; assegurar a implantação de mecanismos destinados a obter a avaliação dos 

serviços pelos usuários; cuidar da informatização dos serviços e de sua articulação em rede; 

Implementar a gestão compartilhada e democrática no âmbito da Gerência; promover a 
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formação continuada e em serviço da equipe, estimulando o debate acadêmico e teórico 

entre os técnicos e demais servidores, valorizando o saber e a experiência de técnicos e 

usuários; representar a Secretaria Executiva em encontros, seminários, reuniões e em 

outros espaços; participar das reuniões de órgãos colegiados ou grupos de trabalho para os 

quais for indicado; fornecer, aos governos federal e estadual, as informações necessárias ao 

controle social no âmbito do município e ao monitoramento do Sistema Único de Assistência 

Social – SUAS e demais sistemas das políticas públicas relacionadas; coordenar o processo 

de elaboração do relatório anual da Secretaria Executiva; encaminhar dados e informações 

produzidas à Secretaria; superintender os serviços da Secretaria Executiva adotando todas 

as providências necessárias ao seu bom funcionamento; executar outras atividades 

correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

 

Art. 3º Faz parte integrante deste Decreto a tabela de cargos, Anexo I e o organograma da 

Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social, Anexo II.  

 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.   

 

Viana - ES, 01 de janeiro de 2021. 

 
 

WANDERSON BORGHARDT BUENO 
Prefeito Municipal de Viana 
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ANEXO I 
 

Unidades Administrativas Cargo Padrão Quantitativo 

Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social Secretário PC-S 1 

Subsecretaria Municipal de Desenvolvimento Social Subsecretário PC-SUB 1 

Subsecretaria Municipal de Qualificação Profissional e Trabalho Subsecretário PC-SUB 1 

Gerência de Proteção Social Básica Gerente de Área PC-T1 1 

Gerência de Proteção Social Especial Gerente de Área PC-T1 1 

Gerência Administrativa, Financeira e Orçamentária Gerente de Área PC-T1 1 

Gerência de Qualificação Profissional Gerente de Área PC-T1 1 

Gerência de Intermediação e Informações Estratégicas para o Trabalho Gerente de Área PC-T1 1 

Gerência de Gestão do Sistema Único de Assistência Social Coordenador de Área PC-T1 1 

Coordenação Local de Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Coordenador de Área PC-OP2 4 

Coordenação Local de Centro de Convivência Coordenador de Área PC-OP3 1 

Coordenação de Transferência de Renda e Benefícios Coordenador de Área PC-OP3 1 
Coordenação Local de Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social (CREAS) Coordenador de Área PC-OP2 1 

Coordenação de Acolhimento Familiar Coordenador de Área PC-OP3 1 

Coordenação de Almoxarifado, Patrimônio e Segurança Alimentar Coordenador de Área PC-OP2 1 

Coordenação de Compras e Prestação de Contas Coordenador de Área PC-OP3 1 

Coordenação de Contratos e Convênios Coordenador de Área PC-OP3 1 

Coordenação de Recursos Humanos Coordenador de Área PC-OP3 1 

Coordenação de Qualificação Profissional Coordenador de Área PC-OP3 1 

Coordenação de Inclusão Produtiva Coordenador de Área PC-OP3 1 

Coordenação de Encaminhamento ao Trabalho Coordenador de Área PC-OP3 1 

Coordenação da Secretaria Executiva dos Conselhos Coordenador de Área PC-OP3 1 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



04/01/2021 (Segunda-feira) DOM/ES - Edição N° 1676

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 370

17 

 
 

Prefeitura Municipal de Viana  
Secretaria Municipal de Governo  

 
Decreto nº 013/2021 

 

 

ANEXO II



04/01/2021 (Segunda-feira) DOM/ES - Edição N° 1676

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 371

DECRETO Nº 014/2020
Publicação Nº 322022

 

 
 
 

Prefeitura Municipal de Viana  
Secretaria Municipal de Governo  

  Decreto nº 014/2021 
DECRETO Nº 014/2021 

 
ESTABELECE A FORMA DE ORGANIZAÇÃO E 
REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, no uso das atribuições que lhes são 

conferidas pelo art. 60, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Viana, e de acordo 

com a Lei n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º A estrutura de Direção, Assessoramento e Chefia da Procuradoria Geral do 

Município e respectivos Cargos de Provimento em comissão passam a ser os 

seguintes: 
 

Unidade Administrativa Atribuições 
Procuradoria Geral Aquelas descritas no art. 9º da Lei nº 2.459/2012 
Subprocuradoria Geral para 
Assuntos Judiciais 

Aquelas descritas no art. 24 da Lei nº 2.459/2012 

Subprocuradoria Geral para 
Assuntos Administrativos 

Aquelas descritas no art. 25 da Lei nº 2.459/2012 

Assessoria do Procurador Geral Aquelas descritas no art. 27 da Lei nº 2.459/2012 
 

Unidade Administrativa Cargos Padrão Quant
idade 

Procuradoria Geral Secretário PC-S 01 
Assessoria do Procurador Geral Assessor do Procurador Geral PC-T1 04 
Subprocuradoria Geral para 
Assuntos Judiciais 

Subprocurador PC-Sub 01 

Subprocuradoria Geral para 
Assuntos Administrativos 

Subprocurador PC-Sub 01 

 

Art. 2º Faz parte integrante deste Decreto o Anexo único contendo o organograma 

da Procuradoria Geral do Município. 
 

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

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021. 
 

WANDERSON BORGHARDT BUENO 

Prefeito Municipal de Viana 
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DECRETO Nº 015/2021 

 
ESTABELECE A FORMA DE ORGANIZAÇÃO E 
REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTE, 
LAZER E JUVENTUDE. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, no uso das atribuições que lhes são 

conferidas pelo art. 60, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Viana, e de 

acordo com a Lei n° 3.133 de 17 de dezembro de 2020, 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude fica instituída com as 

seguintes unidades administrativas: 

I. Gerência de Lazer; 

II. Gerência de Esporte Amador; 

III. Gerência de Políticas para Juventude; 

IV. Gerência Administrativa, Financeira e Orçamentária. 

 
Art. 2º Ficam instituídas as atribuições das unidades administrativas que compõem 

a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, conforme as seguintes 

descrições: 

I. Gerente de Lazer: Sugerir a criação e utilização de áreas de lazer para as 

comunidades; promover, apoiar e incentivar ruas de lazer e atividades correlatas nas 

comunidades;  acompanhar a execução dos projetos recreativos e de lazer da 

secretaria nas áreas esportivas; Incentivar o uso dos centros de lazer por entidades 

organizadas, estimulando a prática esportiva; manter o cumprimento dos convênios 

assinados com órgãos federais, estaduais e particulares; fiscalizar e orientar quanto 

à utilização de áreas esportivas e de lazer; elaborar estimativas de custo das 

promoções; estabelecer convênios entre o município e patrocinadores; desenvolver 

e promover cursos, seminários e palestras; avaliar propostas de entidades e 

comunidades para ação conjunta com a secretaria;   organizar atividades com 

participação de pais e filhos; elaborar o calendário anual de eventos, bem como, 
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acompanhar a execução dos mesmos; executar outras atividades correlatas ou que 

lhe venham a ser atribuídas. 
II. Gerente de Esporte Amador: coordenar as atividades dos seus subordinados, 

de acordo com as diretrizes da Secretaria; desenvolver a política de esporte amador 

no Município; obter a participação e colaboração dos órgãos e entidades privadas 

nas promoções; coordenar programas, projetos e eventos esportivos especializados, 

voltados para os portadores de deficiência física incapacitante e idosa; elaborar e 

atualizar os registros das entidades esportivas; acompanhar, incentivar e apoiar as 

manifestações e atividades esportivas das entidades, atletas e comunidades; criar 

meios para implantação de atividades simples, envolvendo grande número de 

participantes; Incentivar e garantir que a sociedade tenha acesso a pratica de 

diferentes modalidades esportivas; Propiciar ambiente adequado a promoção de 

atividades de lazer e de esporte voltados para segmentos sociais da população, em 

parceria com outras organizações e com os órgãos municipais que atuam na área 

social, tais como: saúde, educação e assistência social; execução dos demais 

serviços públicos Municipais que estejam compreendidos no seu âmbito de atuação; 

executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

III. Gerente de Políticas para a Juventude: coordenar as atividades de educação 

esportiva da Juventude; Formular e fomentar a política municipal da juventude; 

Planejar, executar e articular os diversos atores da sociedade, governo, 

organizações não-governamentais, jovens e legisladores para construir políticas 

públicas integrais de juventude, pensando sua diversidade cultural, religiosa, de 

raça, gênero e localidade; Apontar diretrizes e metas para que o jovem possa ser o 

ator principal em todas as etapas de elaboração das ações setoriais e intersetoriais; 

Criar espaços de diálogo e convivência plural, tolerantes e eqüitativos, entre as 

diferentes representações juvenis.  

IV.  Gerente Administrativo, Financeiro e Orçamentário:  acompanhar e orientar 

a execução de atividades, controlando o cumprimento das metas e prioridades 

administrativas; dar suporte administrativo e financeiro às diversas unidades 

administrativas da Secretaria; estabelecer e fazer cumprir metas, políticas de 

execução de atividades, cronogramas e prioridades para as diversas áreas; 

assessorar seus superiores na tomada de decisões; auxiliar o Secretário Municipal a 

gerir a execução das atividades administrativas do desenvolvimento organizacional; 

elaborar e providenciar despachos; desenvolver atividades administrativas, visando 
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à organização processual, em especial documentos e trâmites processuais; 

supervisionar, coordenar e atuar na execução relativa aos estágios da despesa 

pública; cumprir normas e procedimentos administrativos e de execução 

orçamentária e financeira; atuar no planejamento, organização e controle dos 

programas e suas execuções, incluindo processos de aquisição; acompanhar a 

execução dos contratos, atuando sempre que necessário; atuar no controle e atos 

de pessoal e executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser 

atribuídas. 
 

Art. 3º Faz parte integrante deste Decreto a tabela de cargos, Anexo I e o 

organograma da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Anexo II.  

 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021. 
 
 

WANDERSON BORGHARDT BUENO 
Prefeito Municipal de Viana 
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ANEXO I 
 

 
Unidades Administrativas Cargo Padrão Quantitativo 

Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e 
Juventude Secretário PC-S 1 

Gerência de Lazer Gerente PC-T1 1 

Gerência de Esporte Amador Gerente PC-T1 1 

Gerência de Políticas para a Juventude Gerente PC-T1 1 

Gerência Administrativo, Financeiro e 
Orçamentário Gerente PC-T1 1 
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DECRETO Nº 016/2020
Publicação Nº 322024

 

   

 
 
 

Prefeitura Municipal de Viana  
Secretaria Municipal de Governo  

 
Decreto nº 016/2021 

 

DECRETO Nº 016/2021 

 
ESTABELECE A FORMA DE ORGANIZAÇÃO 
E REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO DAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, no uso das atribuições que lhes são conferidas 
pelo art. 60, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Viana, e de acordo com a Lei n° 
3.133 de 17 de dezembro de 2020, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º A Secretaria Municipal de Agricultura fica instituída com as seguintes unidades 

administrativas: 

I. Subsecretário de Agricultura; 

II. Gerente de Apoio ao Produtor Rural; 

III. Gerente de Programas e Projetos da Agricultura; 

IV. Gerente de Desenvolvimento Rural; 

V. Gerente Administrativo, Financeiro e Orçamentário. 

 
Art. 2º Ficam instituídas as atribuições das unidades administrativas que compõem a 

Secretaria Municipal de Agricultura, conforme as seguintes descrições: 
I. Subsecretário de Agricultura: incentivar e fomentar programas e projetos 

territoriais de desenvolvimento rural; incentivar a estruturação, capacitação e sinergia 

da rede formada a partir dos órgãos colegiados, especialmente os conselhos onde 

estejam representando o conjunto dos atores sociais que participam da formulação, 

análise e acompanhamento das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento 

rural;formular políticas e diretrizes concernentes ao desenvolvimento da agricultura 

familiar; planejar, coordenar, supervisionar, promover, controlar e avaliar as atividades 

relativas à política de desenvolvimento da agricultura familiar; apoiar a construção e 

gestão de plano de desenvolvimento rural;- supervisionar a execução de programas e 

ações nas áreas de fomento ao desenvolvimento dos agricultores familiares, 

pescadores, seringueiros, extrativistas e aquiculturas; prestar assistência direta ao 

Secretário da Pasta, no desempenho de suas atribuições; planejar, executar, controlar 

e avaliar as ações na área da agricultura; desenvolver e apoiar ações voltadas ao 
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desenvolvimento da agricultura no Município; regular as atividades comerciais 

relacionadas com a atividade da Secretaria (feira de produtores, mercado do produtor, 

feiras livre e outros); zelar pelo cumprimento da legislação vigente, visando o 

desenvolvimento da produção agropecuária e pesqueira do Município;executar outras 

atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 
II. Gerente de Apoio ao Produtor Rural: apoiar, planejar e coordenar programas 

de capacitação de agricultores e trabalhadores rurais; prestar assistência e apoio 

técnico às atividades inerentes a Secretaria; articular, com órgãos estaduais, federais 

e entidades da iniciativa privada, ações inerentes às atribuições da Secretaria, 

priorizando a parcela da população mais desprovida socialmente; promover o 

incentivo e a orientação aos produtores rurais, quanto aos sistemas de irrigação, 

correção dos solos, adubação e tratos culturais; Orientar os agricultores quanto aos 

processos de colheita, armazenagem e comercialização dos produtos; Garantir uma 

boa estrutura para o escoamento da produção, através da manutenção das estradas 

vicinais; Promover a comercialização de hortifrutigranjeiros entre produtores rurais e 

consumidores do meio urbano através de feiras livres; administrar feiras de produtos 

rurais e o entreposto pesqueiro; orientar e acompanhar os produtores e os 

piscicultores na legalização de suas atividades produtivas; promover a capacitação da 

mão de obra local no beneficiamento e venda da produção agrícola e pesqueira; 

regular, orientar e disciplinar a distribuição de gêneros alimentícios de primeira 

necessidade e os seus meios de beneficiamento e comercializaçãopropor, planejar e 

executar políticas de incentivo ao pequeno produtor rural; manter cadastro atualizado 

das propriedades rurais do município com indicação do uso do solo, produção e 

cultura agrícola  executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser 

atribuídas. 
III. Gerente de Programas e Projetos da Agricultura: elaborar e executar 

estudos e projetos para subsidiar a Política Municipal de Desenvolvimento da 

Agricultura, bem como a execução da mesma; Incentivar e executar a pesquisa, o 

desenvolvimento e a capacitação tecnológica e humana para a resolução dos 

problemas agropecuários do Município; Promover a captação de recursos junto aos 

órgãos e entidades públicas e privadas e orientar a aplicação de recursos financeiros 

destinados ao desenvolvimento de todas as atividades relacionadas com a proteção, 

conservação, recuperação, pesquisa e melhoria da agricultura;  Estabelecer critérios e 

diretrizes para a gestão dos recursos destinados aos fundos diretamente vinculados à 
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Secretaria; Promover a realização de programas de fomento à agropecuária e à 

agricultura familiar; fomentar a inovação tecnológica na agricultura familiar; 

implementar ações, elaborar, promover e avaliar a execução de programas e projetos 

de fomento específicos no que diz respeito à assistência técnica e extensão rural; 

promover a integração entre os processos de geração e transferência de tecnologias 

adequadas à preservação e recuperação dos recursos naturais; coordenar o serviço 

de assistência técnica e extensão rural; e promover a compatibilidade das 

programações de pesquisa agropecuária e de assistência técnica e extensão rural. 

Desenvolver e divulgar as potencialidades do Município a nível regional, estadual e 

federal, visando a atração de investimentos no campo agroindustrial e pecuário; dentro 

das normas superiores de delegações de competências, executar outras atividades 

correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 
IV. Gerente de Desenvolvimento Rural: prestar assistência e apoio a produtores 

rurais; fiscalizar o sistema de abastecimento e segurança alimentar; executar e 

promover as políticas de produção familiar de gêneros alimentícios; acompanhar, 

manter e conservar unidades, equipamentos e instalações para apoio e 

desenvolvimento da política agropecuária, agroindustrial e de abastecimento; 

desenvolvimento e estimulo ao produtor para permanecer em seu meio; executar 

programas de capacitação de agricultores e trabalhadores rurais; propor, acompanhar 

e aprovar os projetos relativos à pavimentação, recuperação e sinalização de estradas 

rurais; promover a escuta às instituições representativas da agricultura familiar, para 

identificar necessidades de pesquisas destinadas a melhoria da produção e 

verticalização dos produtos e dos principais sistemas produtivos da agricultura familiar, 

com base sustentável; executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser 

atribuídas. 
V. Gerente Administrativo, Financeiro e Orçamentário: acompanhar e orientar 

a execução de atividades, controlando o cumprimento das metas e prioridades 

administrativas; dar suporte administrativo e financeiro às diversas unidades 

administrativas da Secretaria; estabelecer e fazer cumprir metas, políticas de 

execução de atividades, cronogramas e prioridades para as diversas áreas; 

assessorar seus superiores na tomada de decisões; auxiliar o Secretário Municipal a 

gerir a execução das atividades administrativas do desenvolvimento organizacional; 

elaborar e providenciar despachos; desenvolver atividades administrativas, visando à 

organização processual, em especial documentos e trâmites processuais; 
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supervisionar, coordenar e atuar na execução relativa aos estágios da despesa 

pública; cumprir normas e procedimentos administrativos e de execução orçamentária 

e financeira; atuar no planejamento, organização e controle dos programas e suas 

execuções, incluindo processos de aquisição; acompanhar a execução dos contratos, 

atuando sempre que necessário; atuar no controle e atos de pessoal e executar outras 

atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 
 
Art. 3º Faz parte integrante deste Decreto a tabela de cargos, Anexo I e o 

organograma da Secretaria Municipal de Agricultura, Anexo II.  

 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.   

 

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021. 
 
 

WANDERSON BORGHARDT BUENO 
Prefeito Municipal de Viana 
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ANEXO I 

 
 

Unidades Administrativas Cargo Padrão Quantitativo 

Secretaria Municipal de Agricultura Secretário PC-S 1 

Subsecretaria Municipal de Agricultura Subsecretário PC-SUB 1 

Gerência de Apoio ao Produtor Rural Gerente PC-T1 1 

Gerência de Programas e Projetos da 
Agricultura Gerente PC-T1 1 

Gerência de Desenvolvimento Rural Gerente PC-T1 1 

Gerência Administrativa, Financeira e 
Orçamentária Gerente PC-T1 1 
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ANEXO II 

 
 
 

 

Gerência de Apoio ao 
Produtor Rural

Gerência 
Administrativa, 
Financeira e 

Orçamentária

Gerência de 
Desenvolvimento 

Rural

Gerência de 
Programas e Projetos 

da Agricultura

Subsecretaria de 
Agricultura

Secretaria Municipal 
de Agricultura
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DECRETO Nº 017/2020
Publicação Nº 322025

 

 
Prefeitura Municipal de Viana 

Secretaria Municipal de Governo 
 

Decreto nº 017/2021 
DECRETO Nº 017/2021 

 
ESTABELECE A FORMA DE ORGANIZAÇÃO 
E REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO DAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E 
TRANSPARÊNCIA. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, no uso das atribuições que lhes são conferidas 
pelo art. 60, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Viana, e de acordo com a Lei n° 
3.133 de 17 de dezembro de 2020, 
 
DECRETA: 
  

Art. 1º A Secretaria Municipal de Controle e Transparência fica constituída com as 

seguintes unidades administrativas: 

I. Subsecretaria de Controle de Transparência; 

II. Gerência de Controle Interno, Auditoria e Transparência; 

III. Gerência de Acompanhamento de Contrato e Convênios. 

  

Art. 2º Ficam instituídas as atribuições das unidades administrativas que compõem a 

Secretaria Municipal de Controle e Transparência, conforme descrições abaixo 

relacionadas: 

I. Subsecretaria de Controle de Transparência: verificar o cumprimento das 

metas físicas e orçamentárias dos órgãos e entidades municipais, bem como 

avaliar os procedimentos de controles adotados para registro, acompanhamento e 

divulgação dos indicadores utilizados; exercer o acompanhamento sobre a 

observância dos limites constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal e os 

estabelecidos nos demais instrumentos legais; subsidiar a tomada de decisões 

governamentais e propiciar a melhoria contínua da qualidade do gasto público, a 

partir da modelagem, sistematização, geração, comparação e análise de 

informações relativas a custos, eficiência, desempenho e cumprimento de 

objetivos e metas; executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser 

atribuídas. 
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II. Gerência de Controle Interno, Auditoria e Transparência: assessorar a 

administração nos aspectos relacionados com os controles internos e externo e 

quanto à legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres afetos à 

sua área de atuação; elaborar estudos, visitas técnicas, análises e pesquisas com 

vistas ao aprimoramento do Controle Interno; elaborar relatório e parecer 

conclusivo sobre as contas anuais prestadas pelos ordenadores de despesas e 

pelo Chefe do Poder Executivo, conforme regulamentação do órgão de controle 

externo; interagir com as demais Unidades Administrativas da Secretaria na 

proposição de instrumentos de controle, referentes a cada área de atuação, com 

vistas ao aprimoramento do controle interno; propor sistemas de informações para 

subsidiar o desenvolvimento das funções do sistema de controle interno, 

aprimorar os controles, agilizar as rotinas e melhorar a qualidade das informações; 

manifestar-se por meio de relatórios, inspeções, pareceres e outros 

pronunciamentos voltados a identificar e sanar possíveis irregularidades; elaborar 

e executar os planos de trabalho voltados para suas atribuições; gerenciar 

programas e projetos prioritários da Secretaria, quando solicitado pelo Secretário; 

acompanhar a implementação das políticas, procedimentos e instrumentos de 

transparência da gestão nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal; formular, 

coordenar, fomentar e apoiar a implementação de planos, programas, projetos e 

normas voltados à promoção da transparência, do acesso à informação, da 

conduta ética, da integridade e do controle social na Administração Pública; 

acompanhar o Portal de Transparência Municipal, tomando providências para sua 

atualização constante; - acompanhar no Sistema de Informação ao Cidadão (SIC), 

as solicitações feitas ao Município baseadas na Lei de Acesso à Informação, 

gerenciando os procedimentos referentes à elaboração de resposta ao cidadão 

(prazos, competências e responsabilidades); exercer o controle das operações de 

crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do respectivo poder; 

aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista 

as restrições constitucionais e as Leis de Responsabilidade Fiscal; avaliar o 

cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual, 

na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento; avaliar as informações 

geradas pelos sistemas informatizados, sugerindo alterações à Secretaria 

responsável por sua gestão, visando atender aos órgãos de controle externo; 

acompanhar o cumprimento dos prazos legais referentes a informações 
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financeiras, orçamentárias e atos da gestão fiscal; revisar e emitir parecer sobre 

os processos de Tomada de Contas e Tomada de Contas Especiais instauradas 

pelo correspondente Poder; emitir relatórios e pareceres afetos à sua área de 

atuação; acompanhar as notificações dos órgãos de controle externo garantindo o 

seu atendimento; medir e avaliar os procedimentos de controle interno, através de 

auditoria interna a serem realizadas, mediante metodologia e programação 

próprias, nos diversos sistemas administrativos do correspondente poder; avaliar 

a adequação e eficácia dos controles internos; avaliar a integridade e 

confiabilidade das informações e registros; avaliar a integridade e confiabilidade 

dos sistemas estabelecidos e da sua efetiva aplicação pela administração, 

visando assegurar a observância das políticas, metas, planos, procedimentos, 

leis, normas e regulamentos; avaliar a gestão dos recursos, os procedimentos e 

métodos adotados pela administração municipal, buscando salvaguardar os 

ativos, comprovar a sua existência e a exatidão dos ativos e passivos;  

acompanhar o cumprimento de recomendações decorrentes de trabalhos de 

auditoria interna e externa; elaborar e executar Plano de Anual de Auditoria 

Interna voltados para suas atribuições; elaborar programas de auditoria para a 

execução dos trabalhos nas áreas que serão examinadas; orientar os 

administradores de bens e recursos públicos, nos assuntos pertinentes à área de 

competência do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, 

inclusive sobre a forma de prestar contas, conforme disposto no parágrafo único 

do art. 70 da Constituição Federal; acompanhar a execução física e financeira dos 

programas, projetos, atividades e de operações especiais, e a aplicação, sob 

qualquer forma, de recursos públicos; assessorar a Administração Municipal nos 

aspectos relacionados com os controles interno e externo e quanto à legalidade 

dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos; exercer o 

acompanhamento e fiscalização do processo de lançamento, arrecadação, baixa 

e contabilização das receitas próprias, bem como quanto à inscrição e cobrança 

da Dívida Ativa, e, renúncia de receita; auditar a regularidade dos atos de 

admissão de pessoal, concessão de aposentadoria e pensão; executar outras 

atividades correlatas que lhe venham a ser atribuídas. 
III. Gerência de Acompanhamento de Contrato e Convênios: proceder a análise 

formal de processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade, minutas de 

contratos, convênios e instrumentos congêneres, das Secretarias, visando a 
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atuação eficiente e eficaz da Administração; contribuir no aprimoramento e criação 

de mecanismos de gerenciamento e controle de contratos, convênios e 

instrumentos congêneres; assessorar a administração nos aspectos relacionados 

com o controle interno, emitindo relatórios e pareceres afetos à sua área de 

atuação; elaborar e executar os planos de trabalho voltados para suas atribuições; 

gerenciar programas e projetos prioritários; propor sistemas de informações para 

subsidiar o desenvolvimento das funções do sistema de controle interno, 

aprimorar os controles, agilizar as rotinas e melhorar a qualidade das informações 

afetos à sua área de atuação; auxiliar no que for possível a Gerência de Controle 

Interno, Auditoria e Transparência; executar outras atividades correlatas que lhe 

venham a ser atribuídas. 

 

Art. 3º Faz parte integrante deste Decreto a tabela de cargos, Anexo I e o 

organograma da Secretaria Municipal de Controle e Transparência, Anexo II.  

 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.   

 

Viana - ES, 01 de janeiro de 2021. 
 
 

WANDERSON BORGHARDT BUENO 
Prefeito Municipal de Viana 
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ANEXO I 

 

Cargo Padrão Quant. 

Secretário Municipal de Controle e Transparência PC S 1 

Subsecretaria Controle e Transparência PC SUB 1 

Gerência de Controle Interno, Auditoria e 
Transparência. PC T1 1 

Gerência de Acompanhamento de Contrato e 
Convênios PC T1 1 
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ANEXO II 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

Gerência de 
Acompanhamento de 

Contratos e Convênios

Gerência de Controle 
Interno, Auditoria e 

Transparência

Auditores

Secretaria Municipal de 
Controle e Transparência

Subsecretaria de 
Controle e Transparência
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Prefeitura Municipal de Viana 

Secretaria Municipal de Governo                                                          
Decreto nº 018//2021 

 
DECRETO Nº 018/2021 

 
ESTABELECE A FORMA DE ORGANIZAÇÃO E 
REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO DAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo 

art. 60, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Viana, e de acordo com a Lei n° 3.133, de 

17 de dezembro de 2020. 

  
DECRETA:  
  
Art. 1º. Ficam instituídas as seguintes unidades administrativas no âmbito da Secretaria 

Municipal de Saúde: 

 
I. Gerência de Assuntos Estratégicos e Jurídicos; 
II. Subsecretaria de Gestão Administrativa; 
a. Gerência de Suprimento; 

b. Gerência de Orçamento e Finanças; 

c. Gerência de Contratos e Convênios; 

d. Gerência de Recursos Humanos; 

e. Gerência de Serviços Gerais em Saúde; 

f. Gerência da Assistência Farmacêutica; 

g. Gerência de Almoxarifado e Patrimônio; 

h. Gerência de Informática; 
III. Subsecretaria de Atenção Básica; 
a. Gerência de Atenção Básica; 

1. Coordenação de Unidades Básicas de Saúde de Referência; 

2.   Coordenação de Unidades Básicas de Saúde; 

b. Gerência de Programas; 

c. Gerência de Serviços de Odontologia; 

1. Coordenação da Saúde Bucal; 
IV. Subsecretaria de Regulação, Urgência e Emergência e Atenção Especializada; 
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a. Diretoria Executiva da Unidade de Pronto Atendimento - UPA / Unidade de Pronto 

Atendimento Municipal – PAM; 

b. Gerência de Enfermagem de Unidade de Pronto Atendimento - UPA / Unidade de 

Pronto Atendimento Municipal – PAM; 

c. Gerência Clínica de Unidade de Pronto Atendimento - UPA / Unidade de Pronto 

Atendimento Municipal – PAM; 

1. Coordenação de Atendimento da Unidade de Pronto Atendimento - UPA / Unidade 

de Pronto Atendimento Municipal – PAM;  

d. Gerência Geral de Urgência e Emergência e Atenção Especializada; 

1. Coordenação do Centro de Referência de Testagem e Aconselhamento CTA/SAE; 

e. Gerência do Centro de Especialidades; 

1. Coordenação do Centro de Reabilitação Física e Fonoaudiologia; 

f. Gerência de Regulação, Controle e Avaliação; 

g. Gerência da Policlínica; 
V. Subsecretaria de Vigilância em Saúde; 
a. Gerência de Vigilância Sanitária; 

b. Gerência de Vigilância Ambiental; 

c. Gerência de Vigilância Epidemiológica 

1. Coordenação do Centro de Referência em Tuberculose e Hanseníase; 

 
Art. 2º. Ficam instituídas as atribuições das unidades administrativas que compõem a 

Secretaria Municipal de Saúde, conforme descrições abaixo relacionadas: 
I. Gerência de Assuntos Estratégicos e Jurídicos: Prestar apoio e assessorar o 

Secretário Municipal no exercício de suas atribuições; organizar e subsidiar as atividades de 

planejamento no âmbito da Secretaria; Examinar e elaborar as minutas de atos legais, 

normativos e administrativos vinculados às atividades finalísticas da Secretaria Municipal de 

Saúde; elaborar resposta técnica a pleitos vinculados às atividades finalísticas da Secretaria 

Municipal de Saúde no campo jurídico; analisar e instruir processos relativos às ações sob 

sua supervisão, expondo motivos, pareceres e informações necessárias; participar do 

processo de planejamento e elaboração de planilha de aquisição de insumos, móveis, 

materiais, equipamentos e veículos executar outras atividades correlatas ou que lhe venham 

a ser atribuídas.  
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II. Subsecretaria de Gestão Administrativa: Exercer a Subsecretaria da Pasta; substituir 

nas ausências e impedimento o Secretário da Pasta, na condição de Subsecretário 

Municipal quando designado; orientar, controlar e fazer cumprir a política estabelecida, no 

que se refere ao planejamento, orientação e definição das atividades desenvolvidas para 

consecução dos programas e projetos da área sob sua responsabilidade; elaborar e 

acompanhar a execução dos instrumentos de gestão (Plano Municipal de Saúde, 

Programação Anual de Saúde, Relatórios Quadrimestrais, Relatório Anual de Gestão e 

Pactuação de Indicadores e Metas);  coordenar a aplicação do planejamento estratégico 

estabelecido para sua área; avaliar desempenho e resultados dos programas, projetos e 

atividades empreendidos sob sua responsabilidade; apresentar, periodicamente, relatório 

circunstanciado e crítico sobre as ações empreendidas, seu monitoramento, 

desenvolvimento e aperfeiçoamento; subsidiar as instâncias superiores conforme lhe seja 

solicitado, no que concerne ao planejamento e ao processo decisório relativo às políticas, 

programas, projetos e atividades de sua área de competência; controlar a Execução 

Orçamentária do Fundo Municipal de Saúde; apresentar, ao Secretário Municipal de Saúde, 

relatórios que demonstrem a situação econômica e financeira do Fundo Municipal de Saúde; 

controlar a origem e aplicação das receitas e despesas do Fundo Municipal de Saúde; 

classificar corretamente as despesas e receitas do Fundo Municipal de Saúde; analisar as 

prestações de contas de convênios com recursos transferidos por meio de Fundo Municipal 

de Saúde; propor medidas de contenção de despesas ao Secretário Municipal de Saúde; 

elaborar demonstrativos da execução orçamentária e financeira do Fundo Municipal de 

Saúde para apresentação em audiência pública; manter os controles necessários sobre os 

convênios, contratados de bens e serviços para a Secretaria Municipal de Saúde; prestar 

contas de recursos recebidos de convênios firmados com a União, Estados, outros 

Municípios e do setor privado; executar e controlar os empenhos, as liquidações e os 

pagamentos das despesas da Secretaria Municipal de Saúde; analisar e instruir processos 

relativos às ações sob sua supervisão, expondo motivos, pareceres e informações 

necessárias; acompanhar as ações relativas à Gerência de Suprimento, Gerência de 

Orçamento e Finanças, Gerência de Contrato e Convênios, Recursos Humanos, Gerência 

da Assistência Farmacêutica, Gerência de Serviços Gerais em Saúde, Gerência de 

Transporte, Gerência de Almoxarifado e Apoio Logístico e Coordenação de Tecnologia da 

Informação; participar do processo de planejamento e elaboração de planilha de aquisição 
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de insumos, móveis, materiais, equipamentos e veículos executar outras atividades 

correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 
a. Gerência de Suprimento: Realizar o levantamento de necessidades de suprimentos de 

forma integrada ao planejamento dos diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde; 

elaborar a programação e acompanhar o cronograma para aquisição dos suprimentos e 

serviços a serem utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde; emitir e acompanhar as 

aquisições de compras e serviços de acordo com o planejamento para aquisições; 

supervisionar e acompanhar os processos e procedimentos licitatórios, inerentes às 

aquisições de bens e materiais e às contratações de serviços que tramitam pelo setor sob 

sua coordenação, até o cumprimento dos seus objetivos; planejar e supervisionar as 

atividades e ações relativas ao processamento das licitações em todas as modalidades; 

supervisionar e acompanhar as ações destinadas à atualização e modernização dos 

processos, procedimentos e das normas inerentes às atividades desenvolvidas pela 

coordenação que lhe é subordinada; elaborar relatórios das atividades e ações 

desenvolvidas pela gerência, avaliando resultados obtidos; analisar e instruir processos 

relativos às ações sob sua supervisão, expondo motivos, pareceres e informações 

necessárias; participar do processo de planejamento e elaboração de planilha de aquisição 

de insumos, móveis, materiais, equipamentos e veículos executar outras atividades 

correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas.  
b. Gerência de Orçamento e Finanças: Supervisionar, coordenar e avaliar a execução das 

atividades relativas à execução da despesa no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde;  

cuidar dos adiantamentos diretos e das prestações de contas da Secretaria;  organizar e 

divulgar informações sobre normas, rotinas e manuais de procedimentos da área de 

execução orçamentária e financeira da Secretaria;  orientar, coordenar e avaliar as ações de 

mapeamento e racionalização de processos de trabalho de execução orçamentária e 

financeira;  manter atualizadas as informações gerenciais relacionadas à sua área de 

atuação;  processar os atos e fatos de natureza econômica, financeira e gerencial do Fundo 

Municipal de Saúde; elaborar o fluxo de caixa, projetando o cronograma anual das receitas e 

desembolsos, seu acompanhamento e reprogramação mensal;  acompanhar a execução 

orçamentária do Fundo Municipal de Saúde;  gerenciar todos os recursos financeiros 

disponibilizados pelo Fundo Municipal de Saúde e acompanhar a rentabilidade no mercado 

financeiro; assessorar a elaboração do orçamento anual do Fundo Municipal de Saúde;  

manter organizado e seguro o arquivo de documentos contábeis e financeiros do Fundo 
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Municipal de Saúde. implantar o centro de custos para todos os setores e unidades da 

Secretaria Municipal de Saúde; permitir o conhecimento dos custos dos serviços mantidos 

pela entidade, a fim de orientar decisões na fixação de preços e correções de desvios 

detectados manter atualizadas mensalmente as planilhas com indicadores dos custos de 

todos os setores e unidades da Secretaria Municipal de Saúde; participar do processo de 

planejamento e elaboração de planilha de aquisição de insumos, móveis, materiais, 

equipamentos e veículos; analisar e instruir processos relativos às ações sob sua 

supervisão, expondo motivos, pareceres e informações necessárias; executar outras 

atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas.  
c. Gerência de Contratos e Convênios: Acompanhar a execução dos contratos e 

convênios no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde; orientar e acompanhar os 

responsáveis pela fiscalização do contrato, convênio ou outro instrumento firmado; registrar, 

classificar e arquivar contratos, convênios e outros instrumentos, controlando sua vigência e 

agilizando com antecedência os procedimentos deles decorrentes; zelar pelo fiel 

cumprimento dos contratos, convênios e outros instrumentos; analisar e instruir processos 

relativos às ações sob sua supervisão, expondo motivos, pareceres e informações 

necessárias; participar do processo de planejamento e elaboração de planilha de aquisição 

de insumos, móveis, materiais, equipamentos e veículos; executar outras atividades 

correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 
d. Gerência de Recursos Humanos: Executar as políticas relativas à gestão de pessoas 

(concurso público, contratação, exoneração, aposentadorias, folha de pagamento, registro 

de controle de ponto, atestados e acompanhamento de casos especiais), conforme 

diretrizes da Secretaria Municipal de Administração; estabelecer normas para os setores e 

unidades da Secretaria Municipal de Saúde; acompanhar e executar processos referentes à 

folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde; elaborar e 

avaliar periodicamente as normas pertinentes a servidores ativos da Secretaria Municipal de 

Saúde, em consonância com a Secretaria Municipal de Administração e demais instituições 

participantes do SUS; orientar os servidores sobre seus direitos e deveres, em consonância 

com as normas oriundas da Secretaria Municipal de Administração e demais instituições 

participantes do SUS; gerir sistemas informatizados relativos a servidores lotados na 

Secretaria Municipal de Saúde; estabelecer diretrizes, orientar e acompanhar as atividades 

de admissão, movimentação, alteração, ampliação, redução e transferência de cargos e 

funções; implementar e acompanhar a base de dados com perfis funcionais dos servidores, 



04/01/2021 (Segunda-feira) DOM/ES - Edição N° 1676

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 395

                                                                   
Prefeitura Municipal de Viana 

Secretaria Municipal de Governo                                                          
Decreto nº 018//2021 

 
atualizando-a anualmente;  estabelecer as normas de afastamento para realização de 

cursos, congressos, seminários, conferências e similares. promover a ordenação da 

formação de recursos humanos na área da saúde;  elaborar e propor políticas de formação 

e desenvolvimento profissional para a área da saúde e acompanhar a sua execução; 

desenvolver políticas de valorização dos trabalhadores de saúde em consonância com as 

diretrizes do poder municipal; desenvolver estudos de novas e atuais ocupações em saúde 

e análise qualitativa e quantitativa da força de trabalho em saúde do município; desenvolver 

instrumentos para auxiliar a tomada de decisão e formulação de políticas para a gestão do 

trabalho em saúde; participar do processo de planejamento e elaboração de planilha de 

aquisição de insumos, móveis, materiais, equipamentos e veículos; analisar e instruir 

processos relativos às ações sob sua supervisão, expondo motivos, pareceres e 

informações necessárias; executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser 

atribuídas.  
e. Gerência de Serviços Gerais em Saúde: Coordenar os serviços comuns aos 

estabelecimentos de saúde; executar serviços de pequenos reparos em bens móveis e 

imóveis; realizar manutenção de equipamentos; acompanhar reformas e obras; monitorar e 

atestar abastecimento de agua, energia, serviço de telefonia e transmissão de dados; 

supervisionar as ações e atividades da coordenação de Tecnologia da Informação; participar 

do processo de planejamento e elaboração de planilha de aquisição de insumos, móveis, 

materiais, equipamentos e veículos analisar e instruir processos relativos às ações sob sua 

supervisão; expondo motivos, pareceres e informações necessárias; executar outras 

atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas; Coordenar as atividades da 

Central de Veículos, otimizando tempo e custo e elaborando escala de atendimentos aos 

setores e unidades solicitantes; receber e encaminhar as Notificações de Infração de 

Trânsito; supervisionar e controlar em pátios próprios, a guarda de veículos oficiais próprios, 

locados e cedidos; providenciar medidas necessárias no caso de acidente e abalroamento 

que envolva veículos oficiais e registrar as ocorrências e avarias; receber e supervisionar 

relatórios diários referentes à movimentação de veículos oficiais no atendimento às 

demandas da Secretaria Municipal de Saúde; providenciar a substituição de veículos que 

apresentem problemas mecânicos ou outros, após verificação da necessidade, desde que 

haja disponibilidade; recepcionar os veículos oficiais, vistoriando as condições físicas ao 

final do expediente; manter controle das carteiras de habilitação dos motoristas de veículos, 

de acordo com legislação vigente; manter controle das carteiras de socorristas dos 
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motoristas do transporte sanitário e condutores de ambulância, de acordo com legislação 

vigente; coordenar e acompanhar a rotina de manutenção e regularização da frota; 

estabelecer mecanismos de controle visando equacionar a utilização de veículos na 

Secretaria Municipal de Saúde; estabelecer mecanismo para controlar o funcionamento da 

frota; manter atualizado histórico de manutenção individual dos veículos com registro de 

troca de peças e outros; zelar pelo bom estado da frota; acompanhar e fiscalizar os 

contratos referentes a sua área de atuação; participar do processo de planejamento e 

elaboração de planilha de aquisição de insumos, móveis, materiais, equipamentos e 

veículos; analisar e instruir processos relativos às ações sob sua supervisão, expondo 

motivos, pareceres e informações necessárias; executar outras atividades correlatas ou que 

lhe venham a ser atribuídas.  
f. Gerência de Assistência Farmacêutica: Propor e acompanhar a implantação da política 

de Assistência Farmacêutica do Município; articular interna e externamente as parcerias e 

cooperações necessárias; normalizar procedimentos e condutas relacionadas à Assistência 

Farmacêutica; elaborar e/ou aprovar materiais voltados à comunicação de assuntos 

relacionados à Assistência Farmacêutica; implantar o centro de informação sobre 

medicamentos do município de Viana; elaborar procedimentos e condutas relacionadas à 

Assistência Farmacêutica; harmonizar condutas e ações em conformidade com as políticas 

de saúde vigentes; avaliar e monitorar as diversas atividades desenvolvidas; estruturar e 

atualizar permanentemente o sistema de informações voltado para a Assistência 

Farmacêutica, subsidiando o gerenciamento e a tomada de decisões; conduzir o processo 

de revisão e atualização da seleção (padronização) de medicamentos disponibilizados no 

âmbito do município; emitir parecer nas decisões judiciais; coordenar e acompanhar a 

programação e aquisição de medicamentos e materiais médicos, com emissão de parecer 

técnico; acompanhar todo o processo de compra de equipamentos e materiais médicos, 

inclusive com participação nos pregões; estruturar e atualizar permanentemente o sistema 

de informação gerencial municipal, voltado para a logística na assistência farmacêutica; 

gerenciar e acompanhar a execução do incentivo à Assistência Farmacêutica; participar do 

processo de planejamento e elaboração de planilha de aquisição de insumos, móveis, 

materiais, equipamentos e veículos; analisar e instruir processos relativos às ações sob sua 

supervisão, expondo motivos, pareceres e informações necessárias; executar outras 

atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 
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g. Gerência de Almoxarifado e Patrimônio: Gerir o estoque e a distribuição dos materiais; 

gerar relatório estatístico sobre a demanda anual dos materiais de consumo para orientar a 

elaboração do planejamento para o exercício financeiro seguinte; atestar as notas fiscais 

dos bens patrimoniáveis e materiais de consumo entregues pelos fornecedores; providenciar 

a liquidação da despesa; controlar e armazenar os materiais de consumo e os bens 

patrimoniáveis, para atendimento às demandas das unidades administrativas; receber e 

conferir os materiais de consumo e os bens patrimoniáveis entregues pelos fornecedores, 

conforme as especificações adquiridas;   realizar o levantamento de necessidades e de 

distribuição de suprimentos integrado ao planejamento dos diversos setores da Secretaria 

Municipal de Saúde; estabelecer rotinas de normatização e padronização de materiais e 

promover revisões das mesmas quando necessário; coordenar e acompanhar as atividades 

dos técnicos do setor de suprimentos nas áreas de Farmácia, Odontologia e Enfermagem 

para o perfeito planejamento e controle de estoque, baseando-se no histórico de consumo e 

necessidade de ressuprimento de acordo com validade e rotatividade dos insumos; 

participar do processo de planejamento e elaboração de planilha de aquisição de insumos, 

móveis, materiais, equipamentos e veículos; analisar e instruir processos relativos às ações 

sob sua supervisão, expondo motivos, pareceres e informações necessárias; executar 

outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

h. Gerência de Informática: manter a rede e sub-redes, bem como tomar providências à 

manutenção dos equipamentos e componentes de hardware das secretarias; elaborar 

pareceres técnicos a respeito de sistema de tecnologias; assessorar na elaboração dos 

projetos relacionados à tecnologia, como equipamentos de informática, programas, sistemas 

ou outros; prover o suporte técnico computacional; implementar decisões na área de TI; 

gerenciar endereços IP, serviços de DNS, WINS; gerenciar equipamentos de conectividade: 

switches níveis 2 e 3, roteadores, links de redes, etc; administrar e gerenciar sistema de 

contas, incluindo sistema de e-mail corporativo, contas em servidores de arquivos, contas de 

domínios, active diretory; segurança física de equipamentos de informática e de rede; 

realizar auditoria de segurança nos servidores; monitorar o tráfego, identificar e remover 

gargalos no tráfego de rede; analisar logs do firewall e dos roteadores; instalar, fazer a 

manutenção e configurar equipamentos; elaborar e implementar projetos e estratégias que 

visem a expansão dos recursos físicos e lógicos abrangendo a área de conectividade, 

análise e elaboração de projetos de redes locais; elaborar normas e políticas que melhorem 

o funcionamento da rede (física e lógica), bem como manter a documentação dos servidores 
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de dados; assimilar novas tecnologias aplicáveis ao ambiente de TI; detectar 

vulnerabilidades de segurança física e lógica dos servidores e executar medidas de 

segurança; instalar, configurar e manter os servidores existentes, atualizando e mantendo 

os sistemas operacionais; configurar novos servidores; propor treinamentos para os 

usuários a fim de capacitar utilização de novas ferramentas de trabalho; sugerir a 

implementação de novos serviços; implementar novas tecnologias; executar rotinas para 

salvaguardar dados; assessorar na aquisição de equipamentos de informática e de rede; dar 

suporte de rede e de microinformática em todos os níveis; dar apoio aos usuários no uso 

das ferramentas computacionais; desenvolver outras atividades destinadas à consecução de 

seus objetivos.  
III. Subsecretaria de Atenção Básica: Exercer a Subsecretaria da Pasta; substituir nas 

ausências e impedimento o Secretário da Pasta, na condição de Subsecretário Municipal, 

quando designado; orientar, controlar e fazer cumprir a política estabelecida, no que se 

refere ao planejamento, orientação e definição das atividades desenvolvidas para 

consecução dos programas e projetos da área sob sua responsabilidade;  coordenar a 

aplicação do planejamento estratégico estabelecido para sua área; elaborar e acompanhar a 

execução dos instrumentos de gestão (Plano Municipal de Saúde, Programação Anual de 

Saúde, Relatórios Quadrimestrais, Relatório Anual de Gestão e Pactuação de Indicadores e 

Metas);  avaliar desempenho e resultados dos programas, projetos e atividades 

empreendidos sob sua responsabilidade; apresentar, periodicamente, relatório 

circunstanciado e crítico sobre as ações empreendidas, seu monitoramento, 

desenvolvimento e aperfeiçoamento; subsidiar as instâncias superiores conforme lhe seja 

solicitado, no que concerne ao planejamento e ao processo decisório relativo às políticas, 

programas, projetos e atividades de sua área de competência; Participar da elaboração e 

acompanhar a implantação das políticas públicas prioritárias na área de atenção básica à 

saúde; planejar, acompanhar e avaliar as ações de atenção básica à saúde, sob a gestão 

municipal; promover e participar de ações intersetoriais no âmbito da administração 

municipal e com instituições afins; gerenciar e acompanhar convênios e projetos 

relacionados à atenção básica à saúde; elaborar protocolos e outros instrumentos 

necessários à organização dos serviços; participar do processo de planejamento e 

elaboração de planilha de aquisição de insumos, móveis, materiais, equipamentos e 

veículos; analisar e instruir processos relativos às ações sob sua supervisão, expondo 
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motivos, pareceres e informações necessárias; executar outras atividades correlatas ou que 

lhe venham a ser atribuídas. 
a. Gerência de Atenção Básica: Coordenar, acompanhar e avaliar as ações de promoção, 

prevenção e recuperação da saúde, no âmbito da atenção básica; coordenar e acompanhar 

a expansão e/ou implantação de novos serviços da atenção básica, garantindo aos 

munícipes o devido acesso; elaborar normas e rotinas e fluxos para organização do acesso 

aos serviços; acompanhar e avaliar os indicadores de saúde e metas estabelecidas no 

Plano de Saúde; promover a integração com outros níveis de atenção e com outras áreas, 

visando à atenção integral da saúde da população; participar do processo de planejamento 

e elaboração de planilha de aquisição de insumos, móveis, materiais, equipamentos e 

veículos; analisar e instruir processos relativos às ações sob sua supervisão, expondo 

motivos, pareceres e informações necessárias; executar outras atividades correlatas ou que 

lhe venham a ser atribuídas. 
1. Coordenação de Unidades Básicas de Saúde de Referência: Exercer a Unidade 

Sanitária Local, responsabilizando-se pela atenção integral à saúde da população de seu 

território e da população referenciada, conforme modelo de organização municipal, diretrizes 

e princípios do SUS; garantir que a execução de todas as ações pertinentes à sua 

competência sejam pautadas pelos protocolos e fluxos estabelecidos pela sua Gerência; 

realizar a gestão da Unidade de Saúde – US, visando o alcance de metas estabelecidas no 

Plano Municipal de Saúde e planejamento local; organizar os serviços e desenvolver ações 

com ênfase na promoção de saúde e no núcleo familiar; acompanhar e participar da 

execução das ações de Vigilância em Saúde e do controle de doenças, relacionas com o 

meio ambiente; promover ações intersetoriais e com outros órgãos formais e informais para 

atuarem conjuntamente na solução de problemas de saúde; desenvolver ações educativas 

com a população por meio de grupos comunitários; organizar e estruturar a equipe técnica, 

os materiais e os equipamentos necessários para a prestação de atenção à saúde, em sua 

esfera de competência; promover espaços de cogestão a fim de organizar os processos de 

trabalho, qualificar a gestão e o atendimento ao cidadão; zelar pelo o registro e 

arquivamento das devidas informações referentes aos atendimentos prestados; participar do 

processo de planejamento e elaboração de planilha de aquisição de insumos, móveis, 

materiais, equipamentos e veículos; analisar e instruir processos relativos às ações sob sua 

supervisão, expondo motivos, pareceres e informações necessárias; executar outras 

atividades correlatas ou que lhes venham a ser atribuídas. 
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2. Coordenação de Unidades Básicas de Saúde: Exercer a Unidade Sanitária Local, 

responsabilizando-se pela atenção integral à saúde da população de seu território, conforme 

diretrizes e princípios do SUS; garantir que a execução de todas as ações pertinentes à sua 

competência sejam pautadas pelos protocolos e fluxos estabelecidos pela sua Gerência; 

realizar a gestão da Unidade de Saúde – US, visando o alcance de metas estabelecidas no 

Plano Municipal de Saúde e planejamento local; organizar os serviços e desenvolver ações 

com ênfase na promoção de saúde e no núcleo familiar; acompanhar e participar da 

execução das ações de Vigilância em Saúde e do controle de doenças, relacionas com o 

meio ambiente; promover ações intersetoriais e com outros órgãos formais e informais para 

atuarem conjuntamente na solução de problemas de saúde; desenvolver ações educativas 

com a população por meio de grupos comunitários; organizar e estruturar a equipe técnica, 

os materiais e os equipamentos necessários para a prestação de atenção à saúde, em sua 

esfera de competência; promover espaços de cogestão a fim de organizar os processos de 

trabalho, qualificar a gestão e o atendimento ao cidadão; zelar pelo o registro e 

arquivamento das devidas informações referentes aos atendimentos prestados; participar do 

processo de planejamento e elaboração de planilha de aquisição de insumos, móveis, 

materiais, equipamentos e veículos; analisar e instruir processos relativos às ações sob sua 

supervisão, expondo motivos, pareceres e informações necessárias; executar outras 

atividades correlatas ou que lhes venham a ser atribuídas. 
b. Gerência de Programas: Planejar, coordenar e controlar as ações técnicas e 

administrativas dos Programas Prioritários, advindos de Política Nacional, Estadual e Local 

de Saúde, no âmbito da rede municipal de saúde; elaborar protocolos e outros instrumentos 

necessários à organização dos programas; promover e participar de ações intersetoriais no 

âmbito da administração municipal e com instituições afins; participar do processo de 

planejamento e elaboração de planilha de aquisição de insumos, móveis, materiais, 

equipamentos e veículos; analisar e instruir processos relativos às ações sob sua 

supervisão, expondo motivos, pareceres e informações necessárias; executar outras 

atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 
c. Gerência de Serviços de Odontologia: Coordenar, planejar, normatizar a execução da 

assistência odontológica segundo normas técnicas e boas práticas, conforme seu nível de 

complexidade, obedecendo aos princípios e diretrizes do SUS e a política municipal de 

saúde; colaborar com o planejamento e elaboração integrada da política, planos e 

programação municipal de saúde; fornecer periodicamente elementos destinados à 
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elaboração da proposta orçamentária relativa à sua área de atuação; analisar e instruir 

processos relativos às ações sob sua supervisão, expondo motivos,  pareceres e 

informações necessárias; promover e realizar ações de promoção da saúde; pactuar e 

monitorar metas, conforme diretriz da SESA, em consonância com a política municipal de 

saúde; desenvolver, acompanhar e executar os programas de educação em saúde em sua 

área de competência; coordenar e executar ações de referência e contrarreferência em sua 

área de competência; organizar, supervisionar e controlar as atividades relativas 

manutenção e conservação das instalações e equipamentos; providenciar os recursos, 

equipamentos e insumos necessários às atividades da unidade sob sua competência; 

desempenhar atividades no âmbito de sua formação e competência profissional em ações 

de saúde, quando necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço de saúde 

municipal; desempenhar outras atribuições correlatas ou afins. 

1. Coordenação da Saúde Bucal: Planejar, coordenar e controlar as ações técnicas e 

administrativas do Programa de Saúde Bucal; elaborar protocolos e outros instrumentos 

necessários à organização do programa; promover e participar de ações intersetoriais no 

âmbito da administração municipal e com instituições afins; participar do processo de 

planejamento e elaboração de planilha de aquisição de insumos, móveis, materiais, 

equipamentos e veículos; analisar e instruir processos relativos às ações sob sua 

supervisão, expondo motivos, pareceres e informações necessárias; executar outras 

atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 
IV. Subsecretaria de Regulação, Urgência e Emergência e Atenção Especializada: 
Exercer a Subsecretaria da Pasta; substituir nas ausências e impedimento o Secretário da 

Pasta, na condição de Subsecretário Municipal, quando designado; orientar, controlar e 

fazer cumprir a política estabelecida, no que se refere ao planejamento, orientação e 

definição das atividades desenvolvidas para consecução dos programas e projetos da área 

sob sua responsabilidade; elaborar e acompanhar a execução dos instrumentos de gestão 

(Plano Municipal de Saúde, Programação Anual de Saúde, Relatórios Quadrimestrais, 

Relatório Anual de Gestão e Pactuação de Indicadores e Metas);  coordenar a aplicação do 

planejamento estratégico estabelecido para sua área; avaliar desempenho e resultados dos 

programas, projetos e atividades empreendidos sob sua responsabilidade; apresentar, 

periodicamente, relatório circunstanciado e crítico sobre as ações empreendidas, seu 

monitoramento, desenvolvimento e aperfeiçoamento; subsidiar as instâncias superiores 

conforme lhe seja solicitado, no que concerne ao planejamento e ao processo decisório 
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relativo às políticas, programas, projetos e atividades de sua área de competência; participar 

da elaboração e acompanhar a implantação das políticas públicas prioritárias na área de 

atenção especializada à saúde, regulação, controle e avaliação; planejar, acompanhar e 

avaliar as ações de atenção especializada à saúde, em todos os níveis de complexidade, 

sob a gestão municipal; promover e participar de ações intersetoriais no âmbito da 

administração municipal e com instituições afins; gerenciar e acompanhar convênios e 

projetos; elaborar protocolos e outros instrumentos necessários à organização dos serviços; 

participar do processo de planejamento e elaboração de planilha de aquisição de insumos, 

móveis, materiais, equipamentos e veículos; analisar e instruir processos relativos às ações 

sob sua supervisão, expondo motivos, pareceres e informações necessárias;  executar 

outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas.  
a. Diretoria Executiva da Unidade de Pronto Atendimento – UPA/ Unidade de Pronto 
Atendimento Municipal - PAM: Definir critérios de armazenagem de materiais no 

almoxarifado e nos demais setores, programando abastecimento e controlando consumo; 

estruturar processos de logística; supervisionar serviços de manutenção, de segurança, de 

limpeza, inclusive os prestados por empresas terceirizadas; supervisionar controle físico de 

patrimônio; supervisionar implantação de novos projetos; monitorar indicadores relacionados 

a consumo de água, telefone e energia; organizar treinamento para uso de novos 

equipamentos e projetos; coordenar a elaboração da escala de trabalho dos profissionais de 

saúde, observando os princípios da legislação trabalhista, dando visibilidade a mesma; 

verificar estado da instalações físicas, providenciando reparos, bem como supervisionar os 

serviços de manutenção, dedetização e desratização; acompanhar plano de manutenção 

preventiva e corretiva, verificando funcionamento de equipamentos, providenciando reparos 

e sugerindo atualização; participar do processo de planejamento e elaboração de planilha de 

aquisição de insumos, móveis, materiais, equipamentos e veículos; analisar e instruir 

processos relativos às ações sob sua supervisão, expondo motivos, pareceres e 

informações necessárias;  acompanhar as ações relativas à Gerência de Enfermagem e 

Gerência Clínica; executar outras atividades correlatadas ou que lhe venham a ser 

atribuídas. 
b. Gerência de Enfermagem de Unidade de Pronto Atendimento – UPA / Unidade de 
Pronto Atendimento Municipal – PAM: Planejar e organizar o serviço de enfermagem no 

âmbito da Unidade de Pronto Atendimento, de acordo com o Regimento dos Serviços de 

Enfermagem, Manual de Normas e Rotinas dos Procedimento de Enfermagem e das 
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Políticas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde; coordenar a elaboração do 

Regimento Interno e zelar pelo cumprimento das normas,  disposições e rotinas de 

enfermagem, no âmbito de sua coordenação, bem como aquela referentes ao 

funcionamento da Unidade de Pronto Atendimento;  coordenar a elaboração da escala de 

trabalho do pessoal de enfermagem, observando os princípios da legislação trabalhista, 

dando visibilidade a mesma; participar dos processos de avaliação de desempenho 

periódica da equipe de enfermagem e da elaboração de critérios, e avaliações e indicadores 

de qualidade referentes ao processo de trabalho, propondo ações de incentivo de 

qualificação profissional para os trabalhadores; observar o registro das atividades técnicas e 

administrativas de enfermagem nos prontuário dos paciente, aperfeiçoando a sistematização 

da assistência de enfermagem no âmbito da Unidade de Pronto Atendimento; implantar, 

desenvolver e aperfeiçoar a Sistematização da Assistência de Enfermagem no âmbito da 

Unidade de Pronto Atendimento; planejar e administrar o suprimento de materiais 

permanentes e de consumo necessários ao desempenho das atividades de enfermagem, 

bem como sua conservação; providenciar o agendamento com os serviços pertinentes em 

casos de necessidade de encaminhamento do paciente para exames externos, nas 

transferências ou nas altas; participar do processo de planejamento e elaboração de planilha 

de aquisição de insumos, móveis, materiais, equipamentos e veículos; analisar e instruir 

processos relativos às ações sob sua supervisão, expondo motivos, pareceres e 

informações necessárias; executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser 

atribuídas. 

c. Gerência Clínica de Unidade de Pronto Atendimento – UPA / Unidade de Pronto 
Atendimento Municipal – PAM: Planejar e organizar o serviço médico no âmbito da 

Unidade de Pronto Atendimento, de acordo com regimentos dos Serviços de Medicina, 

Manual de Normas e Rotinas dos Procedimento de Medicina e das Políticas estabelecidas 

pela Secretaria Municipal de Saúde; coordenar a elaboração do Regimento Interno e zelar 

pelo cumprimento das normas,  disposições e rotinas Clínicas, no âmbito de sua 

coordenação, bem como aquela referentes ao funcionamento da Unidade de Pronto 

Atendimento; coordenar a elaboração da escala de trabalho do corpo médico, observando 

os princípios da legislação trabalhista, dando visibilidade a mesma; participar dos processos 

de avaliação de desempenho periódica da equipe e da elaboração de critérios, e avaliações 

e indicadores de qualidade referentes ao processo de trabalho, propondo ações de incentivo 

de qualificação profissional para os trabalhadores; observar o registro das atividades 
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técnicas e administrativas médicas nos prontuário dos paciente, aperfeiçoando a 

sistematização da assistência médica no âmbito da Unidade de Pronto Atendimento; 

implantar, desenvolver e aperfeiçoar a Sistematização da Assistência Médica no âmbito da 

Unidade de Pronto Atendimento; planejar e administrar o suprimento de materiais 

permanentes e de consumo necessários ao desempenho das atividades médicas, bem 

como sua conservação; providenciar o agendamento com os serviços pertinentes em casos 

de necessidade de encaminhamento do paciente para exames externos, nas transferências 

ou nas altas; participar do processo de planejamento e elaboração de planilha de aquisição 

de insumos, móveis, materiais, equipamentos e veículos; analisar e instruir processos 

relativos às ações sob sua supervisão, expondo motivos, pareceres e informações 

necessárias; executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 
1. Coordenação de Atendimento da Unidade de Pronto Atendimento – UPA / Unidade 
de Pronto Atendimento Municipal - PAM: Coordenar o desenvolvimento das atividades de 

atenção à saúde de forma resolutiva, integral, eficiente e hierarquizada; garantir que a 

execução de todas as ações pertinentes à sua competência sejam pautadas pelos 

protocolos e fluxos estabelecidos pela sua Gerência; Coordenar as atividades de recepção 

dos usuários das Unidades de Pronto Atendimento, providenciando o cadastramento dos 

mesmos e encaminhamento aos serviços de classificação de risco ou atendimento à saúde 

conforme fluxo estabelecido; cooperar nas atividades administrativas da Unidade de Pronto 

Atendimento. 
d. Gerência Geral de Urgência e Emergência e Atenção Especializada: Coordenar, 

acompanhar e avaliar ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde, no âmbito 

da atenção especializada; coordenar e acompanhar a expansão e/ou implantação de novos 

serviços da atenção especializada, garantindo o acesso dos munícipes; acompanhar e 

avaliar os indicadores de saúde e metas estabelecidas no Plano de Ação Anual; promover a 

integração com outros níveis de atenção e com outras áreas, visando à atenção integral da 

saúde da população; elaborar normas, rotinas e fluxos para organização do acesso aos 

serviços especializados; coordenar, acompanhar e avaliar a assistência em urgência e 

emergência sob gestão municipal; participar do processo de planejamento e elaboração de 

planilha de aquisição de insumos, móveis, materiais, equipamentos e veículos; analisar e 

instruir processos relativos às ações sob sua supervisão, expondo motivos, pareceres e 

informações necessárias; executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser 

atribuídas. 
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1. Coordenação do Centro de Referência de Testagem e Aconselhamento – CTA/SAE: 
Coordenar o desenvolvimento das atividades de atenção à saúde de forma resolutiva, 

integral, eficiente e hierarquizada; garantir que a execução de todas as ações pertinentes à 

sua competência sejam pautadas pelos protocolos e fluxos estabelecidos pela sua 

Gerência; acompanhar a assistência prestada de modo a assegurar atenção integral; 

programar a execução das ações para sua área de abrangência de acordo com as políticas 

públicas e programas prioritários; planejar e elaborar em conjunto com sua gerência e a 

equipe o plano de trabalho; participar da elaboração e acompanhar a execução das metas 

pactuadas na sua área de atenção; organizar e estruturar a equipe técnica, os materiais e os 

equipamentos necessários para prestação de assistência à saúde; desenvolver ações em 

parceria com outros setores afins; desenvolver e subsidiar espaços para a produção 

científica; zelar pelo o registro e arquivamento das devidas informações referentes aos 

atendimentos prestados; participar do processo de planejamento e elaboração de planilha 

de aquisição de insumos, móveis, materiais, equipamentos e veículos; analisar e instruir 

processos relativos às ações sob sua supervisão, expondo motivos, pareceres e 

informações necessárias; executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser 

atribuídas. 
e. Gerência do Centro de Especialidades: Organizar a rotina administrativa do Centro 

Municipal de Especialidades; coordenar o serviço de recepção dos usuários; supervisionar o 

cumprimento da jornada de trabalho dos servidores subordinados a gerência; analisar e 

instruir processos relativos às ações sob sua supervisão, expondo motivos, pareceres e 

informações necessárias; acompanhar diretamente os serviços, supervisionando-os e 

responsabilizando-se pelo pleno cumprimento dos prazos e pela exatidão das ações; 

coordenar e orientar os profissionais de acordo com as normas e rotinas dos procedimentos, 

conforme as políticas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde; organizar e 

supervisionar o fluxo de atendimento aos usuários; acompanhar a implantação e 

implementação de programas, protocolos e projetos de saúde; participar do processo de 

planejamento e elaboração de planilha de aquisição de insumos, móveis, materiais, 

equipamentos e veículos; organizar treinamento para utilização de novos equipamentos e 

produtos; executar outras atividades correlatadas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

1. Coordenação do Centro de Reabilitação Física e Fonoaudiologia: Coordenar o 

desenvolvimento das atividades de atenção à saúde de forma resolutiva, integral, eficiente e 

hierarquizada; garantir que a execução de todas as ações pertinentes à sua competência 
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sejam pautadas pelos protocolos e fluxos estabelecidos pela sua Gerência; acompanhar a 

assistência prestada de modo a assegurar atenção integral; programar a execução das 

ações para sua área de abrangência de acordo com as políticas públicas e programas 

prioritários; planejar e elaborar em conjunto com sua gerência e a equipe o plano de 

trabalho; participar da elaboração e acompanhar a execução das metas pactuadas na sua 

área de atenção; organizar e estruturar a equipe técnica, os materiais e os equipamentos 

necessários para prestação de assistência à saúde; desenvolver ações em parceria com 

outros setores afins; desenvolver e subsidiar espaços para a produção científica; zelar pelo 

o registro e arquivamento das devidas informações referentes aos atendimentos prestados; 

participar do processo de planejamento e elaboração de planilha de aquisição de insumos, 

móveis, materiais, equipamentos e veículos; analisar e instruir processos relativos às ações 

sob sua supervisão, expondo motivos, pareceres e informações necessárias; executar 

outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 
f. Gerência de Regulação, Controle e Avaliação: Coordenar e aprimorar a implementação 

da Política Nacional de Regulação, Controle e Avaliação, viabilizar o desenvolvimento das 

ações e serviços de saúde na atenção ambulatorial e atenção especializada à saúde; 

regular o acesso, controlar e avaliar as ações e serviços ofertados pelo sistema municipal de 

saúde e os referenciados pelos níveis regional e estadual, de acordo com a condição de 

gestão do município; acompanhar o processo de avaliação da qualidade dos serviços 

assistenciais integrantes do sistema único de saúde – SUS/Viana, bem como os 

instrumentos de gestão do SUS; planejar, normatizar, coordenar, supervisionar e avaliar as 

atividades de regulação, controle e avaliação, análise de contas e informações do sistema 

municipal de saúde; propor programa de treinamento e capacitação dos servidores que 

atuam na área de regulação, controle, avaliação e informação, em conjunto com a área 

técnica específica; acompanhar o cumprimento das diretrizes e estratégias estabelecidas no 

Plano Municipal de Saúde e nos Planos de Ação Anuais; acompanhar e manter a 

atualização dos profissionais de saúde e estabelecimentos do município através do 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde-CNES; coordenar a implantação do 

processo de avaliação da gestão da qualidade dos serviços assistenciais em saúde, por 

meio de instrumentos de acompanhamento próprios; participar do processo de planejamento 

e elaboração de planilha de aquisição de insumos, móveis, materiais, equipamentos e 

veículos; analisar e instruir processos relativos às ações sob sua supervisão, expondo 
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motivos, pareceres e informações necessárias; executar outras atividades correlatas ou que 

lhe venham a ser atribuídas. 

g. Gerência da Policlínica: Organizar a rotina administrativa da Policlínica; coordenar o 

serviço de especialidades ambulatoriais; coordenar o serviço de fisioterapia e 

fonoaudiologia; coordenar o serviço de Especialidades Odontológicas; coordenar o serviço 

de recepção dos usuários; supervisionar o cumprimento da jornada de trabalho dos 

servidores subordinados a gerência; analisar e instruir processos relativos às ações sob sua 

supervisão, expondo motivos, pareceres e informações necessárias; acompanhar 

diretamente os serviços, supervisionando-os e responsabilizando-se pelo pleno 

cumprimento dos prazos e pela exatidão das ações; coordenar e orientar os profissionais de 

acordo com as normas e rotinas dos procedimentos, conforme as políticas estabelecidas 

pela Secretaria Municipal de Saúde; organizar e  supervisionar o fluxo de atendimento aos 

usuários; acompanhar a implantação e implementação de programas, protocolos e projetos 

de saúde; participar do processo de planejamento e elaboração de planilha de aquisição de 

insumos, móveis, materiais, equipamentos e veículos; organizar treinamento para utilização 

de novos, equipamentos e produtos; executar outras atividades correlatadas ou que lhe 

venham a ser atribuídas. 
V. Subsecretaria de Vigilância em Saúde: Exercer a Subsecretaria da Pasta; substituir 

nas ausências e impedimento o Secretário da Pasta, na condição de Subsecretário 

Municipal quando designado; orientar, controlar e fazer cumprir a política estabelecida, no 

que se refere ao planejamento, orientação e definição das atividades desenvolvidas para 

consecução dos programas e projetos da área sob sua responsabilidade; elaborar e 

acompanhar a execução dos instrumentos de gestão (Plano Municipal de Saúde, 

Programação Anual de Saúde, Relatórios Quadrimestrais, Relatório Anual de Gestão e 

Pactuação de Indicadores e Metas);  coordenar a aplicação do planejamento estratégico 

estabelecido para sua área; avaliar desempenho e resultados dos programas, projetos e 

atividades empreendidos sob sua responsabilidade; apresentar, periodicamente, relatório 

circunstanciado e crítico sobre as ações empreendidas, seu monitoramento, 

desenvolvimento e aperfeiçoamento; subsidiar as instâncias superiores conforme lhe seja 

solicitado, no que concerne ao planejamento e ao processo decisório relativo às políticas, 

programas, projetos e atividades de sua área de competência; participar da elaboração e 

acompanhar a implantação das políticas públicas prioritárias na área de Vigilância em 

Saúde; acompanhar e avaliar as ações de Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental e 
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Saúde do Trabalhador, bem como o Serviço de Vigilância Sanitária, sob a gestão municipal;  

promover e participar de ações intersetoriais no âmbito da administração municipal e com 

instituições afins com vistas ao fortalecimento de ações conjuntas de interesse à área da 

Saúde; promover a integração entre as áreas da vigilância em saúde com as áreas da 

atenção à saúde; gerenciar e acompanhar convênios e projetos relacionados ao setor;  

elaborar protocolos e outros instrumentos necessários à organização dos serviços de sua 

competência; participar do processo de planejamento e elaboração de planilha de aquisição 

de insumos, móveis, materiais, equipamentos e veículos; analisar e instruir processos 

relativos às ações sob sua supervisão, expondo motivos, pareceres e informações 

necessárias; executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 
a. Gerência de Vigilância Sanitária: Propor e executar as diretrizes e políticas de 

Vigilância Sanitária de acordo com os princípios e diretrizes do SUS; efetuar o planejamento 

anual de ações de Vigilância Sanitária de acordo com a legislação sanitária vigente, com as 

diretrizes propostas pelos órgãos Federal e Estadual e com a política de saúde do 

Município; implantar e manter atualizado banco de dados referente a estabelecimentos, 

produtos, bens e serviços sujeitos a regulação sanitária e das ações desenvolvidas; efetuar 

normatização, controle, licenciamento, monitoramento e fiscalização de estabelecimentos, 

bens, produtos e serviços de interesse à saúde, bem como dos resíduos gerados pelos 

mesmos de acordo com a legislação sanitária vigente; aplicar penalidades quando couber; 

propor Política de Recursos Humanos para o setor, de forma a manter a equipe em 

quantitativo e qualificação adequada ao pleno exercício das ações de vigilância sanitária; 

estabelecer parcerias com vistas a garantir a execução de ações e atividades que permitam 

atualização da legislação e da fiscalização, aplicando-se para tanto normas de 

regulamentação e a instituição de protocolos e manuais de procedimentos; desenvolver e 

propor, para regulamentação, o regime interno no setor; promover espaços de cogestão a 

fim de organizar os processos de trabalho, qualificar a gestão e o atendimento ao cidadão; 

monitorar os indicadores pactuados; participar do processo de planejamento e elaboração 

de planilha de aquisição de insumos, móveis, materiais, equipamentos e veículos; analisar e 

instruir processos relativos às ações sob sua supervisão, expondo motivos, pareceres e 

informações necessárias; executar outras atividades correlacionadas ou que lhe venham a 

ser atribuídas. 
b. Gerência de Vigilância Ambiental: Detectar mudanças nos fatores determinantes e 

condicionantes do meio ambiente, tais como água para consumo, contaminação do ar e 
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solo, radiações ionizantes e não ionizantes, desastres naturais e acidente com produtos 

perigosos que possam ocasionar riscos à saúde humana; propor medidas de promoção, 

prevenção e controle destes fatores, definindo ações especifica para cada risco; realizar 

estudos e pesquisas que forneçam subsídios à formulação de políticas públicas; 

acompanhar, avaliar e propor alterações, quando necessário, nos projetos de intervenção 

ambiental que causem riscos à saúde individual e coletiva; supervisionar e acompanhar a 

implantação e execução das ações de Vigilância Ambiental, de acordo com as políticas 

públicas e programas prioritários, garantindo o controle social; acompanhar o cumprimento 

das metas e indicadores pactuados; organizar os processos de trabalho, buscando qualificar 

a gestão e o atendimento ao cidadão; integrar-se aos espaços coletivos instituídos; articular-

se com outros setores afins, visando à atenção integral da saúde da população; estimular o 

desenvolvimento de pesquisas aplicadas na área de saúde ambiental; Gerenciar e 

acompanhar convênios e projetos; acompanhar diretamente os serviços supramencionados, 

responsabilizando-se pelo pleno cumprimento dos prazos e pela exatidão das ações; propor 

e implantar normas e instrumentos para racionalização do processo administrativo ou 

técnico sob sua responsabilidade; participar do processo de planejamento e elaboração de 

planilha de aquisição de insumos, móveis, materiais, equipamentos e veículos; analisar e 

instruir processos relativos às ações sob sua supervisão, expondo motivos, pareceres e 

informações necessárias; executar outras atividades correlatadas ou que lhe venham a ser 

atribuídas. 
c. Gerência de Vigilância Epidemiológica: Manter atualizado o perfil epidemiológico do 

município e analisar o comportamento e as tendências das doenças e agravos; coordenar, 

acompanhar e avaliar as ações de Vigilância Epidemiológica; acompanhar e avaliar os 

indicadores de saúde e metas estabelecidas no plano de ação anual; promover a integração 

com outras áreas, visando à atenção integral da população; executar ações de prevenção 

de doenças transmissíveis e não transmissíveis; realizar bloqueios vacinais e 

quimioterápicos quando indicados; coletar material biológico para análise laboratorial 

quando indicado; registrar nos sistemas de informação definidos pelo Ministério da Saúde, 

os dados relativos a nascidos vivos, óbitos, doenças e agravos, em tempo hábil, conforme 

definido nas normas emitidas pelo próprio Ministério da Saúde; publicitar as informações 

através de boletins periódicos; responsabilizar-se pela guardar e manutenção dos 

imunobiológicos e quimioterápicos necessários ao controle de doenças; participar do 

processo de planejamento e elaboração de planilha de aquisição de insumos, móveis, 
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materiais, equipamentos e veículos; analisar e instruir processos relativos às ações sob sua 

supervisão, expondo motivos, pareceres e informações necessárias; executar outras 

atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

1. Coordenação do Centro de Referência em Tuberculose e Hanseníase: Coordenar o 

desenvolvimento das atividades de atenção à saúde de forma resolutiva, integral, eficiente e 

hierarquizada; garantir que a execução de todas as ações pertinentes à sua competência 

sejam pautadas pelos protocolos e fluxos estabelecidos pela sua Gerência; acompanhar a 

assistência prestada de modo a assegurar atenção integral; programar a execução das 

ações para sua área de abrangência de acordo com as políticas públicas e programas 

prioritários; planejar e elaborar em conjunto com sua gerência e a equipe o plano de 

trabalho; participar da elaboração e acompanhar a execução das metas pactuadas na sua 

área de atenção; organizar e estruturar a equipe técnica, os matérias e os equipamentos 

necessários para prestação de assistência à saúde; desenvolver ações em parceria com 

outros setores afins; desenvolver e subsidiar espaços para a produção científica; zelar pelo 

o registro e arquivamento das devidas informações referentes aos atendimentos prestados; 

participar do processo de planejamento e elaboração de planilha de aquisição de insumos, 

móveis, materiais, equipamentos e veículos; analisar e instruir processos relativos às ações 

sob sua supervisão, expondo motivos, pareceres e informações necessárias; executar 

outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

 
Art. 3°. Fica estabelecida a composição de cargos em provimento de comissão conforme 

anexo I e o organograma da Secretaria Municipal de Saúde no anexo II. 

 
Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Viana, 01 de Janeiro de 2021. 

 

 
WANDERSON BORGHARDT BUENO 

Prefeito do Município de Viana 
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ANEXO I 

 

 
 Unidades Administrativas Cargo Padrão Quantitativo 
 Secretaria Municipal de Saúde Secretário PC-S 1 

Gerência de Assuntos Estratégicos e Jurídicos Gerente de Área PC-T1 1  
Subsecretaria de Gestão Administrativa Subsecretário PC-SUB 1 

Gerência de Suprimento Gerente de Área PC-T1 1  
Gerência de Orçamento e Finanças Gerente de Área PC-T1 1  
Gerência de Contratos e Convênios Gerente de Área PC-T1 1  
Gerência de Recursos Humanos Gerente de Área PC-T1 1  
Gerência de Serviços Gerais em Saúde Gerente de Área PC-T1 1  
Gerência da Assistência Farmacêutica Gerente de Área PC-T1 1 

Gerência de Almoxarifado e Patrimônio Gerente de Área PC-T1 1 

Gerência de Informática Gerente de Área PC-T1 1  
Subsecretaria de Atenção Básica Subsecretário PC-SUB 1 

Gerência de Atenção Básica Gerente de Área PC-T1 1 

Coordenação de Unidades Básicas de Saúde de Referência Coordenador de Área PC-OP2 3  
Coordenação de Unidades Básicas de Saúde Coordenador de Área PC-OP3 17 

Gerência de Programas Gerente de Área PC-T1 1 

Gerência de Serviços de Odontologia Gerente de Área PC-T1 1  
Coordenação da Saúde Bucal Coordenador de Área PC-OP2 1  
Subsecretaria de Regulação, Urgência e Emergência e Atenção 
Especializada Subsecretário PC-SUB 1 

Diretoria Executiva de Unidade de Pronto Atendimento – UPA / Unidade 
de Pronto Atendimento Municipal - PAM Diretor Executivo PC – DE 2  
Gerência de Enfermagem de Unidade de Pronto Atendimento – UPA / 
Unidade de Pronto Atendimento Municipal - PAM Gerente de Área PC-T1 2  
Gerência Clínica de Unidade de Pronto Atendimento – UPA / Unidade de 
Pronto Atendimento Municipal - PAM Gerente de Área PC-T1 1  
Coordenação de Atendimento de Unidade de Pronto Atendimento – UPA 
/ Unidade de Pronto Atendimento Municipal - PAM Coordenador de Área PC-OP3 4  
Gerência Geral de Urgência e Emergência e Atenção Especializada Gerente de Área PC-T1 1 
Coordenação do Centro de Referência de Testagem e Aconselhamento - 
CTA/SAE Coordenador de Área PC-OP3 1  
Gerência do Centro de Especialidades Gerente de Área PC-T1 1 

Coordenação do Centro de Reabilitação Física e Fonoaudiologia Coordenador de Área PC-OP3 1  
Gerência de Regulação, Controle e Avaliação Gerente de Área PC-T1 1 

Gerência da Policlínica Gerente de Área PC-T1 1  
Subsecretaria de Vigilância em Saúde Subsecretário PC-SUB 1 

Gerência da Vigilância Sanitária Gerente de Área PC-T1 1 

Gerência da Vigilância Ambiental Gerente de Área PC-T1 1 

Gerência da Vigilância Epidemiológica Gerente de Área PC-T1 1 

Coordenação do Centro de Referência em Tuberculose e Hanseníase Coordenador de Área PC-OP3 1  
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DECRETO Nº 019/2021 

 
REGULAMENTA O PEDIDO DE ABERTURA E 
ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE E CONTA 
POUPANÇA BANCÁRIA E DEFINE OS 
RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA 
DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E 
INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.  

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 60, inciso IV da Lei Orgânica 
Municipal, e em conformidade com as disposições contidas no art. 25 da Lei nº 3.133, 
de17 de dezembro de 2020, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º - As solicitações para abertura e encerramento de conta corrente e conta 

poupança bancária deverão ser encaminhadas ao Secretário Municipal de Gestão e 

Finanças, devidamente assinadas pelo Secretário da Pasta. 

 
Art. 2º - Em hipótese algumas instituições financeiras oficiais (Banco do Estado do 

Espírito Santo- BANESTES, Banco do Brasil, Banco Santander e Caixa Econômica 

Federal) poderão abrir ou encerrar qualquer conta corrente e/ou conta poupança bancária 

respaldado em ofício que não seja assinado pelo Secretário Municipal de Gestão e 

Finanças e pelo respectivo ordenador de despesa. 

 
Parágrafo único. Na hipótese de alguma conta corrente e de poupança bancária ser 

aberta e/ou encerrada automaticamente pelo processo massificado determinado pela 

União, as instituições financeiras relacionadas no caput deste artigo, informarão no 

prazo de até 02 (dois) dias úteis ao Secretário Municipal de Gestão e Finanças, que 

providenciará a formalização do ato, por meio de oficio assinado em conjunto ao ordenador 

de despesa para regularização das mesmas. 

 
Art. 3º - As movimentações bancárias de todas as contas correntes e poupança dos 

órgãos da administração direta e indireta (Secretarias e Fundos Municipais) do Poder 

Executivo serão assinadas pelo Secretário Municipal de Gestão e Finanças em conjunto 
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com o ordenador de despesa da pasta respectiva, em conformidade com os artigos 25 e 

26 da Lei nº 3.133, de17 de dezembro de 2020. 
 
Art. 4º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se o Decreto 

nº 216/2019 

 
Viana/ES, 01 de janeiro de 2021. 
 
 

 

WANDERSON BORGHARDT BUENO 

Prefeito Municipal de Viana 
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PORTARIA Nº 0003/2021
Publicação Nº 321810

 

 
Prefeitura Municipal de Viana 

Secretaria Municipal de Governo 
 

Decreto nº 003/2021 
DECRETO Nº 003/2021 

 
ESTABELECE A FORMA DE ORGANIZAÇÃO E 
REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FAZENDA. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo 
art. 60, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Viana, e de acordo com a Lei n° 3.133 de 
17 de dezembro de 2020, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º A Secretaria Municipal de Fazenda fica instituída com as seguintes unidades 

administrativas: 

I. Gerência de Receita e Dívida Ativa; 

II. Gerência de Fiscalização. 

 
Art. 2º Ficam instituídas as atribuições das unidades administrativas que compõem a 

Secretaria Municipal de Fazenda, conforme as seguintes descrições: 

I. Gerência de Receita e Dívida Ativa: Gerenciar e controlar as atividades de 

arrecadação e lançamento de tributos imobiliários; propor medidas de regulamentação da 

política tributária municipal, relativa aos tributos imobiliários; interpretar a legislação relativa 

a tributos imobiliários nos aspectos de aplicação de alíquotas e enquadramento de 

atividades; executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas; 

elaborar e manter atualizado o cadastro de propriedades imobiliárias do município; 

acompanhar os trabalhos de reformulação da base geográfica dos cadastros municipais e 

sua utilização como instrumento de informação, aglutinação e integração intersetorial; 

monitorar e coordenar as atividades de compatibilização das informações relativas a lotes e 

edificações nos sistemas legados e sua manutenção integrada; promover, acompanhar e 

coordenar a sistematização dos conceitos e terminologias adotadas pelas diversas áreas 

envolvidas na geração e utilização das informações cadastrais; planejar, controlar e 

coordenar os procedimentos de inscrição dos contribuintes do IPTU; manter a base 

cartográfica de referência dos lançamentos; prestar informações e emitir relatórios relativos 

à sua área de atuação; subsidiar a expedição de certidões relativas ao cadastro imobiliário; 

planejar e coordenar a cobrança de débito em Dívida Ativa; promover a inscrição dos 
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débitos em Dívida Ativa; gerenciar a emissão da Certidão de Dívida Ativa, enviando-a ao 

órgão competente para cobrança judicial; emitir Certidão Negativa de Débito - CND; deferir 

parcelamento relativo aos débitos inscritos em Dívida Ativa; promover abaixa de débitos 

indevidos após emissão de parecer técnico da chefia imediata; arrecadar valores, controlar 

recebimentos, atualizar débitos; controlar parcelamentos, inscrever em dívida ativa; 

encaminhar débitos para cobrança; manter o cadastro atualizado dos contribuintes; emissão 

de Certidões referente a assuntos constantes no cadastro tributário do município; executar 

outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

II. Gerência de Fiscalização: Gerenciar e controlar as atividades de arrecadação e 

lançamento de tributos mobiliários; propor medidas de regulamentação da política tributária 

municipal, relativa aos tributos mobiliários; interpretar a legislação relativa a tributos 

mobiliários nos aspectos de aplicação de alíquotas e enquadramento de atividades; 

executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas; programar, 

elaborar e manter atualizado o cadastro os Econômicos ou Mobiliários do Município; 

processos de abertura de empresas e profissionais autônomos; providenciar a emissão de 

guias de imposto de transmissão de bens entre vivos (ITBI) depois de expedido laudo de 

avaliação dos fiscais de rendas; atendimento ao público; atendimento relacionado a emissão 

de NFS-e; emissão de taxas da vigilância sanitária e taxa de expediente; efetuar a 

atualização de documento único de arrecadação diversa relativo a Empresas; efetuar 

manutenção de agente fiscal atualizando os cadastros, verificando atividades não 

licenciadas e homologando o ISSQN; através dos fiscais de renda, efetuar a fiscalização e 

cumprimento da legislação tributária; constituir crédito tributário; analisar processo-

administrativo fiscal; conciliar documentos fiscais; elaborar relatórios em face das 

impugnações apresentadas; notificar contribuintes; identificar ocorrência de fato gerador; 

identificar alíquota aplicável; revisar declarações espontâneas; verificar irregularidades; 

emitir auto de infração; arquivar os documentos pertinentes; operar sistema de informações 

tributárias; coletar informações objetivando instruir processo fiscal; calcular débitos fiscais; 

revisão na legislação das obrigações acessórias para os contribuintes, como a entrega de 

declarações, cópia de notas fiscais, apresentação de documentos fiscais para vistoria, 

dentre outras; gerir o Simples Nacional e a integração com as Receitas Federal e Estadual; 

realizar outras ações específicas para cada tributo; executar outras atividades correlatas ou 

que lhe venham a ser atribuídas. 
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Art. 3º Faz parte integrante deste Decreto a tabela de cargos, Anexo I e o organograma da 

Secretaria Municipal de Fazenda, Anexo II.  

 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.   

 

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021. 
 
 
 

WANDERSON BORGHARDT BUENO 
Prefeito Municipal de Viana 
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ANEXO I 

 
Unidades Administrativas  Cargo Padrão Quant. 

Secretaria Municipal de Fazenda Secretário de Governo PC-S 1 

Gerência de Receita e Dívida Ativa Gerente PC – T1 1 

Gerência de Fiscalização Gerente PC – T1 1 
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ANEXO II 

 

 
Gerêmcia de Receita 

e Dívida Ativa
Gerência de 
Fiscalização

Secretário Municipal 
de Fazenda
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PORTARIA Nº 0012/2021
Publicação Nº 321819

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
 

 

 
 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, 
inciso IV da Lei Orgânica do Município de Viana, e de acordo com a Lei n° 
dezembro de 2020, 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º A Secretaria Municipal de Educação, fica instituída com as seguintes 

administrativas: 

I. Subsecretaria Administrativa, Financeira e

a. Gerência de Recursos Financeiros e

1. Coordenação de Prestação de

2. Coordenação de Controle; 

b. Gerência de Recursos Humanos

1. Coordenação de Recursos Humanos;

c. Gerência de Almoxarifado, Patrimônio e Alimentação

1. Coordenação de Alimentação

d. Gerência de Avaliação Profissional

1. Coordenação de Mensuração

2. Coordenação de Avaliação; 

e. Gerência de Planejamento e

1. Coordenação de Compras, Contrato

2. Coordenação de Transportes;

II. Subsecretaria Pedagógica; 

a. Gerência de Ensino Fundamental;

1. Coordenação de Ensino Fundamental I e Educação d

2. Coordenação de Ensino Fundamental II e 

b. Gerência de Educação Infantil

c. Gerência de Educação Especial;

d. Gerência de Formação e Avaliação

e. Gerência de Projetos e Políticas

f. Gerência de Gestão Administrativa;

g. Gerência Administrativa e Apoio
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 DECRETO Nº 012/2020 

ESTABELECE A FORMA DE ORGANIZAÇÃO E 
REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO DAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 60, 
inciso IV da Lei Orgânica do Município de Viana, e de acordo com a Lei n° 

A Secretaria Municipal de Educação, fica instituída com as seguintes 

Subsecretaria Administrativa, Financeira e Orçamentária; 

Gerência de Recursos Financeiros e Controle; 

Coordenação de Prestação de Contas; 

Recursos Humanos; 

Humanos; 

Gerência de Almoxarifado, Patrimônio e Alimentação Escolar; 

Coordenação de Alimentação Escolar; 

Avaliação Profissional; 

Coordenação de Mensuração; 

 

e Transporte; 

Coordenação de Compras, Contratos e Convênios; 

Transportes; 

 

Fundamental; 

Coordenação de Ensino Fundamental I e Educação do Campo; 

Coordenação de Ensino Fundamental II e Educação de Jovens e Adultos;

Infantil; 

Especial; 

Gerência de Formação e Avaliação Educacional; 

Gerência de Projetos e Políticas Educacionais; 

Administrativa; 

Gerência Administrativa e Apoio Técnico; 
1 

Decreto nº 012/2020 

ESTABELECE A FORMA DE ORGANIZAÇÃO E 
REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO DAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA 

no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 60, 
inciso IV da Lei Orgânica do Município de Viana, e de acordo com a Lei n° 3.133 de 17 de 

A Secretaria Municipal de Educação, fica instituída com as seguintes unidades 

Adultos; 
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1. Coordenação Administrativa;

III. Subsecretaria de Obras e Tecnologia

1. Coordenação de Obras e Infraestrutura;

2. Coordenação de Manutenção Escolar;

3. Coordenação de Tecnologia;

4. Coordenação de Informática.

 
Art. 2º Ficam instituídas as atribuições das unidades administrativas que compõem a Secretaria 

Municipal de Educação, conforme as seguintes descrições:

I. Subsecretaria Administrativa, Financeira e Orçamentária: 
gerências subordinadas, de acordo com as diretrizes da Administração Municipal; Estabelecer e 

fazer cumprir metas, políticas de execu

atividades, controlando o cumprimento das metas e prioridades administrativas; Propor e fazer 

cumprir padrões de qualidade para a execução das mais variadas atividades; Realizar o controle 

orçamentário e financeiro da Secretaria 

aos contratados e conveniados, baseado em informações sobre qualidade dos serviços efetuados, 

informando à Controladoria, quando observadas irregularidades; Solicitar au

Controladoria, na ocorrência de irregularidades; Compilar dados para a proposta orçamentária da 

Secretaria, encaminhando-os ao respectivo órgão competente; Controlar os adiantamentos de 

servidores da Secretaria; Controlar recursos prove

Elaborar projeções da execução orçamentária ao longo do exercício financeiro para conhecimento e 

tomada de decisão do Ordenador de Despesa; Elaborar a proposta orçamentária de cada exercício 

financeiro, em conjunto com o Ordenador de Despesas e demais setores da Secretaria, observados 

os limites das despesas e receitas definidos; Assessorar o Secretário na tomada de decisões e 

Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser

a. Gerência de Recursos Financeiros e Controle: 
subordinados, de acordo com as diretrizes da Secretaria; Acompanhar o controle orçamentário e 

financeiro da Secretaria de Educação; Supervisionar a prestação de contas de serviço

e conveniados da rede municipal de ensino; Controlar e avaliar a execução de contas de serviços 

prestados quanto aos convênios firmados; Controlar

programas de manutenção e desenvolvimento do ensino, ela

órgãos financiadores e Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas.

1. Coordenação de Prestação de Contas: 
se relacionam direta ou indiretamente co

adiantamentos escolares; Assessorar, analisar e emitir parecer conclusivo acerca de todas as 

Prestação de Contas das Unidades de Ensino; Alimentar o sistema de controle e acompanhamento 
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Administrativa; 

Tecnologia; 

Coordenação de Obras e Infraestrutura; 

Coordenação de Manutenção Escolar; 

Coordenação de Tecnologia; 

Coordenação de Informática. 

Ficam instituídas as atribuições das unidades administrativas que compõem a Secretaria 

ão, conforme as seguintes descrições: 

Subsecretaria Administrativa, Financeira e Orçamentária: Coordenar as atividades das 

gerências subordinadas, de acordo com as diretrizes da Administração Municipal; Estabelecer e 

fazer cumprir metas, políticas de execução de atividades; Acompanhar e orientar a execução de 

atividades, controlando o cumprimento das metas e prioridades administrativas; Propor e fazer 

cumprir padrões de qualidade para a execução das mais variadas atividades; Realizar o controle 

e financeiro da Secretaria Municipal de Educação; Efetuar controle das contas a pagar 

aos contratados e conveniados, baseado em informações sobre qualidade dos serviços efetuados, 

informando à Controladoria, quando observadas irregularidades; Solicitar au

Controladoria, na ocorrência de irregularidades; Compilar dados para a proposta orçamentária da 

os ao respectivo órgão competente; Controlar os adiantamentos de 

servidores da Secretaria; Controlar recursos provenientes de convênios e do Salário Educação; 

Elaborar projeções da execução orçamentária ao longo do exercício financeiro para conhecimento e 

tomada de decisão do Ordenador de Despesa; Elaborar a proposta orçamentária de cada exercício 

to com o Ordenador de Despesas e demais setores da Secretaria, observados 

os limites das despesas e receitas definidos; Assessorar o Secretário na tomada de decisões e 

Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

Gerência de Recursos Financeiros e Controle: Coordenar as atividades dos seus 

subordinados, de acordo com as diretrizes da Secretaria; Acompanhar o controle orçamentário e 

financeiro da Secretaria de Educação; Supervisionar a prestação de contas de serviço

e conveniados da rede municipal de ensino; Controlar e avaliar a execução de contas de serviços 

prestados quanto aos convênios firmados; Controlar a execução financeira das atividades e 

programas de manutenção e desenvolvimento do ensino, elaborando a prestação de contas aos 

órgãos financiadores e Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas.

Coordenação de Prestação de Contas: Analisar e controlar as prestações de contas que 

se relacionam direta ou indiretamente com a educação; Analisar a prestação de contas dos 

adiantamentos escolares; Assessorar, analisar e emitir parecer conclusivo acerca de todas as 

Prestação de Contas das Unidades de Ensino; Alimentar o sistema de controle e acompanhamento 
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Ficam instituídas as atribuições das unidades administrativas que compõem a Secretaria 

Coordenar as atividades das 

gerências subordinadas, de acordo com as diretrizes da Administração Municipal; Estabelecer e 

ção de atividades; Acompanhar e orientar a execução de 

atividades, controlando o cumprimento das metas e prioridades administrativas; Propor e fazer 

cumprir padrões de qualidade para a execução das mais variadas atividades; Realizar o controle 

de Educação; Efetuar controle das contas a pagar 

aos contratados e conveniados, baseado em informações sobre qualidade dos serviços efetuados, 

informando à Controladoria, quando observadas irregularidades; Solicitar auditoria de contas à 

Controladoria, na ocorrência de irregularidades; Compilar dados para a proposta orçamentária da 

os ao respectivo órgão competente; Controlar os adiantamentos de 

nientes de convênios e do Salário Educação; 

Elaborar projeções da execução orçamentária ao longo do exercício financeiro para conhecimento e 

tomada de decisão do Ordenador de Despesa; Elaborar a proposta orçamentária de cada exercício 

to com o Ordenador de Despesas e demais setores da Secretaria, observados 

os limites das despesas e receitas definidos; Assessorar o Secretário na tomada de decisões e 

Coordenar as atividades dos seus 

subordinados, de acordo com as diretrizes da Secretaria; Acompanhar o controle orçamentário e 

financeiro da Secretaria de Educação; Supervisionar a prestação de contas de serviços contratados 

e conveniados da rede municipal de ensino; Controlar e avaliar a execução de contas de serviços 

execução financeira das atividades e 

borando a prestação de contas aos 

órgãos financiadores e Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

Analisar e controlar as prestações de contas que 

m a educação; Analisar a prestação de contas dos 

adiantamentos escolares; Assessorar, analisar e emitir parecer conclusivo acerca de todas as 

Prestação de Contas das Unidades de Ensino; Alimentar o sistema de controle e acompanhamento 
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dos órgãos Federal e Estadual, bem como realizar a prestação de contas dos convênios e termos 

de compromissos firmados e Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser

atribuídas. 
2. Coordenação de Controle: 
Controlar o saldo de empenho em despesas inerentes aos contratos, convênios, compras, serviços 

e adiantamentos; Analisar e classificar a natureza econômica das  despesas da Secretaria; Indicar 

dotação orçamentária e elemento de despesa de acordo

remanejamentos, anulações parciais ou totais e suplementações orçamentárias de acordo com a 

disponibilidade financeira, dentro dos dispositivos legais; Analisar os processos de pagamento 

verificando a presença da document

energia elétrica, água e telefonia e Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser

atribuídas. 
b. Gerência de Recursos Humanos: 
acordo com as diretrizes da Secretaria; Assessorar as Unidades de Ensino, dando apoio técnico e 

oferecendo subsídios ao melhor desempenho do pessoal que atuará nestas unidades; Participar do 

processo de seleção de pessoal, detalhando qualificação e quantificaç

pretendidos; Participar de reuniões e decisões de ajustamento  de funcionários às Unidades de 

Ensino, sugerindo prováveis soluções Viabilizar o cumprimento do regimento e do calendário 

escolar; Monitorar a equipe de inspeção na condução

Secretaria de Educação nos postos

referente ao pessoal lotado na Secretaria; Promover a movimentação de pessoal da Carreira do 

Magistério com base nos dispositivos legais; Acompanhar a Progressão Automática e Progressão 

por Mérito do  pessoal lotado na Secretaria; Controlar a frequência dos servidores de toda a 

Secretaria; Controlar a concessão de férias e de licenças aos servidores; Manter atualizado o 

cadastro funcional dos servidores; Propor, coordenar e avaliar a política de estágios curriculares 

remunerados e não remunerados, conjuntamente com a área pedagógica da Secretaria; Orientar as 

Unidades de Ensino da Rede Municipal quanto ao cumprimento das norma

estágio e da legislação pertinente; Apoiar e acompanhar o planejamento dos estágios curriculares; 

Promover, junto às Instituição de Ensino Superior, a divulgação do número de vagas destinadas a 

estágio, mantendo as informadas sobre 

Planos Pedagógicos das Instituições de Ensino Superior conveniadas, para fins de realização dos 

estágios curriculares não remunerados; Programar, acompanhar e avaliar, junto à Gerência de 

Formação e Avaliação Educacional

processos de inscrição e seleção, com a finalidade de suprir necessidades detectadas no sistema 

municipal de ensino; Promover a abertura e acompanhamento de processos com vista

celebração dos Termos de Compromisso de Estágio; Encaminhar os estudantes estagiários aos 
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Estadual, bem como realizar a prestação de contas dos convênios e termos 

de compromissos firmados e Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser

Coordenação de Controle: Executar, acompanhar do controle orçamentário e 

Controlar o saldo de empenho em despesas inerentes aos contratos, convênios, compras, serviços 

e adiantamentos; Analisar e classificar a natureza econômica das  despesas da Secretaria; Indicar 

dotação orçamentária e elemento de despesa de acordo com a fonte de recursos; Realizar 

remanejamentos, anulações parciais ou totais e suplementações orçamentárias de acordo com a 

disponibilidade financeira, dentro dos dispositivos legais; Analisar os processos de pagamento 

verificando a presença da documentação exigível; Controlar e atender os serviços essenciais de 

energia elétrica, água e telefonia e Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser

Gerência de Recursos Humanos: Coordenar as atividades dos seus subordinados, de 

do com as diretrizes da Secretaria; Assessorar as Unidades de Ensino, dando apoio técnico e 

oferecendo subsídios ao melhor desempenho do pessoal que atuará nestas unidades; Participar do 

processo de seleção de pessoal, detalhando qualificação e quantificaç

pretendidos; Participar de reuniões e decisões de ajustamento  de funcionários às Unidades de 

Ensino, sugerindo prováveis soluções Viabilizar o cumprimento do regimento e do calendário 

escolar; Monitorar a equipe de inspeção na condução de suas atribuições; Localizar

postos de trabalho; Manter atualizada a coletânea de legislação 

referente ao pessoal lotado na Secretaria; Promover a movimentação de pessoal da Carreira do 

sitivos legais; Acompanhar a Progressão Automática e Progressão 

por Mérito do  pessoal lotado na Secretaria; Controlar a frequência dos servidores de toda a 

Secretaria; Controlar a concessão de férias e de licenças aos servidores; Manter atualizado o 

tro funcional dos servidores; Propor, coordenar e avaliar a política de estágios curriculares 

remunerados e não remunerados, conjuntamente com a área pedagógica da Secretaria; Orientar as 

Unidades de Ensino da Rede Municipal quanto ao cumprimento das normas para as atividades de 

estágio e da legislação pertinente; Apoiar e acompanhar o planejamento dos estágios curriculares; 

Promover, junto às Instituição de Ensino Superior, a divulgação do número de vagas destinadas a 

estágio, mantendo as informadas sobre a política de estágio da Secretaria; Receber e avaliar os 

Planos Pedagógicos das Instituições de Ensino Superior conveniadas, para fins de realização dos 

estágios curriculares não remunerados; Programar, acompanhar e avaliar, junto à Gerência de 

Avaliação Educacional, as atividades de formação dos estagiários; Coordenar os 

processos de inscrição e seleção, com a finalidade de suprir necessidades detectadas no sistema 

municipal de ensino; Promover a abertura e acompanhamento de processos com vista

celebração dos Termos de Compromisso de Estágio; Encaminhar os estudantes estagiários aos 
3 
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Estadual, bem como realizar a prestação de contas dos convênios e termos 

de compromissos firmados e Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser 

rçamentário e financeiro; 

Controlar o saldo de empenho em despesas inerentes aos contratos, convênios, compras, serviços 

e adiantamentos; Analisar e classificar a natureza econômica das  despesas da Secretaria; Indicar 

com a fonte de recursos; Realizar 

remanejamentos, anulações parciais ou totais e suplementações orçamentárias de acordo com a 

disponibilidade financeira, dentro dos dispositivos legais; Analisar os processos de pagamento 

os serviços essenciais de 

energia elétrica, água e telefonia e Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser 

Coordenar as atividades dos seus subordinados, de 

do com as diretrizes da Secretaria; Assessorar as Unidades de Ensino, dando apoio técnico e 

oferecendo subsídios ao melhor desempenho do pessoal que atuará nestas unidades; Participar do 

processo de seleção de pessoal, detalhando qualificação e quantificação dos servidores 

pretendidos; Participar de reuniões e decisões de ajustamento  de funcionários às Unidades de 

Ensino, sugerindo prováveis soluções Viabilizar o cumprimento do regimento e do calendário 

Localizar o pessoal da 

trabalho; Manter atualizada a coletânea de legislação 

referente ao pessoal lotado na Secretaria; Promover a movimentação de pessoal da Carreira do 

sitivos legais; Acompanhar a Progressão Automática e Progressão 

por Mérito do  pessoal lotado na Secretaria; Controlar a frequência dos servidores de toda a 

Secretaria; Controlar a concessão de férias e de licenças aos servidores; Manter atualizado o 

tro funcional dos servidores; Propor, coordenar e avaliar a política de estágios curriculares 

remunerados e não remunerados, conjuntamente com a área pedagógica da Secretaria; Orientar as 

s para as atividades de 

estágio e da legislação pertinente; Apoiar e acompanhar o planejamento dos estágios curriculares; 

Promover, junto às Instituição de Ensino Superior, a divulgação do número de vagas destinadas a 

a política de estágio da Secretaria; Receber e avaliar os 

Planos Pedagógicos das Instituições de Ensino Superior conveniadas, para fins de realização dos 

estágios curriculares não remunerados; Programar, acompanhar e avaliar, junto à Gerência de 

, as atividades de formação dos estagiários; Coordenar os 

processos de inscrição e seleção, com a finalidade de suprir necessidades detectadas no sistema 

municipal de ensino; Promover a abertura e acompanhamento de processos com vistas à 

celebração dos Termos de Compromisso de Estágio; Encaminhar os estudantes estagiários aos 
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locais de atuação, em conformidade com o quadro de vagas existentes; Manter controle 

permanente sobre as movimentações e o quadro de estagiários ativo e inativo d

arquivos atualizados sobre a legislação e demais exigências para a realização dos estágios, com 

vistas a orientar as Unidades de Ensino e demais órgãos da Secretaria e Executar outras atividades 

correlatas ou que lhes venham a ser

1. Coordenação de Recursos Humanos: 
melhor ajustamento de servidores às Unidades de Ensino; Elaborar e manter atualizado o inventário 

dos profissionais de educação, controlando o quadro de servidores vis

controle das movimentações internas e vagas de pessoal; Manter controle permanente sobre as 

movimentações e o quadro de pessoal da Secretaria; Elaborar periodicamente relatórios sobre a 

vida funcional de servidores em cada área da Se

afastados e/ou transferidos; Fornecer suporte às atividades de recadastramento dos servidores da 

Secretaria; Elaborar/atualizar  os registros de profissionais com disponibilidade para a ampliação da 

jornada de trabalho e Executar outras atividades correlatas ou que lhes

c. Gerência de Almoxarifado, Patrimônio e Alimentação Escolar: 
dos seus subordinados, de acordo com as diretrizes da Secretaria; Efetuar o 

material remetido pelos fornecedores, providenciando sua conferência e inspeção; Executar o 

armazenamento e conservação dos materiais de acordo com as normas técnicas; Efetuar a 

distribuição dos bens adquiridos às diversas unidades administr

movimentações de estoque no Almoxarifado Setorial, visando à integridade dos controles internos; 

Emitir relatórios referentes à movimentação e ao nível dos estoques do Almoxarifado Setorial; 

Organizar e manter atualizado o registro referente ao movimento de entrada e saída dos materiais; 

Comunicar imediatamente à unidade administrativa competente na Secretaria de Administração o 

recebimento de material permanente para efeito de seu registro patrimonial antes de sua 

distribuição; Almoxarifado (Examinar, registrar, conferir, distribuir e receber todos os materiais e 

produtos de consumo e materiais permanentes); Logística (Acompanhar e orientar os roteiros 

referente ao transporte da Alimentação Escolar e materiais a serem reco

Realizar o balanço mensal fornecendo as informações necessárias ao setor de contabilidade da 

Prefeitura; Atender às requisições de materiais demandadas pelas Unidades de Ensino; Identificar e 

registrar as ocorrências de mercadorias 

liberação das notas fiscais para pagamento; Promover a avaliação e reavaliação dos bens móveis e 

imóveis para efeito de alienação, incorporação, seguro e locação; Manter atualizado inventário dos 

bens móveis e imóveis da Secretaria Municipal de Educação, bem como as Unidades Escolares; 

Realizar o inventário anual dos bens patrimoniais e Executar outras atividades correlatas ou que 

lhes venham a ser atribuídas. 
1.  Coordenação de Alimentação Escolar: 
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locais de atuação, em conformidade com o quadro de vagas existentes; Manter controle 

permanente sobre as movimentações e o quadro de estagiários ativo e inativo d

arquivos atualizados sobre a legislação e demais exigências para a realização dos estágios, com 

vistas a orientar as Unidades de Ensino e demais órgãos da Secretaria e Executar outras atividades 

correlatas ou que lhes venham a ser atribuídas. 

Coordenação de Recursos Humanos: Organizar o Concurso de Remoção e Ingresso para 

melhor ajustamento de servidores às Unidades de Ensino; Elaborar e manter atualizado o inventário 

dos profissionais de educação, controlando o quadro de servidores visando à administração e 

controle das movimentações internas e vagas de pessoal; Manter controle permanente sobre as 

movimentações e o quadro de pessoal da Secretaria; Elaborar periodicamente relatórios sobre a 

vida funcional de servidores em cada área da Secretaria; Controlar a quantidade de servidores 

afastados e/ou transferidos; Fornecer suporte às atividades de recadastramento dos servidores da 

Secretaria; Elaborar/atualizar  os registros de profissionais com disponibilidade para a ampliação da 

trabalho e Executar outras atividades correlatas ou que lhes venham a ser

Gerência de Almoxarifado, Patrimônio e Alimentação Escolar: Coordenar as atividades 

dos seus subordinados, de acordo com as diretrizes da Secretaria; Efetuar o 

material remetido pelos fornecedores, providenciando sua conferência e inspeção; Executar o 

armazenamento e conservação dos materiais de acordo com as normas técnicas; Efetuar a 

distribuição dos bens adquiridos às diversas unidades administrativas da Secretaria; Controlar as 

movimentações de estoque no Almoxarifado Setorial, visando à integridade dos controles internos; 

Emitir relatórios referentes à movimentação e ao nível dos estoques do Almoxarifado Setorial; 

o registro referente ao movimento de entrada e saída dos materiais; 

Comunicar imediatamente à unidade administrativa competente na Secretaria de Administração o 

recebimento de material permanente para efeito de seu registro patrimonial antes de sua 

uição; Almoxarifado (Examinar, registrar, conferir, distribuir e receber todos os materiais e 

produtos de consumo e materiais permanentes); Logística (Acompanhar e orientar os roteiros 

referente ao transporte da Alimentação Escolar e materiais a serem recolhidos e/ou entregues); 

ço mensal fornecendo as informações necessárias ao setor de contabilidade da 

Prefeitura; Atender às requisições de materiais demandadas pelas Unidades de Ensino; Identificar e 

registrar as ocorrências de mercadorias entregues em desacordo com o empenho, bem como 

liberação das notas fiscais para pagamento; Promover a avaliação e reavaliação dos bens móveis e 

imóveis para efeito de alienação, incorporação, seguro e locação; Manter atualizado inventário dos 

imóveis da Secretaria Municipal de Educação, bem como as Unidades Escolares; 

Realizar o inventário anual dos bens patrimoniais e Executar outras atividades correlatas ou que 

Coordenação de Alimentação Escolar: Orientar e acompanhar a alimentação ofertada nas 
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locais de atuação, em conformidade com o quadro de vagas existentes; Manter controle 

permanente sobre as movimentações e o quadro de estagiários ativo e inativo da Secretaria; Manter 

arquivos atualizados sobre a legislação e demais exigências para a realização dos estágios, com 

vistas a orientar as Unidades de Ensino e demais órgãos da Secretaria e Executar outras atividades 

Organizar o Concurso de Remoção e Ingresso para 

melhor ajustamento de servidores às Unidades de Ensino; Elaborar e manter atualizado o inventário 

ando à administração e 

controle das movimentações internas e vagas de pessoal; Manter controle permanente sobre as 

movimentações e o quadro de pessoal da Secretaria; Elaborar periodicamente relatórios sobre a 

cretaria; Controlar a quantidade de servidores 

afastados e/ou transferidos; Fornecer suporte às atividades de recadastramento dos servidores da 

Secretaria; Elaborar/atualizar  os registros de profissionais com disponibilidade para a ampliação da 

venham a ser atribuídas. 

Coordenar as atividades 

dos seus subordinados, de acordo com as diretrizes da Secretaria; Efetuar o recebimento do 

material remetido pelos fornecedores, providenciando sua conferência e inspeção; Executar o 

armazenamento e conservação dos materiais de acordo com as normas técnicas; Efetuar a 

ativas da Secretaria; Controlar as 

movimentações de estoque no Almoxarifado Setorial, visando à integridade dos controles internos; 

Emitir relatórios referentes à movimentação e ao nível dos estoques do Almoxarifado Setorial; 

o registro referente ao movimento de entrada e saída dos materiais; 

Comunicar imediatamente à unidade administrativa competente na Secretaria de Administração o 

recebimento de material permanente para efeito de seu registro patrimonial antes de sua 

uição; Almoxarifado (Examinar, registrar, conferir, distribuir e receber todos os materiais e 

produtos de consumo e materiais permanentes); Logística (Acompanhar e orientar os roteiros 

lhidos e/ou entregues); 

ço mensal fornecendo as informações necessárias ao setor de contabilidade da 

Prefeitura; Atender às requisições de materiais demandadas pelas Unidades de Ensino; Identificar e 

entregues em desacordo com o empenho, bem como 

liberação das notas fiscais para pagamento; Promover a avaliação e reavaliação dos bens móveis e 

imóveis para efeito de alienação, incorporação, seguro e locação; Manter atualizado inventário dos 

imóveis da Secretaria Municipal de Educação, bem como as Unidades Escolares; 

Realizar o inventário anual dos bens patrimoniais e Executar outras atividades correlatas ou que 

mpanhar a alimentação ofertada nas 
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unidades escolares; Assessorar a equipe técnico administrativa da escola em parceria com 

nutricionistas, no planejamento de atividades relacionadas com o conteúdo de alimentação e 

nutrição, que contribuam para a formação 

supervisionar as atividades de seleção, compra, armazenamento, produção e distribuição dos 

alimentos, observando as boas práticas higiênicas e sanitárias; Promover, por meio da atuação de 

nutricionistas, palestras e conscientização 

avaliação técnica dos fornecedores dos gêneros alimentícios segundo os  padrões de identidade e 

qualidade; Promover a oferta e a divulgação da alimentação  saudável, com 

segurança alimentar; Executar, por meio de equipe interprofissional, o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar - PNAE, no âmbito do município; Promover contato com: direções das unidades 

de ensino; órgãos da gestão municipal respon

pública; fornecedores; agricultores e empreendedores familiares; 

programa saúde do escolar; Instituto 

Incaper; Ministério do Desenvolvimento 

Educação, bem  como  com quaisquer  outros  organismos  que  estejam  envolvidos  direta  ou 

indiretamente na execução do PNAE; Propiciar a designação e permanência de

nutricionista como responsável técnico pelo PNAE, visando garantir a execução do programa, a 

partir de critérios estabelecidos em legislação própria; Dispor de quadro técnico de nutricionistas 

para exercer atividades, no âmbito do programa nacional de a

em legislação própria; Atuar na gestão e fiscalização de contratos administrativos relativos ao 

fornecimento de gêneros alimentícios, por intermédio de nutricionistas; Atuar na gestão e 

fiscalização de contrato de prestação de serviços de preparo e distribuição da alimentação escolar, 

por meio da atuação profissional do nutricionista, responsável técnico do

d. Gerência de Avaliação Profissional:
desempenho individual e coletivo por meio de indicadores de resultados da Unidade de Ensino e da 

Administração Central da Secretaria Municipal de Educação, visando a superação das dificuldades 

identificadas relativas ao desempenho profissional;

relativo à estrutura escolar, à formulação e aplicação das políticas educacionais, às condições 

socioeducativas dos educandos e outras variáveis que possam incidir nos resultados educacionais 

da escola, visando a sua melhoria contínua; 

indicadores de resultados para subsidiar o Planejamento Estratégico do Sistema de Ensino do 

Município; Estimular a participação dos profissionais do Magistério, num processo contínuo e 

progressivo de melhoramento dos 

profissionais do Magistério; Estimular a reflexão sobre a qualidade dos serviços prestados ao 

cidadão; Subsidiar o planejamento das políticas educacionais e das ações de formação da 

Secretaria Municipal de Educação; 
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unidades escolares; Assessorar a equipe técnico administrativa da escola em parceria com 

nutricionistas, no planejamento de atividades relacionadas com o conteúdo de alimentação e 

nutrição, que contribuam para a formação de hábitos alimentares saudáveis; Planejar, orientar e 

supervisionar as atividades de seleção, compra, armazenamento, produção e distribuição dos 

alimentos, observando as boas práticas higiênicas e sanitárias; Promover, por meio da atuação de 

e conscientização de uma alimentação saudável; Participar do processo de 

avaliação técnica dos fornecedores dos gêneros alimentícios segundo os  padrões de identidade e 

qualidade; Promover a oferta e a divulgação da alimentação  saudável, com 

segurança alimentar; Executar, por meio de equipe interprofissional, o Programa Nacional de 

PNAE, no âmbito do município; Promover contato com: direções das unidades 

de ensino; órgãos da gestão municipal responsáveis pelos procedimentos de licitação e de chamada 

agricultores e empreendedores familiares; Conselho de 

nstituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e 

esenvolvimento Agrário e Fundo Nacional de 

ducação, bem  como  com quaisquer  outros  organismos  que  estejam  envolvidos  direta  ou 

indiretamente na execução do PNAE; Propiciar a designação e permanência de

nutricionista como responsável técnico pelo PNAE, visando garantir a execução do programa, a 

partir de critérios estabelecidos em legislação própria; Dispor de quadro técnico de nutricionistas 

para exercer atividades, no âmbito do programa nacional de alimentação escolar, conforme previsto 

em legislação própria; Atuar na gestão e fiscalização de contratos administrativos relativos ao 

fornecimento de gêneros alimentícios, por intermédio de nutricionistas; Atuar na gestão e 

tação de serviços de preparo e distribuição da alimentação escolar, 

por meio da atuação profissional do nutricionista, responsável técnico do PNAE.

Gerência de Avaliação Profissional: Implementar o sistema de mensura

coletivo por meio de indicadores de resultados da Unidade de Ensino e da 

Administração Central da Secretaria Municipal de Educação, visando a superação das dificuldades 

identificadas relativas ao desempenho profissional; Coordenar a avaliação 

relativo à estrutura escolar, à formulação e aplicação das políticas educacionais, às condições 

socioeducativas dos educandos e outras variáveis que possam incidir nos resultados educacionais 

da escola, visando a sua melhoria contínua; Criar instrumentos de aferição e monitoramento de 

indicadores de resultados para subsidiar o Planejamento Estratégico do Sistema de Ensino do 

Município; Estimular a participação dos profissionais do Magistério, num processo contínuo e 

progressivo de melhoramento dos indicadores de resultados, que envolva a gestão e os 

stimular a reflexão sobre a qualidade dos serviços prestados ao 

ubsidiar o planejamento das políticas educacionais e das ações de formação da 

de Educação; Estimular a cultura do compromisso solidário no trabalho em 
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unidades escolares; Assessorar a equipe técnico administrativa da escola em parceria com 

nutricionistas, no planejamento de atividades relacionadas com o conteúdo de alimentação e 

de hábitos alimentares saudáveis; Planejar, orientar e 

supervisionar as atividades de seleção, compra, armazenamento, produção e distribuição dos 

alimentos, observando as boas práticas higiênicas e sanitárias; Promover, por meio da atuação de 

de uma alimentação saudável; Participar do processo de 

avaliação técnica dos fornecedores dos gêneros alimentícios segundo os  padrões de identidade e 

qualidade; Promover a oferta e a divulgação da alimentação  saudável, com qualidade nutricional e 

segurança alimentar; Executar, por meio de equipe interprofissional, o Programa Nacional de 

PNAE, no âmbito do município; Promover contato com: direções das unidades 

sáveis pelos procedimentos de licitação e de chamada 

onselho de Alimentação Escolar;  

écnica e Extensão Rural -   

acional de Desenvolvimento da 

ducação, bem  como  com quaisquer  outros  organismos  que  estejam  envolvidos  direta  ou 

indiretamente na execução do PNAE; Propiciar a designação e permanência de servidor 

nutricionista como responsável técnico pelo PNAE, visando garantir a execução do programa, a 

partir de critérios estabelecidos em legislação própria; Dispor de quadro técnico de nutricionistas 

limentação escolar, conforme previsto 

em legislação própria; Atuar na gestão e fiscalização de contratos administrativos relativos ao 

fornecimento de gêneros alimentícios, por intermédio de nutricionistas; Atuar na gestão e 

tação de serviços de preparo e distribuição da alimentação escolar, 

PNAE. 

mensuração continuo e o 

coletivo por meio de indicadores de resultados da Unidade de Ensino e da 

Administração Central da Secretaria Municipal de Educação, visando a superação das dificuldades 

 do Sistema de Ensino 

relativo à estrutura escolar, à formulação e aplicação das políticas educacionais, às condições 

socioeducativas dos educandos e outras variáveis que possam incidir nos resultados educacionais 

umentos de aferição e monitoramento de 

indicadores de resultados para subsidiar o Planejamento Estratégico do Sistema de Ensino do 

Município; Estimular a participação dos profissionais do Magistério, num processo contínuo e 

indicadores de resultados, que envolva a gestão e os 

stimular a reflexão sobre a qualidade dos serviços prestados ao 

ubsidiar o planejamento das políticas educacionais e das ações de formação da 

stimular a cultura do compromisso solidário no trabalho em 
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equipes e criar potência para o processo de trabalho coletivo

consolidação dos dados coletados

norteia a mensuração e Executar outras atividades correlatas ou que lhes venham a ser

1. Coordenação de Mensuração:
por meio de indicadores de resultados da Unidade de Ensino e da Ad

Secretaria Municipal de Educação, visando a superação das dificuldades identificadas relativas ao 

desempenho profissional; Avaliar e analisar o Sistema de Ensino relativo à estrutura escolar, à 

formulação e aplicação das políticas ed

outras variáveis que possam incidir nos resultados educacionais da escola, visando a sua melhoria 

contínua; Acompanhar instrumentos de aferição e monitoramento de indicadores de resultados para 

subsidiar o Planejamento Estratégico do Sistema de Ensino do Município

atividades correlatas ou que lhes venham a ser

2. Coordenação de Avaliação:
do regulamento; Coletar dados qualitativos e/ou quantitativos relativos as atividades realizadas 

pelos profissionais do magistério para cumprimento das metas da avaliação sistemática; 

prazo de execução e possiveis ocorrências na realização das atividades avalia

a mensuração; Coletar e consolidar dados relativos a mensuração de metas de melhoria de 

resultados finalitivos, bem como as notas obtidas individualmente

utilizados para o processo de progressão horizontal p

escolaridade e Executar outras atividades correlatas ou que lhes venham a ser

e. Gerência de Planejamento 
de acordo com as diretrizes da Secret

de recursos Federal e Estadual junto a programas de acompanhamento, sistemas de apoio 

administrativo e execução vinculados ao Ministério da Educação e Secretaria de Estado da 

Educação; Coordenar, acompanhar e executar todos os pedidos de compras da Secretaria; 

Orientar, acompanhar e monitorar a formulação dos Termos de Referência para 

aquisições/fornecimento, obras e serviços; Gerenciar e orientar os gestores Educacionais acerca do 

plano e execução dos recursos vinculados recebidos, além de identificar a demanda de 

infraestrutura física, de materiais e projetos a serem desenvolvidos no âmbito educacional; 

Coordenar os programas Federais correlatos 

educacionais; Coordenar as atividades de logística, desde a manutenção à organização de 

utilização da frota e do Transporte Escolar e Executar outras atividades correlatas ou que lhe 

venham a ser atribuídas. 
1. Coordenação de Compras,
demandas que resultam no firmamento de contratos

Acompanhar as vigências dos ajustes, informando aos setores responsáveis sobre o seu término; 
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equipes e criar potência para o processo de trabalho coletivo; Cumprir com 

coletados, divulgação dos resultados segundo a legislação vigên

e Executar outras atividades correlatas ou que lhes venham a ser

Coordenação de Mensuração: Mensurar continuamente o desempenho individual e coletivo 

por meio de indicadores de resultados da Unidade de Ensino e da Administração Central da 

Secretaria Municipal de Educação, visando a superação das dificuldades identificadas relativas ao 

desempenho profissional; Avaliar e analisar o Sistema de Ensino relativo à estrutura escolar, à 

formulação e aplicação das políticas educacionais, às condições socioeducativas dos educandos e 

outras variáveis que possam incidir nos resultados educacionais da escola, visando a sua melhoria 

instrumentos de aferição e monitoramento de indicadores de resultados para 

diar o Planejamento Estratégico do Sistema de Ensino do Município

atividades correlatas ou que lhes venham a ser atribuídas. 

Coordenação de Avaliação: Analisar os certificados e títulos e atribuir pontuação na forma 

oletar dados qualitativos e/ou quantitativos relativos as atividades realizadas 

pelos profissionais do magistério para cumprimento das metas da avaliação sistemática; 

prazo de execução e possiveis ocorrências na realização das atividades avalia

oletar e consolidar dados relativos a mensuração de metas de melhoria de 

resultados finalitivos, bem como as notas obtidas individualmente e coletivamante e que serão 

utilizados para o processo de progressão horizontal por quaificação profissional, titulação ou 

escolaridade e Executar outras atividades correlatas ou que lhes venham a ser

Gerência de Planejamento e Transporte: Coordenar as atividades dos seus subordinados, 

de acordo com as diretrizes da Secretaria; Proporcionar o planejamento necessário para captação 

de recursos Federal e Estadual junto a programas de acompanhamento, sistemas de apoio 

administrativo e execução vinculados ao Ministério da Educação e Secretaria de Estado da 

companhar e executar todos os pedidos de compras da Secretaria; 

Orientar, acompanhar e monitorar a formulação dos Termos de Referência para 

aquisições/fornecimento, obras e serviços; Gerenciar e orientar os gestores Educacionais acerca do 

dos recursos vinculados recebidos, além de identificar a demanda de 

infraestrutura física, de materiais e projetos a serem desenvolvidos no âmbito educacional; 

Coordenar os programas Federais correlatos à Educação; Elaborar informações estatísticas 

onais; Coordenar as atividades de logística, desde a manutenção à organização de 

utilização da frota e do Transporte Escolar e Executar outras atividades correlatas ou que lhe 

Compras, Contratos e Convênios: Instruir e acompanhar as diversas 

demandas que resultam no firmamento de contratos, convênios e instrumentos congêneres; 

Acompanhar as vigências dos ajustes, informando aos setores responsáveis sobre o seu término; 
6 
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 os prazos de coleta e 

, divulgação dos resultados segundo a legislação vigênte que 

e Executar outras atividades correlatas ou que lhes venham a ser atribuídas. 

ensurar continuamente o desempenho individual e coletivo 

ministração Central da 

Secretaria Municipal de Educação, visando a superação das dificuldades identificadas relativas ao 

desempenho profissional; Avaliar e analisar o Sistema de Ensino relativo à estrutura escolar, à 

ucacionais, às condições socioeducativas dos educandos e 

outras variáveis que possam incidir nos resultados educacionais da escola, visando a sua melhoria 

instrumentos de aferição e monitoramento de indicadores de resultados para 

diar o Planejamento Estratégico do Sistema de Ensino do Município e Executar outras 

nalisar os certificados e títulos e atribuir pontuação na forma 

oletar dados qualitativos e/ou quantitativos relativos as atividades realizadas 

pelos profissionais do magistério para cumprimento das metas da avaliação sistemática; Controlar o 

prazo de execução e possiveis ocorrências na realização das atividades avaliativas propostas para 

oletar e consolidar dados relativos a mensuração de metas de melhoria de 

e coletivamante e que serão 

or quaificação profissional, titulação ou 

escolaridade e Executar outras atividades correlatas ou que lhes venham a ser atribuídas.  

Coordenar as atividades dos seus subordinados, 

aria; Proporcionar o planejamento necessário para captação 

de recursos Federal e Estadual junto a programas de acompanhamento, sistemas de apoio 

administrativo e execução vinculados ao Ministério da Educação e Secretaria de Estado da 

companhar e executar todos os pedidos de compras da Secretaria; 

Orientar, acompanhar e monitorar a formulação dos Termos de Referência para 

aquisições/fornecimento, obras e serviços; Gerenciar e orientar os gestores Educacionais acerca do 

dos recursos vinculados recebidos, além de identificar a demanda de 

infraestrutura física, de materiais e projetos a serem desenvolvidos no âmbito educacional; 

Educação; Elaborar informações estatísticas 

onais; Coordenar as atividades de logística, desde a manutenção à organização de 

utilização da frota e do Transporte Escolar e Executar outras atividades correlatas ou que lhe 

e acompanhar as diversas 

convênios e instrumentos congêneres; 

Acompanhar as vigências dos ajustes, informando aos setores responsáveis sobre o seu término; 



04/01/2021 (Segunda-feira) DOM/ES - Edição N° 1676

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 426

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
 

 

Solicitar publicações dos resumos de contratos, c

instrumentos celebrados pela Secretaria de 

compras da Secretaria; formular Termos de Referência para aquisições/fornecimento, obras e 

serviços; Arquivar de forma cronológica todos os termos, vigentes ou prescritos, em pastas físicas e 

por meio digital para controle interno; Enviar ao gabinete

convênios e contratos firmados;

acompanhar e controlar os processos de aquisição de materiais e serviços necessários ao 

funcionamento das unidades administrativas da Secretaria; Orientar a elaboração de projetos 

básicos e outros procedimentos administrativos, visando à abertura de processos licitatórios; 

Coordenar e/ou integrar comissões para análise de materiais e prestação de serviços; Elaborar e/ou 

solicitar ao órgão competente da Secretaria de Administração a codificação de 

em sistema específico; Manter o estoque de materiais em condições de atender ao consumo das 

diversas unidades administrativas da Secretaria; Efetuar o recebimento do material remetido pelos 

fornecedores, providenciando sua conferência 

que lhes venham a ser atribuídas.

2. Coordenação de Transportes: 
translado de pessoas e materiais; Acompanhamento do consumo de combustível dos veículos, 

meios de relatórios a serem apresentados mensalmente; Responsável pela regularidade de toda 

documentação dos veículos e motoristas; Acompanha

a Frota da Secretaria; Manutenção corretiva e preventiva dos v

regularização dos veículos junto aos órgãos competentes; Atuar com gestão de equipe e com a 

rotina de operação de transporte inerente a área e Executar outras atividades correlatas ou que lhe 

venham a ser atribuídas. 

II. Subsecretaria Pedagógica: 
acordo com as diretrizes da Administração

do PME – Plano Municipal de Educação; Estabelecer e fazer cumprir metas, políticas de execução 

de atividades, cronogramas e prioridades para as diversas áreas educacionais; Acompanhar e 

orientar a execução de atividades, controlando o cumprimento das metas e prioridades 

diversas áreas educacionais; Propor e fazer cumprir padrões de qualidade para a  execução das 

mais variadas atividades; Avaliar a qualidade das atividades realizadas na educação infantil, no 

ensino fundamental I e II e na EJA 

construção dos Planos de Gestão das Unidades de Ensino;  Planejar ações integradas com as 

demais unidades administrativas da Secretaria e com Secretarias afins, a partir de objetivos 

comuns, visando potencializar resulta

pedagógicos; Monitorar e apresentar relatórios sobre a execução das metas e atividades planejadas 

e desenvolvidas ao longo de cada trimestre na Secretaria de Educação e nas Unidades de Ensino; 
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Solicitar publicações dos resumos de contratos, convênios, aditivos, ratificações e outros 

ecretaria de Municipal de Educação; Executar todos os pedidos de 

compras da Secretaria; formular Termos de Referência para aquisições/fornecimento, obras e 

cronológica todos os termos, vigentes ou prescritos, em pastas físicas e 

por meio digital para controle interno; Enviar ao gabinete do Secretário de

firmados; Providenciar análise de reequilíbrio econômico e financeiro, 

acompanhar e controlar os processos de aquisição de materiais e serviços necessários ao 

funcionamento das unidades administrativas da Secretaria; Orientar a elaboração de projetos 

s procedimentos administrativos, visando à abertura de processos licitatórios; 

Coordenar e/ou integrar comissões para análise de materiais e prestação de serviços; Elaborar e/ou 

solicitar ao órgão competente da Secretaria de Administração a codificação de 

em sistema específico; Manter o estoque de materiais em condições de atender ao consumo das 

diversas unidades administrativas da Secretaria; Efetuar o recebimento do material remetido pelos 

fornecedores, providenciando sua conferência e inspeção; Executar outras atividades correlatas ou 

atribuídas. 

Coordenação de Transportes: Coordenação, agendamento e execução dos serviços de 

translado de pessoas e materiais; Acompanhamento do consumo de combustível dos veículos, 

meios de relatórios a serem apresentados mensalmente; Responsável pela regularidade de toda 

documentação dos veículos e motoristas; Acompanhar, controlar e fiscalizar o Transporte Escolar e 

a Frota da Secretaria; Manutenção corretiva e preventiva dos veículos leves e pesados; Viabilizar a 

regularização dos veículos junto aos órgãos competentes; Atuar com gestão de equipe e com a 

rotina de operação de transporte inerente a área e Executar outras atividades correlatas ou que lhe 

ubsecretaria Pedagógica: Coordenar as atividades das gerências subordinadas, de 

Administração Municipal, do PNE - Plano Nacional

Municipal de Educação; Estabelecer e fazer cumprir metas, políticas de execução 

de atividades, cronogramas e prioridades para as diversas áreas educacionais; Acompanhar e 

orientar a execução de atividades, controlando o cumprimento das metas e prioridades 

diversas áreas educacionais; Propor e fazer cumprir padrões de qualidade para a  execução das 

mais variadas atividades; Avaliar a qualidade das atividades realizadas na educação infantil, no 

ensino fundamental I e II e na EJA – Educação de Jovens e Adultos; Participar do processo de 

construção dos Planos de Gestão das Unidades de Ensino;  Planejar ações integradas com as 

demais unidades administrativas da Secretaria e com Secretarias afins, a partir de objetivos 

comuns, visando potencializar resultados e racionalizar esforços administrativos, financeiros e 

pedagógicos; Monitorar e apresentar relatórios sobre a execução das metas e atividades planejadas 

e desenvolvidas ao longo de cada trimestre na Secretaria de Educação e nas Unidades de Ensino; 
7 
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onvênios, aditivos, ratificações e outros 

xecutar todos os pedidos de 

compras da Secretaria; formular Termos de Referência para aquisições/fornecimento, obras e 

cronológica todos os termos, vigentes ou prescritos, em pastas físicas e 

de Educação cópia dos 

Providenciar análise de reequilíbrio econômico e financeiro, 

acompanhar e controlar os processos de aquisição de materiais e serviços necessários ao 

funcionamento das unidades administrativas da Secretaria; Orientar a elaboração de projetos 

s procedimentos administrativos, visando à abertura de processos licitatórios; 

Coordenar e/ou integrar comissões para análise de materiais e prestação de serviços; Elaborar e/ou 

solicitar ao órgão competente da Secretaria de Administração a codificação de materiais e serviços 

em sistema específico; Manter o estoque de materiais em condições de atender ao consumo das 

diversas unidades administrativas da Secretaria; Efetuar o recebimento do material remetido pelos 

e inspeção; Executar outras atividades correlatas ou 

Coordenação, agendamento e execução dos serviços de 

translado de pessoas e materiais; Acompanhamento do consumo de combustível dos veículos, por 

meios de relatórios a serem apresentados mensalmente; Responsável pela regularidade de toda 

o Transporte Escolar e 

eículos leves e pesados; Viabilizar a 

regularização dos veículos junto aos órgãos competentes; Atuar com gestão de equipe e com a 

rotina de operação de transporte inerente a área e Executar outras atividades correlatas ou que lhe 

Coordenar as atividades das gerências subordinadas, de 

Nacional de Educação e 

Municipal de Educação; Estabelecer e fazer cumprir metas, políticas de execução 

de atividades, cronogramas e prioridades para as diversas áreas educacionais; Acompanhar e 

orientar a execução de atividades, controlando o cumprimento das metas e prioridades para as 

diversas áreas educacionais; Propor e fazer cumprir padrões de qualidade para a  execução das 

mais variadas atividades; Avaliar a qualidade das atividades realizadas na educação infantil, no 

Adultos; Participar do processo de 

construção dos Planos de Gestão das Unidades de Ensino;  Planejar ações integradas com as 

demais unidades administrativas da Secretaria e com Secretarias afins, a partir de objetivos 

dos e racionalizar esforços administrativos, financeiros e 

pedagógicos; Monitorar e apresentar relatórios sobre a execução das metas e atividades planejadas 

e desenvolvidas ao longo de cada trimestre na Secretaria de Educação e nas Unidades de Ensino; 
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Tomar decisões relativas à organização e desenvolvimento das mais variadas atividades 

pedagógicas e de funcionamento administrativo; Indicar necessidades de revisão de plano 

Municipal de Educação e dos Projetos Políticos Pedagógicos da Unidades Escolares; Apre

propostas de políticas pedagógicas e de programas, projetos e atividades para sua execução; 

Assessorar o Secretário na tomada de decisões; Estabelecer contato e parcerias com outros 

municípios, com o Estado e com a União, visando estabelecer a promo

da educação básica; Acompanhar e controlar a implementação do Sistema de Avaliação da 

Educação Pública Municipal; Coordenar o Projeto de Transição da Educação Básica;  Executar 

outras atividades correlatas ou que lhes venham 

a. Gerência de Ensino Fundamental: 
pedagógica das Escolas de Ensino Fundamental; Programar, acompanhar e avaliar, junto à 

Gerência de Formação e Avaliação Educacional, as atividades 

profissionais do Ensino Fundamental; Analisar, acompanhar e avaliar, com a participação das 

Unidades de Ensino, a implementação do Sistema de Avaliação da Educação Pública Municipal; 

Identificar, incentivar e divulgar experiênc

recursos tecnológicos para apoio às atividades do processo ensino aprendizagem; Implementar, 

monitorar e adequar com a participação das Unidades de Ensino, as Diretrizes Curriculares para o 

Ensino Fundamental; Promover ações compartilhadas com outras secretarias, movimentos sociais, 

instituições e organizações não governamental, visando ao atendimento a crianças, adolescentes, 

jovens e adultos; Participar de fóruns em âmbito nacional, estadual e muni

políticas do Ensino Fundamental; Gerenciar e integrar as ações das Coordenações do Ensino 

Fundamental; Fortalecer a prática nas Unidades de Ensino, da elaboração e cumprimento dos 

planejamentos e estudos pedagógicos; Fortalecer a pr

oferecendo projetos em áreas afins (música, dança, línguas, filosofia, arte, entre outros) em horário 

escolar e no contraturno, visando ao desenvolvimento de habilidades complementares ao processo 

ensino aprendizagem; Assessorar as Unidades de Ensino; 

apresentado pelas Escolas de Ensino Fundamental; Garantir a alfabetização de cada criança até os 

08 anos de idade; Elaborar e implementar documentos com informações pedagógicas, 

administrativas e legais, que subsidiem as Escolas de Ensino Fundamental quanto ao seu 

funcionamento; Analisar e divulgar junto aos profissionais da educação, os resultados dos projetos e 

experiências/vivências de inovações pedagógicas que ocorrem no meio ed

prática nas Unidades de Ensino, da elaboração e cumprimento dos planejamentos e estudos 

pedagógicos; Elaborar, executar e avaliar planos de trabalho, programas e projetos que concretizem 

a política de educação de jovens e adultos no

propostas de trabalho das Unidades de Ensino, seus planejamentos e ações, no sentido de 

resguardar o desenvolvimento de um trabalho coerente com os princípios mais amplos da política de 
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r decisões relativas à organização e desenvolvimento das mais variadas atividades 

pedagógicas e de funcionamento administrativo; Indicar necessidades de revisão de plano 

Municipal de Educação e dos Projetos Políticos Pedagógicos da Unidades Escolares; Apre

propostas de políticas pedagógicas e de programas, projetos e atividades para sua execução; 

Assessorar o Secretário na tomada de decisões; Estabelecer contato e parcerias com outros 

municípios, com o Estado e com a União, visando estabelecer a promoção qualitativa e quantitativa 

da educação básica; Acompanhar e controlar a implementação do Sistema de Avaliação da 

Educação Pública Municipal; Coordenar o Projeto de Transição da Educação Básica;  Executar 

outras atividades correlatas ou que lhes venham a ser atribuídas. 

Gerência de Ensino Fundamental: Acompanhar, assessorar e avaliar a ação político 

pedagógica das Escolas de Ensino Fundamental; Programar, acompanhar e avaliar, junto à 

Gerência de Formação e Avaliação Educacional, as atividades sistemáticas de formação dos 

profissionais do Ensino Fundamental; Analisar, acompanhar e avaliar, com a participação das 

Unidades de Ensino, a implementação do Sistema de Avaliação da Educação Pública Municipal; 

Identificar, incentivar e divulgar experiências inovadoras; Analisar selecionar materiais didáticos e 

recursos tecnológicos para apoio às atividades do processo ensino aprendizagem; Implementar, 

monitorar e adequar com a participação das Unidades de Ensino, as Diretrizes Curriculares para o 

undamental; Promover ações compartilhadas com outras secretarias, movimentos sociais, 

instituições e organizações não governamental, visando ao atendimento a crianças, adolescentes, 

jovens e adultos; Participar de fóruns em âmbito nacional, estadual e municipal de formulação das 

políticas do Ensino Fundamental; Gerenciar e integrar as ações das Coordenações do Ensino 

Fundamental; Fortalecer a prática nas Unidades de Ensino, da elaboração e cumprimento dos 

pedagógicos; Fortalecer a prática das Escolas de Ensino Fundamental, 

oferecendo projetos em áreas afins (música, dança, línguas, filosofia, arte, entre outros) em horário 

escolar e no contraturno, visando ao desenvolvimento de habilidades complementares ao processo 

m; Assessorar as Unidades de Ensino; Avaliar o processo ensino aprendizagem 

apresentado pelas Escolas de Ensino Fundamental; Garantir a alfabetização de cada criança até os 

08 anos de idade; Elaborar e implementar documentos com informações pedagógicas, 

ministrativas e legais, que subsidiem as Escolas de Ensino Fundamental quanto ao seu 

funcionamento; Analisar e divulgar junto aos profissionais da educação, os resultados dos projetos e 

experiências/vivências de inovações pedagógicas que ocorrem no meio educacional;

prática nas Unidades de Ensino, da elaboração e cumprimento dos planejamentos e estudos 

pedagógicos; Elaborar, executar e avaliar planos de trabalho, programas e projetos que concretizem 

a política de educação de jovens e adultos no Município; Assessorar, acompanhar e avaliar 

propostas de trabalho das Unidades de Ensino, seus planejamentos e ações, no sentido de 

resguardar o desenvolvimento de um trabalho coerente com os princípios mais amplos da política de 
8 
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r decisões relativas à organização e desenvolvimento das mais variadas atividades 

pedagógicas e de funcionamento administrativo; Indicar necessidades de revisão de plano 

Municipal de Educação e dos Projetos Políticos Pedagógicos da Unidades Escolares; Apresentar 

propostas de políticas pedagógicas e de programas, projetos e atividades para sua execução; 

Assessorar o Secretário na tomada de decisões; Estabelecer contato e parcerias com outros 

ção qualitativa e quantitativa 

da educação básica; Acompanhar e controlar a implementação do Sistema de Avaliação da 

Educação Pública Municipal; Coordenar o Projeto de Transição da Educação Básica;  Executar 

Acompanhar, assessorar e avaliar a ação político 

pedagógica das Escolas de Ensino Fundamental; Programar, acompanhar e avaliar, junto à 

sistemáticas de formação dos 

profissionais do Ensino Fundamental; Analisar, acompanhar e avaliar, com a participação das 

Unidades de Ensino, a implementação do Sistema de Avaliação da Educação Pública Municipal; 

ias inovadoras; Analisar selecionar materiais didáticos e 

recursos tecnológicos para apoio às atividades do processo ensino aprendizagem; Implementar, 

monitorar e adequar com a participação das Unidades de Ensino, as Diretrizes Curriculares para o 

undamental; Promover ações compartilhadas com outras secretarias, movimentos sociais, 

instituições e organizações não governamental, visando ao atendimento a crianças, adolescentes, 

cipal de formulação das 

políticas do Ensino Fundamental; Gerenciar e integrar as ações das Coordenações do Ensino 

Fundamental; Fortalecer a prática nas Unidades de Ensino, da elaboração e cumprimento dos 

ática das Escolas de Ensino Fundamental, 

oferecendo projetos em áreas afins (música, dança, línguas, filosofia, arte, entre outros) em horário 

escolar e no contraturno, visando ao desenvolvimento de habilidades complementares ao processo 

valiar o processo ensino aprendizagem 

apresentado pelas Escolas de Ensino Fundamental; Garantir a alfabetização de cada criança até os 

08 anos de idade; Elaborar e implementar documentos com informações pedagógicas, 

ministrativas e legais, que subsidiem as Escolas de Ensino Fundamental quanto ao seu 

funcionamento; Analisar e divulgar junto aos profissionais da educação, os resultados dos projetos e 

ucacional; Fortalecer a 

prática nas Unidades de Ensino, da elaboração e cumprimento dos planejamentos e estudos 

pedagógicos; Elaborar, executar e avaliar planos de trabalho, programas e projetos que concretizem 

Município; Assessorar, acompanhar e avaliar 

propostas de trabalho das Unidades de Ensino, seus planejamentos e ações, no sentido de 

resguardar o desenvolvimento de um trabalho coerente com os princípios mais amplos da política de 
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educação de jovens e adultos no Município; Coordenar, desenvolver, aplicar e monitorar a RTE 

Reorganização da Trajetória Escolar junto às Unidades de Ensino

correlatas ou que lhes venham a ser atribuídas.

1. Coordenação de Ensino Fundamental I e Educaçã
avaliar planos de trabalho, programas e projetos que concretizem as políticas do Ensino 

Fundamental I e da Educação do Campo, com base na perspectiva discursiva com produção de 

sentido; Assessorar, acompanhar e avaliar prop

planejamentos e ações, no sentido de resguardar o desenvolvimento de um trabalho coerente com 

os princípios mais amplos das políticas de educação do Ensino Fundamental I  e da Educação do 

Campo; Elaborar documentos com informações legais, administrativas e pedagógicas que 

subsidiem as Unidades de Ensino quanto ao funcionamento da vida escolar dos alunos; Analisar, 

selecionar e providenciar a aquisição de recursos didáticos e bibliográficos que estimulem e 

desafiem os alunos na busca do conhecimento; Estimular as avaliações externas e a orientação aos 

alunos; Planejar ações, integradas com as demais unidades administrativas da Secretaria, 

considerando objetivos comuns, com o intuito de racionalizar esforços admin

pedagógicos; Avaliar os índices de

de Ensino, para tomada de decisões a nível político pedagógico; Fortalecer a prática nas Unidades 

de Ensino, da elaboração e cumprimento

outras atividades correlatas ou que lhes venham a ser atribuídas;

2. Coordenação de Ensino Fundamental II e Educação de Jovens e Adultos: 
atuar em conjunto à Gerência de Ensino; Elaborar, executar

e projetos que concretizem as políticas do Ensino Fundamental II

adultos no Município; Assessorar, acompanhar e avaliar propostas de trabalho das Unidades de 

Ensino, seus planejamentos e aç

coerente com os princípios mais amplos das políticas de educação do Ensino Fundamental II e da 

Educação de jovens e adultos no Município; Elaborar documentos com informações legais, 

administrativas e pedagógicas que subsidiem as Unidades de Ensino quanto ao funcionamento da 

vida escolar dos alunos; Analisar, selecionar e providenciar a aquisição de recursos didáticos e 

bibliográficos que estimulem e desafiem os alunos na busca do conhecimento; P

atividades/projetos que estimulem a permanência e o desenvolvimento dos alunos público alvo do 

Ensino Fundamental II e Educação de Jovens e Adultos; Estimular as avaliações externas e a 

orientação dos alunos para a escolha de cursos que d

com as demais unidades administrativas da Secretaria, considerando objetivos comuns, com o 

intuito de racionalizar esforços administrativos, financeiros e pedagógicos; Avaliar os índices de 

aprovação, reprovação e evasão apresentados pelas Unidades de Ensino, para tomada de decisões 

a nível político pedagógico; Fortalecer a prática nas Unidades de Ensino, da elaboração e 
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tos no Município; Coordenar, desenvolver, aplicar e monitorar a RTE 

Reorganização da Trajetória Escolar junto às Unidades de Ensino e Executar outras atividades 

correlatas ou que lhes venham a ser atribuídas. 

Coordenação de Ensino Fundamental I e Educação do Campo: 
avaliar planos de trabalho, programas e projetos que concretizem as políticas do Ensino 

Fundamental I e da Educação do Campo, com base na perspectiva discursiva com produção de 

sentido; Assessorar, acompanhar e avaliar propostas de trabalho das Unidades de Ensino, seus 

planejamentos e ações, no sentido de resguardar o desenvolvimento de um trabalho coerente com 

os princípios mais amplos das políticas de educação do Ensino Fundamental I  e da Educação do 

entos com informações legais, administrativas e pedagógicas que 

subsidiem as Unidades de Ensino quanto ao funcionamento da vida escolar dos alunos; Analisar, 

selecionar e providenciar a aquisição de recursos didáticos e bibliográficos que estimulem e 

iem os alunos na busca do conhecimento; Estimular as avaliações externas e a orientação aos 

alunos; Planejar ações, integradas com as demais unidades administrativas da Secretaria, 

considerando objetivos comuns, com o intuito de racionalizar esforços administrativos, financeiros e 

de aprovação, reprovação e evasão apresentados pelas Unidades 

de Ensino, para tomada de decisões a nível político pedagógico; Fortalecer a prática nas Unidades 

de Ensino, da elaboração e cumprimento dos planejamentos e estudos pedagógicos e Executar 

outras atividades correlatas ou que lhes venham a ser atribuídas; 

Coordenação de Ensino Fundamental II e Educação de Jovens e Adultos: 
atuar em conjunto à Gerência de Ensino; Elaborar, executar e avaliar planos de trabalho, programas 

e projetos que concretizem as políticas do Ensino Fundamental II e da educação de jovens e 

adultos no Município; Assessorar, acompanhar e avaliar propostas de trabalho das Unidades de 

Ensino, seus planejamentos e ações, no sentido de resguardar o desenvolvimento de um trabalho 

coerente com os princípios mais amplos das políticas de educação do Ensino Fundamental II e da 

Educação de jovens e adultos no Município; Elaborar documentos com informações legais, 

ivas e pedagógicas que subsidiem as Unidades de Ensino quanto ao funcionamento da 

vida escolar dos alunos; Analisar, selecionar e providenciar a aquisição de recursos didáticos e 

bibliográficos que estimulem e desafiem os alunos na busca do conhecimento; P

atividades/projetos que estimulem a permanência e o desenvolvimento dos alunos público alvo do 

Ensino Fundamental II e Educação de Jovens e Adultos; Estimular as avaliações externas e a 

orientação dos alunos para a escolha de cursos que definam profissões; Planejar ações, integradas 

com as demais unidades administrativas da Secretaria, considerando objetivos comuns, com o 

intuito de racionalizar esforços administrativos, financeiros e pedagógicos; Avaliar os índices de 

o e evasão apresentados pelas Unidades de Ensino, para tomada de decisões 

a nível político pedagógico; Fortalecer a prática nas Unidades de Ensino, da elaboração e 
9 
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tos no Município; Coordenar, desenvolver, aplicar e monitorar a RTE – 

e Executar outras atividades 

o do Campo: Elaborar, executar e 

avaliar planos de trabalho, programas e projetos que concretizem as políticas do Ensino 

Fundamental I e da Educação do Campo, com base na perspectiva discursiva com produção de 

ostas de trabalho das Unidades de Ensino, seus 

planejamentos e ações, no sentido de resguardar o desenvolvimento de um trabalho coerente com 

os princípios mais amplos das políticas de educação do Ensino Fundamental I  e da Educação do 

entos com informações legais, administrativas e pedagógicas que 

subsidiem as Unidades de Ensino quanto ao funcionamento da vida escolar dos alunos; Analisar, 

selecionar e providenciar a aquisição de recursos didáticos e bibliográficos que estimulem e 

iem os alunos na busca do conhecimento; Estimular as avaliações externas e a orientação aos 

alunos; Planejar ações, integradas com as demais unidades administrativas da Secretaria, 

istrativos, financeiros e 

aprovação, reprovação e evasão apresentados pelas Unidades 

de Ensino, para tomada de decisões a nível político pedagógico; Fortalecer a prática nas Unidades 

dos planejamentos e estudos pedagógicos e Executar 

Coordenação de Ensino Fundamental II e Educação de Jovens e Adultos: Planejar e 

e avaliar planos de trabalho, programas 

e da educação de jovens e 

adultos no Município; Assessorar, acompanhar e avaliar propostas de trabalho das Unidades de 

ões, no sentido de resguardar o desenvolvimento de um trabalho 

coerente com os princípios mais amplos das políticas de educação do Ensino Fundamental II e da 

Educação de jovens e adultos no Município; Elaborar documentos com informações legais, 

ivas e pedagógicas que subsidiem as Unidades de Ensino quanto ao funcionamento da 

vida escolar dos alunos; Analisar, selecionar e providenciar a aquisição de recursos didáticos e 

bibliográficos que estimulem e desafiem os alunos na busca do conhecimento; Propor e organizar 

atividades/projetos que estimulem a permanência e o desenvolvimento dos alunos público alvo do 

Ensino Fundamental II e Educação de Jovens e Adultos; Estimular as avaliações externas e a 

efinam profissões; Planejar ações, integradas 

com as demais unidades administrativas da Secretaria, considerando objetivos comuns, com o 

intuito de racionalizar esforços administrativos, financeiros e pedagógicos; Avaliar os índices de 

o e evasão apresentados pelas Unidades de Ensino, para tomada de decisões 

a nível político pedagógico; Fortalecer a prática nas Unidades de Ensino, da elaboração e 
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cumprimento dos planejamentos e estudos pedagógicos; Viabilizar, aplicar e monitorar a RTE 

Reorganização da Trajetória Escolar 

correlatas ou que lhes venham a ser

b. Gerência de Educação Infantil: 
pedagógica da Educação Infantil; 

de Ensino, a implementação do Sistema de Avaliação da Educação Pública Municipal; Programar, 

acompanhar e avaliar atividades sistemáticas de formação dos profissionais da Educação Infantil 

junto à Gerência de Formação e Avaliação Educacional; Identificar e incentivar as experiências 

inovadoras; Monitorar, adequar e aplicar com a participação das Unidades de Ensino, as Diretrizes 

Curriculares da Educação Infantil;  Elaborar

pedagógicas, administrativas e legais,

seu funcionamento; Analisar e selecionar materiais didáticos e recursos tecnológicos para apoio às 

atividades do processo ensino aprendizagem compatíveis com a concepção político pedagógica da 

educação infantil; Participar de fóruns, debates e formulação das políticas de Educação Infantil em 

âmbito nacional, estadual e municipal; Fortalecer a prática nas Unidades de Ensino, da elabo

e cumprimento dos planejamentos e estudos pedagógicos; Elaborar, desenvolver e avaliar, com a 

participação das Unidades de Ensino, planos de trabalho e projetos que dinamizem e enriqueçam o 

processo ensino aprendizagem; Fortalecer a prática das Unida

em áreas afins (música, dança, filosofia, arte, entre outros) em horário escolar e no contraturno, 

visando ao desenvolvimento de habilidades complementares ao processo ensino aprendizagem; 

Divulgar, junto aos profissionais da educação, os resultados dos projetos e experiências/vivências 

de inovações pedagógicas que ocorram no meio educacional e Executar outras atividades 

correlatas ou que lhes venham a ser atribuídas.

c. Gerência de Educação Especial: 
programas e projetos que concretizem a política da Educação Especial da Secretaria; Programar, 

executar e avaliar ações para a oferta da Educação Especial no Sistema Municipal de Ensino; 

Monitorar e acompanhar atividades de orienta

Unidades de Ensino; Articular junto às Unidades de Ensino, planos de trabalho facilitadores do 

processo de inclusão dos alunos apoiados pela Educação Especial, envolvendo a comunidade 

escolar, as famílias e instituições parceiras; Acompanhar os processos seletivos de professores 

para as áreas específicas da educação especial, bem como da seleção de estudantes para fins de 

estágio; Acompanhar a instalação e execução dos trabalhos realizados nas Salas de Recursos

Multifuncionais para a oferta do atendimento educacional especializado; Providenciar e acompanhar 

consultas médias e encaminhamentos necessários ao bom desenvolvimento dos alunos com 

deficiência; Planejar e executar, em conjunto com a Gerência de Formação

Educacional, Ações de formação continuada voltadas para a modalidade de educação especial, 
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cumprimento dos planejamentos e estudos pedagógicos; Viabilizar, aplicar e monitorar a RTE 

Reorganização da Trajetória Escolar – junto às Unidades de Ensino e Executar outras atividades 

correlatas ou que lhes venham a ser atribuídas; 

Gerência de Educação Infantil: Acompanhar, assessorar e avaliar a ação político 

 Analisar, acompanhar e avaliar, com a participação das Unidades 

de Ensino, a implementação do Sistema de Avaliação da Educação Pública Municipal; Programar, 

acompanhar e avaliar atividades sistemáticas de formação dos profissionais da Educação Infantil 

nto à Gerência de Formação e Avaliação Educacional; Identificar e incentivar as experiências 

inovadoras; Monitorar, adequar e aplicar com a participação das Unidades de Ensino, as Diretrizes 

Curriculares da Educação Infantil;  Elaborar e implementar documentos

legais, que subsidiem os Centros de Educação Infantil quanto ao 

seu funcionamento; Analisar e selecionar materiais didáticos e recursos tecnológicos para apoio às 

aprendizagem compatíveis com a concepção político pedagógica da 

educação infantil; Participar de fóruns, debates e formulação das políticas de Educação Infantil em 

âmbito nacional, estadual e municipal; Fortalecer a prática nas Unidades de Ensino, da elabo

e cumprimento dos planejamentos e estudos pedagógicos; Elaborar, desenvolver e avaliar, com a 

participação das Unidades de Ensino, planos de trabalho e projetos que dinamizem e enriqueçam o 

processo ensino aprendizagem; Fortalecer a prática das Unidades de Ensino, oferecendo projetos 

em áreas afins (música, dança, filosofia, arte, entre outros) em horário escolar e no contraturno, 

visando ao desenvolvimento de habilidades complementares ao processo ensino aprendizagem; 

s da educação, os resultados dos projetos e experiências/vivências 

de inovações pedagógicas que ocorram no meio educacional e Executar outras atividades 

correlatas ou que lhes venham a ser atribuídas. 

Gerência de Educação Especial: Elaborar, executar e avaliar planos de trabalho, 

programas e projetos que concretizem a política da Educação Especial da Secretaria; Programar, 

executar e avaliar ações para a oferta da Educação Especial no Sistema Municipal de Ensino; 

Monitorar e acompanhar atividades de orientação pedagógica e apoio à educação especial nas 

Unidades de Ensino; Articular junto às Unidades de Ensino, planos de trabalho facilitadores do 

processo de inclusão dos alunos apoiados pela Educação Especial, envolvendo a comunidade 

stituições parceiras; Acompanhar os processos seletivos de professores 

para as áreas específicas da educação especial, bem como da seleção de estudantes para fins de 

estágio; Acompanhar a instalação e execução dos trabalhos realizados nas Salas de Recursos

Multifuncionais para a oferta do atendimento educacional especializado; Providenciar e acompanhar 

consultas médias e encaminhamentos necessários ao bom desenvolvimento dos alunos com 

deficiência; Planejar e executar, em conjunto com a Gerência de Formação

Educacional, Ações de formação continuada voltadas para a modalidade de educação especial, 
10 

Decreto nº 012/2020 
cumprimento dos planejamentos e estudos pedagógicos; Viabilizar, aplicar e monitorar a RTE – 

junto às Unidades de Ensino e Executar outras atividades 

Acompanhar, assessorar e avaliar a ação político 

Analisar, acompanhar e avaliar, com a participação das Unidades 

de Ensino, a implementação do Sistema de Avaliação da Educação Pública Municipal; Programar, 

acompanhar e avaliar atividades sistemáticas de formação dos profissionais da Educação Infantil 

nto à Gerência de Formação e Avaliação Educacional; Identificar e incentivar as experiências 

inovadoras; Monitorar, adequar e aplicar com a participação das Unidades de Ensino, as Diretrizes 

ntos com informações 

que subsidiem os Centros de Educação Infantil quanto ao 

seu funcionamento; Analisar e selecionar materiais didáticos e recursos tecnológicos para apoio às 

aprendizagem compatíveis com a concepção político pedagógica da 

educação infantil; Participar de fóruns, debates e formulação das políticas de Educação Infantil em 

âmbito nacional, estadual e municipal; Fortalecer a prática nas Unidades de Ensino, da elaboração 

e cumprimento dos planejamentos e estudos pedagógicos; Elaborar, desenvolver e avaliar, com a 

participação das Unidades de Ensino, planos de trabalho e projetos que dinamizem e enriqueçam o 

des de Ensino, oferecendo projetos 

em áreas afins (música, dança, filosofia, arte, entre outros) em horário escolar e no contraturno, 

visando ao desenvolvimento de habilidades complementares ao processo ensino aprendizagem; 

s da educação, os resultados dos projetos e experiências/vivências 

de inovações pedagógicas que ocorram no meio educacional e Executar outras atividades 

liar planos de trabalho, 

programas e projetos que concretizem a política da Educação Especial da Secretaria; Programar, 

executar e avaliar ações para a oferta da Educação Especial no Sistema Municipal de Ensino; 

ção pedagógica e apoio à educação especial nas 

Unidades de Ensino; Articular junto às Unidades de Ensino, planos de trabalho facilitadores do 

processo de inclusão dos alunos apoiados pela Educação Especial, envolvendo a comunidade 

stituições parceiras; Acompanhar os processos seletivos de professores 

para as áreas específicas da educação especial, bem como da seleção de estudantes para fins de 

estágio; Acompanhar a instalação e execução dos trabalhos realizados nas Salas de Recursos 

Multifuncionais para a oferta do atendimento educacional especializado; Providenciar e acompanhar 

consultas médias e encaminhamentos necessários ao bom desenvolvimento dos alunos com 

deficiência; Planejar e executar, em conjunto com a Gerência de Formação e Avaliação 

Educacional, Ações de formação continuada voltadas para a modalidade de educação especial, 
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com os profissionais da rede municipal de ensino; Acompanhar e/ou coordenar com apoio da 

Gerência de Formação e Avaliação Educacional, grupos de estudos

Deficiência Intelectual, Deficiência Visual, Múltiplas Deficiências e Altas Habilidades/Superdotação; 

Promover e participar de palestras, seminários, cursos, oficinas e debates relacionados às práticas 

pedagógicas inclusivas; Operacionalizar, em conjunto com a Gerência de Formação  e Avaliação 

Educacional formação de profissionais da educação quando oferecida pelo Ministério da Educação 

MEC e Executar outras atividades correlatas ou que lhes venham a ser

d. Gerência de Formação e Avaliação Educacional: 
de órgãos, instrutores e entidades voltadas para a formação e desenvolvimento de recursos 

humanos na área de educação; Organizar e manter atualizado o cadastro dos parti

vários eventos promovidos pela gerência; Emitir certificados aos cursistas; Estabelecer articulações 

entre as atividades de educação permanente com outras que lhe são afins,  dentro de uma 

perspectiva inter e transdisciplinar; Proceder à análi

formação e desenvolvimento de servidores da educação nos seus locais de trabalho; Executar, 

direta e indiretamente, programas, projetos e atividades de formação continuada dos servidores da 

secretaria de educação; Analisar proposições com vistas à celebração de contratos, convênios e/ou 

instrumentos congêneres, objetivando ações de formação e desenvolvimento dos servidores 

municipais da educação; Identificar, no âmbito da secretaria da educação, servidores com potencia

para ministrar cursos internamen

processos deformação desenvolvidos; Acompanhar os estágios supervisionados no âmbito da rede 

municipal de educação; Elaborar e executar formações continuadas, prog

capacitação que concretizem as políticas da educação infantil, do ensino fundamental I e II, da EJA 

e da educação especial do ensino do sistema municipal de ensino; Acompanhar e/ou coordenar 

grupos de estudos por áreas específicas em to

de ensino; Promover e participar de palestras, seminários, cursos, oficinas, mesas redondas e 

debates relacionados às práticas pedagógicas de todas as modalidades de ensino; Operacionalizar 

e coordenar a formação dos profissionais do magistério junto ao ministério da educação 

Participar de fóruns, debates e formulação das políticas da educação; Fortalecer a prática nas 

unidades de ensino, da elaboração e cumprimen

Elaborar  e/ou implantar sistemas 

Subsidiar a elaboração de pareceres técnicos, relativos ao planejamento e avaliação da rede 

municipal de ensino e Executar outras atividades correlatas

e. Gerência de Projetos e Políticas Educacionais: 
pedagógico das Unidades de Ensino; Elaborar projetos e propostas de parcerias e convênios com 

instituições externas, visando o aprimoramento da gestão e a captação de recursos para formação 

e desenvolvimento; Coordenar e desenvolver os Projetos Educacionais que contribuem para o 
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com os profissionais da rede municipal de ensino; Acompanhar e/ou coordenar com apoio da 

Gerência de Formação e Avaliação Educacional, grupos de estudos por áreas específicas: Surdez, 

Deficiência Intelectual, Deficiência Visual, Múltiplas Deficiências e Altas Habilidades/Superdotação; 

Promover e participar de palestras, seminários, cursos, oficinas e debates relacionados às práticas 

; Operacionalizar, em conjunto com a Gerência de Formação  e Avaliação 

Educacional formação de profissionais da educação quando oferecida pelo Ministério da Educação 

MEC e Executar outras atividades correlatas ou que lhes venham a ser atribuídas.

Gerência de Formação e Avaliação Educacional: Organizar e manter atualizado o cadastro 

de órgãos, instrutores e entidades voltadas para a formação e desenvolvimento de recursos 

humanos na área de educação; Organizar e manter atualizado o cadastro dos parti

vários eventos promovidos pela gerência; Emitir certificados aos cursistas; Estabelecer articulações 

entre as atividades de educação permanente com outras que lhe são afins,  dentro de uma 

perspectiva inter e transdisciplinar; Proceder à análise de diagnósticos das necessidades de 

formação e desenvolvimento de servidores da educação nos seus locais de trabalho; Executar, 

direta e indiretamente, programas, projetos e atividades de formação continuada dos servidores da 

lisar proposições com vistas à celebração de contratos, convênios e/ou 

instrumentos congêneres, objetivando ações de formação e desenvolvimento dos servidores 

municipais da educação; Identificar, no âmbito da secretaria da educação, servidores com potencia

para ministrar cursos internamente; Promover sistematicamente a avaliação de

deformação desenvolvidos; Acompanhar os estágios supervisionados no âmbito da rede 

municipal de educação; Elaborar e executar formações continuadas, prog

capacitação que concretizem as políticas da educação infantil, do ensino fundamental I e II, da EJA 

e da educação especial do ensino do sistema municipal de ensino; Acompanhar e/ou coordenar 

grupos de estudos por áreas específicas em todas as modalidades de ensino do sistema municipal 

de ensino; Promover e participar de palestras, seminários, cursos, oficinas, mesas redondas e 

debates relacionados às práticas pedagógicas de todas as modalidades de ensino; Operacionalizar 

rmação dos profissionais do magistério junto ao ministério da educação 

Participar de fóruns, debates e formulação das políticas da educação; Fortalecer a prática nas 

unidades de ensino, da elaboração e cumprimento  dos  planejamentos e estudos

laborar  e/ou implantar sistemas de acompanhamento, controle e avaliação da educação municipal; 

Subsidiar a elaboração de pareceres técnicos, relativos ao planejamento e avaliação da rede 

municipal de ensino e Executar outras atividades correlatas ou que lhes venham a ser atribuídas.

Gerência de Projetos e Políticas Educacionais: Implementar e aprimorar o projeto político 

pedagógico das Unidades de Ensino; Elaborar projetos e propostas de parcerias e convênios com 

primoramento da gestão e a captação de recursos para formação 

e desenvolvimento; Coordenar e desenvolver os Projetos Educacionais que contribuem para o 
11 

Decreto nº 012/2020 
com os profissionais da rede municipal de ensino; Acompanhar e/ou coordenar com apoio da 

por áreas específicas: Surdez, 

Deficiência Intelectual, Deficiência Visual, Múltiplas Deficiências e Altas Habilidades/Superdotação; 

Promover e participar de palestras, seminários, cursos, oficinas e debates relacionados às práticas 

; Operacionalizar, em conjunto com a Gerência de Formação  e Avaliação 

Educacional formação de profissionais da educação quando oferecida pelo Ministério da Educação - 

atribuídas. 

Organizar e manter atualizado o cadastro 

de órgãos, instrutores e entidades voltadas para a formação e desenvolvimento de recursos 

humanos na área de educação; Organizar e manter atualizado o cadastro dos participantes dos 

vários eventos promovidos pela gerência; Emitir certificados aos cursistas; Estabelecer articulações 

entre as atividades de educação permanente com outras que lhe são afins,  dentro de uma 

se de diagnósticos das necessidades de 

formação e desenvolvimento de servidores da educação nos seus locais de trabalho; Executar, 

direta e indiretamente, programas, projetos e atividades de formação continuada dos servidores da 

lisar proposições com vistas à celebração de contratos, convênios e/ou 

instrumentos congêneres, objetivando ações de formação e desenvolvimento dos servidores 

municipais da educação; Identificar, no âmbito da secretaria da educação, servidores com potencial 

ção de resultado dos 

deformação desenvolvidos; Acompanhar os estágios supervisionados no âmbito da rede 

municipal de educação; Elaborar e executar formações continuadas, programas e projetos de 

capacitação que concretizem as políticas da educação infantil, do ensino fundamental I e II, da EJA 

e da educação especial do ensino do sistema municipal de ensino; Acompanhar e/ou coordenar 

das as modalidades de ensino do sistema municipal 

de ensino; Promover e participar de palestras, seminários, cursos, oficinas, mesas redondas e 

debates relacionados às práticas pedagógicas de todas as modalidades de ensino; Operacionalizar 

rmação dos profissionais do magistério junto ao ministério da educação - MEC; 

Participar de fóruns, debates e formulação das políticas da educação; Fortalecer a prática nas 

e estudos pedagógicos; 

acompanhamento, controle e avaliação da educação municipal; 

Subsidiar a elaboração de pareceres técnicos, relativos ao planejamento e avaliação da rede 

ou que lhes venham a ser atribuídas. 

Implementar e aprimorar o projeto político 

pedagógico das Unidades de Ensino; Elaborar projetos e propostas de parcerias e convênios com 

primoramento da gestão e a captação de recursos para formação 

e desenvolvimento; Coordenar e desenvolver os Projetos Educacionais que contribuem para o 
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aprendizado: ginástica rítmica, bandas, xadrez, horta nas escolas, jogos escolares e desporto, 

dentre outros; Acompanhar e dinamizar todo o desenvolvimento do PNLD

Livro Didático; Consolidar as ações

Promover a implementação, a manutenção e atualização das bibliotecas, das salas e 

leitura das Unidades de Ensino; Consolidar a política pública de Educação Ambiental do município; 

Proporcionar de acordo com o calendário escolar a aplicabilidade dos Projetos e Programas 

definidos em legislação Federal, Estadual e Municipal; Ga

pedagógico, bem como a eficácia de sua execução; Executar outras atividades correlatas ou que 

lhes venham a ser atribuídas 
f. Gerência de Gestão Administrativa: 
da Administração Municipal; Acompanhar, orientar e avaliar a execução de atividades, controlando 

a qualidade e cumprimento de metas e prioridades nas diversas  áreas; Coordenar todas as 

atividades administrativas da Diretoria Executiva  Pedagógica; Estabelecer e fazer

de qualidade da Gestão Escolar Democrática; Pesquisar e avaliar as ações referentes à gestão 

democrática das Unidades de Ensino; Participar do processo de planejamento setorial; Fornecer 

informações sobre a execução de atividades planejada

atividades; Providenciar a viabilização das políticas educacionais dentro dos limites de decisão 

estabelecidos pela Secretaria; Oferecer infraestrutura administrativa à execução dos serviços 

públicos de educação; Implementar e assessorar a criação, a execução e o desenvolvimento dos 

Conselhos Escolares das Unidades de Ensino e Executar outras atividades correlatas ou que lhes 

venham a ser atribuída. 
g. Gerência Administrativa e Apoio Técnico: 
exercício de suas atribuições; Organizar e subsidiar as atividades de planejamento, gerenciamento 

e controle no âmbito da Secretaria; Acompanhar a execução de planos, programas e ações, 

contribuindo, em apoio à Secretaria de Governo, para

com as políticas e diretrizes do Plano de Governo; Promover a integração e interação entre as 

diversas unidades administrativas da Secretaria para a gestão dos programas e ações de 

responsabilidade deste órgão; Apoia

estudos, levantamento de dados e elaboração de propostas de projetos que visem à melhoria do 

desenvolvimento das atividades da Secretaria; Organizar e coordenar as atividades do gabinete do 

secretário, em especial o protocolo de documentos oficiais, atendimento ao público, e o trâmite de 

processos administrativos entre as  Secretarias; Subsidiar as instâncias superiores conforme lhe 

seja solicitado, no que concerne ao planejamento e ao processo decisóri

programas, projetos e atividades de sua área de competência; Prestar apoio e assessoramento 

técnico ao Secretário Municipal na

âmbito estratégico para a gestão; Analisar a
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aprendizado: ginástica rítmica, bandas, xadrez, horta nas escolas, jogos escolares e desporto, 

tros; Acompanhar e dinamizar todo o desenvolvimento do PNLD – Programa

ações de implantação do projeto de orientação educacional; 

Promover a implementação, a manutenção e atualização das bibliotecas, das salas e 

leitura das Unidades de Ensino; Consolidar a política pública de Educação Ambiental do município; 

Proporcionar de acordo com o calendário escolar a aplicabilidade dos Projetos e Programas 

definidos em legislação Federal, Estadual e Municipal; Garantir a unidade de planejamento 

pedagógico, bem como a eficácia de sua execução; Executar outras atividades correlatas ou que 

Gerência de Gestão Administrativa: Coordenar as atividades de acordo com as diretrizes  

ação Municipal; Acompanhar, orientar e avaliar a execução de atividades, controlando 

a qualidade e cumprimento de metas e prioridades nas diversas  áreas; Coordenar todas as 

atividades administrativas da Diretoria Executiva  Pedagógica; Estabelecer e fazer

de qualidade da Gestão Escolar Democrática; Pesquisar e avaliar as ações referentes à gestão 

democrática das Unidades de Ensino; Participar do processo de planejamento setorial; Fornecer 

informações sobre a execução de atividades planejadas; Indicar necessidades de revisão de 

atividades; Providenciar a viabilização das políticas educacionais dentro dos limites de decisão 

estabelecidos pela Secretaria; Oferecer infraestrutura administrativa à execução dos serviços 

mentar e assessorar a criação, a execução e o desenvolvimento dos 

Conselhos Escolares das Unidades de Ensino e Executar outras atividades correlatas ou que lhes 

Gerência Administrativa e Apoio Técnico: Auxiliar e assessorar o Secret

exercício de suas atribuições; Organizar e subsidiar as atividades de planejamento, gerenciamento 

e controle no âmbito da Secretaria; Acompanhar a execução de planos, programas e ações, 

contribuindo, em apoio à Secretaria de Governo, para que sua implementação ocorra de acordo 

com as políticas e diretrizes do Plano de Governo; Promover a integração e interação entre as 

diversas unidades administrativas da Secretaria para a gestão dos programas e ações de 

responsabilidade deste órgão; Apoiar os gestores, gerentes e subgerentes na realização de 

estudos, levantamento de dados e elaboração de propostas de projetos que visem à melhoria do 

desenvolvimento das atividades da Secretaria; Organizar e coordenar as atividades do gabinete do 

em especial o protocolo de documentos oficiais, atendimento ao público, e o trâmite de 

processos administrativos entre as  Secretarias; Subsidiar as instâncias superiores conforme lhe 

seja solicitado, no que concerne ao planejamento e ao processo decisóri

programas, projetos e atividades de sua área de competência; Prestar apoio e assessoramento 

técnico ao Secretário Municipal na resolução de demandas específicas de programas

gestão; Analisar ações e resultados, emitindo pareceres e respaldando 
12 

Decreto nº 012/2020 
aprendizado: ginástica rítmica, bandas, xadrez, horta nas escolas, jogos escolares e desporto, 

Programa Nacional do 

de orientação educacional; 

Promover a implementação, a manutenção e atualização das bibliotecas, das salas e espaços de 

leitura das Unidades de Ensino; Consolidar a política pública de Educação Ambiental do município; 

Proporcionar de acordo com o calendário escolar a aplicabilidade dos Projetos e Programas 

rantir a unidade de planejamento 

pedagógico, bem como a eficácia de sua execução; Executar outras atividades correlatas ou que 

Coordenar as atividades de acordo com as diretrizes  

ação Municipal; Acompanhar, orientar e avaliar a execução de atividades, controlando 

a qualidade e cumprimento de metas e prioridades nas diversas  áreas; Coordenar todas as 

atividades administrativas da Diretoria Executiva  Pedagógica; Estabelecer e fazer cumprir padrões 

de qualidade da Gestão Escolar Democrática; Pesquisar e avaliar as ações referentes à gestão 

democrática das Unidades de Ensino; Participar do processo de planejamento setorial; Fornecer 

s; Indicar necessidades de revisão de 

atividades; Providenciar a viabilização das políticas educacionais dentro dos limites de decisão 

estabelecidos pela Secretaria; Oferecer infraestrutura administrativa à execução dos serviços 

mentar e assessorar a criação, a execução e o desenvolvimento dos 

Conselhos Escolares das Unidades de Ensino e Executar outras atividades correlatas ou que lhes 

Auxiliar e assessorar o Secretário Municipal no 

exercício de suas atribuições; Organizar e subsidiar as atividades de planejamento, gerenciamento 

e controle no âmbito da Secretaria; Acompanhar a execução de planos, programas e ações, 

que sua implementação ocorra de acordo 

com as políticas e diretrizes do Plano de Governo; Promover a integração e interação entre as 

diversas unidades administrativas da Secretaria para a gestão dos programas e ações de 

r os gestores, gerentes e subgerentes na realização de 

estudos, levantamento de dados e elaboração de propostas de projetos que visem à melhoria do 

desenvolvimento das atividades da Secretaria; Organizar e coordenar as atividades do gabinete do 

em especial o protocolo de documentos oficiais, atendimento ao público, e o trâmite de 

processos administrativos entre as  Secretarias; Subsidiar as instâncias superiores conforme lhe 

seja solicitado, no que concerne ao planejamento e ao processo decisório relativo a políticas, 

programas, projetos e atividades de sua área de competência; Prestar apoio e assessoramento 

programas e projetos de 

ções e resultados, emitindo pareceres e respaldando 
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ações em apoio ao Secretário, Gestores, gerentes e Subgerentes na execução de programas e 

projetos de âmbito estratégico para a gestão; Gerenciar programas e projetos prioritários da 

Secretaria; Subsidiar as instâncias superiores conforme lhe seja solicitado, no que concerne ao 

planejamento e ao processo decisório relativo a políticas, programas, projetos e atividades de sua 

área de competência e Executar outras atividades correlatas ou que lhes venham a s

1. Coordenação Administrativa: 
Gerência; Acompanhar, orientar e avaliar a execução de atividades, controlando a qualidade  e 

cumprimento de metas e prioridades; Coordenar todas as atividades

Secretaria; Participar do processo de planejamento setorial; Controlar todos os procedimentos 

administrativos, fluxo de processos, recebimento e protocolo de documentos oficiais; Atendimento 

ao público geral, na organização 

correlatas ou que lhes venham a ser

III. Subsecretaria de Obras e Tecnologia
acordo com as diretrizes da Secretaria; Gerenciar e monitorar as atividades de manutenção e 

pequenas reformas, elaborando programação preventiva e corretiva de intervenções; Compilar e 

organizar informações sobre as obras e serviços de engenharia acompanhados e fiscalizados pela 

Secretaria de Infraestrutura, Edificações e Cultura

interesse da educação; Analisar a execução orçamentária e financeira das obras das u

escolares, inclusive as de manutenção; Coordenar, no âmbito da secretaria, em conjunto com o 

setor técnico de obras da Prefeitura Municipal de Viana, as ações destinadas a subsidiar a captação 

de recursos para obras de interesse da educação, junto 

Acompanhar, junto à gerência de orçamento participativo, as obras prioritárias dos diversos bairros, 

no âmbito da Secretaria; Promover a consolidação das prioridades de reforma e manutenção dos 

prédios escolares; Administrar os contratos

todos os espaços físicos de propriedad

Educação; Organização e Manutenção dos equipamentos de informática das escolas; Implantar e 

acompanhar o desenvolvimento do portal da educação, com vistas à disponibilização centralizada 

das informações das unidades de ensino; Coordenar as ações voltadas à área de

das diversas tecnologias  e Executar outras atividades correlatas ou que lhes venham a ser

atribuídas. 
1. Coordenação de Obras e Infraestrutura: 
conhecer seus principais problemas, monitoram

como o atendimento das solicitações emanadas das correspondentes Direções; Elaborar 

levantamento técnico e orçamentos para pequenas obras e reparos das Unidades de Ensino; 

Acompanhar a aplicação de recursos

à manutenção, conservação e otimização dos espaços físicos das Unidades de Ensino;
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ações em apoio ao Secretário, Gestores, gerentes e Subgerentes na execução de programas e 

projetos de âmbito estratégico para a gestão; Gerenciar programas e projetos prioritários da 

as instâncias superiores conforme lhe seja solicitado, no que concerne ao 

planejamento e ao processo decisório relativo a políticas, programas, projetos e atividades de sua 

área de competência e Executar outras atividades correlatas ou que lhes venham a s

Coordenação Administrativa: Coordenar as atividades de acordo com as diretrizes da 

Gerência; Acompanhar, orientar e avaliar a execução de atividades, controlando a qualidade  e 

cumprimento de metas e prioridades; Coordenar todas as atividades administrativas do Gabinete da 

Secretaria; Participar do processo de planejamento setorial; Controlar todos os procedimentos 

administrativos, fluxo de processos, recebimento e protocolo de documentos oficiais; Atendimento 

ao público geral, na organização e direcionamento dos serviços; Executar outras atividades 

correlatas ou que lhes venham a ser atribuída. 

de Obras e Tecnologia: Coordenar as atividades dos seus subordinados, de 

acordo com as diretrizes da Secretaria; Gerenciar e monitorar as atividades de manutenção e 

pequenas reformas, elaborando programação preventiva e corretiva de intervenções; Compilar e 

sobre as obras e serviços de engenharia acompanhados e fiscalizados pela 

Infraestrutura, Edificações e Cultura; Acompanhar os processos de desapropriação de 

interesse da educação; Analisar a execução orçamentária e financeira das obras das u

escolares, inclusive as de manutenção; Coordenar, no âmbito da secretaria, em conjunto com o 

setor técnico de obras da Prefeitura Municipal de Viana, as ações destinadas a subsidiar a captação 

de recursos para obras de interesse da educação, junto aos governos federal e estadual; 

Acompanhar, junto à gerência de orçamento participativo, as obras prioritárias dos diversos bairros, 

no âmbito da Secretaria; Promover a consolidação das prioridades de reforma e manutenção dos 

r os contratos de pequenas obras e serviços

de propriedade ou sob a responsabilidade da Secretaria

; Organização e Manutenção dos equipamentos de informática das escolas; Implantar e 

acompanhar o desenvolvimento do portal da educação, com vistas à disponibilização centralizada 

das informações das unidades de ensino; Coordenar as ações voltadas à área de

e Executar outras atividades correlatas ou que lhes venham a ser

Coordenação de Obras e Infraestrutura: Visitar as Unidades de Ensino, com a finalidade de 

conhecer seus principais problemas, monitoramento às manutenções preventivas e corretivas, bem 

como o atendimento das solicitações emanadas das correspondentes Direções; Elaborar 

levantamento técnico e orçamentos para pequenas obras e reparos das Unidades de Ensino; 

Acompanhar a aplicação de recursos destinados aos Conselhos de Escola, nas atividades relativas 

à manutenção, conservação e otimização dos espaços físicos das Unidades de Ensino;
13 
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ações em apoio ao Secretário, Gestores, gerentes e Subgerentes na execução de programas e 

projetos de âmbito estratégico para a gestão; Gerenciar programas e projetos prioritários da 

as instâncias superiores conforme lhe seja solicitado, no que concerne ao 

planejamento e ao processo decisório relativo a políticas, programas, projetos e atividades de sua 

área de competência e Executar outras atividades correlatas ou que lhes venham a ser atribuídas 

Coordenar as atividades de acordo com as diretrizes da 

Gerência; Acompanhar, orientar e avaliar a execução de atividades, controlando a qualidade  e 

administrativas do Gabinete da 

Secretaria; Participar do processo de planejamento setorial; Controlar todos os procedimentos 

administrativos, fluxo de processos, recebimento e protocolo de documentos oficiais; Atendimento 

e direcionamento dos serviços; Executar outras atividades 

Coordenar as atividades dos seus subordinados, de 

acordo com as diretrizes da Secretaria; Gerenciar e monitorar as atividades de manutenção e 

pequenas reformas, elaborando programação preventiva e corretiva de intervenções; Compilar e 

sobre as obras e serviços de engenharia acompanhados e fiscalizados pela 

; Acompanhar os processos de desapropriação de 

interesse da educação; Analisar a execução orçamentária e financeira das obras das unidades 

escolares, inclusive as de manutenção; Coordenar, no âmbito da secretaria, em conjunto com o 

setor técnico de obras da Prefeitura Municipal de Viana, as ações destinadas a subsidiar a captação 

aos governos federal e estadual; 

Acompanhar, junto à gerência de orçamento participativo, as obras prioritárias dos diversos bairros, 

no âmbito da Secretaria; Promover a consolidação das prioridades de reforma e manutenção dos 

serviços de manutenção de 

ecretaria Municipal de 

; Organização e Manutenção dos equipamentos de informática das escolas; Implantar e 

acompanhar o desenvolvimento do portal da educação, com vistas à disponibilização centralizada 

das informações das unidades de ensino; Coordenar as ações voltadas à área de informática, uso 

e Executar outras atividades correlatas ou que lhes venham a ser 

Visitar as Unidades de Ensino, com a finalidade de 

ento às manutenções preventivas e corretivas, bem 

como o atendimento das solicitações emanadas das correspondentes Direções; Elaborar 

levantamento técnico e orçamentos para pequenas obras e reparos das Unidades de Ensino; 

destinados aos Conselhos de Escola, nas atividades relativas 

à manutenção, conservação e otimização dos espaços físicos das Unidades de Ensino; Fiscalizar e 
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atestar a execução de pequenas obras e reparos das Unidades de Ensino; Acompanhar o 

andamento das obras de reforma, ampliação o

responsabilidade da Secretaria 

execução de pequenas obras e serviços de manutenção de todos os espaços físicos de p

da Secretaria, bem como providenciar a medição dos serviços executados; Promover visitas com a 

finalidade de identificar áreas de interesse público educacional, para fins de desapropriação, em 

conjunto com órgãos afins do Município; Prestar apoi

Fundamental, Centros Municipais de Educação Infantil e Executar outras atividades correlatas ou 

que lhe venham a ser atribuídas. 

2. Coordenação de Manutenção Escolar: 
de acordo com as diretrizes da Gerência; Proporcionar atendimento emergencial diário, nos prédios 

da Secretaria e demais Unidades; Realizar juntos aos órgãos pertinentes a limpeza  da parte 

externa das Unidades de Ensino; Executar as pequenas obras de man

ampliações; Executar os serviços de preventivos e corretivos; Promover visitas técnicas para 

análise das instalações hidráulicas e elétricas das Unidades no âmbito da Secretaria e Executar 

outras atividades correlatas ou que lhe venham 

3. Coordenação de Tecnologia: 
âmbito da Secretaria; Avaliar e definir, em conjunto com o órgão competente de Tecnologia  de 

Informação, softwares aplicativos e plataformas 

rede municipal de ensino; Participar de iniciativas que fomentem o desenvolvimento de tecnologias, 

por meio de parcerias com outros órgãos públicos e instituições afins; Formular e gerir políticas de 

formação continuada em TI, em parceria com o órgão de Tecnologia de Informação e da Gerência 

de Formação e Avaliação Educacional; Organizar e inventariar os equipamentos destinados à 

informatização; Monitorar e orientar as Unidades de Ensino quanto ao sistema d

integração de dados junto a Secretaria, bem como todos aqueles dados/tecnologias inerentes ao 

Programa Inova Escola  e Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser

4. Coordenação de Informática: 
tecnológica, no âmbito da Secretaria; Avaliar e definir, em conjunto com o órgão competente de 

Tecnologia de Informação da Prefeitura todos os insumos, materiais de consumo, periféricos e 

equipamentos necessários ao bom desenvolvimento das atividades digitais; Apresentar demanda 

necessária à aquisição e reposição de equipamentos e peças de informática; Instalar e recolher 

equipamentos de informática e audiovisuais, dado a  destinação legal cabível em consonância

a legislação para esse fim; Prestar apoio técnico aos servidores da Secretaria e Unidades de 

Ensino; Cuidar da manutenção preventiva e corretivas dos equipamentos das Unidades de Ensino e 

Secretaria; Executar outras atividades correlatas ou que lhe ve
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atestar a execução de pequenas obras e reparos das Unidades de Ensino; Acompanhar o 

obras de reforma, ampliação ou construção de novas Unidades 

 Municipal deInfraestrutura, Edificações e Cultura

execução de pequenas obras e serviços de manutenção de todos os espaços físicos de p

da Secretaria, bem como providenciar a medição dos serviços executados; Promover visitas com a 

finalidade de identificar áreas de interesse público educacional, para fins de desapropriação, em 

conjunto com órgãos afins do Município; Prestar apoio técnico e operacional às Unidades de Ensino 

Fundamental, Centros Municipais de Educação Infantil e Executar outras atividades correlatas ou 

 

Coordenação de Manutenção Escolar: Coordenar as atividades dos seus subordinados,

de acordo com as diretrizes da Gerência; Proporcionar atendimento emergencial diário, nos prédios 

da Secretaria e demais Unidades; Realizar juntos aos órgãos pertinentes a limpeza  da parte 

externa das Unidades de Ensino; Executar as pequenas obras de man

ampliações; Executar os serviços de preventivos e corretivos; Promover visitas técnicas para 

análise das instalações hidráulicas e elétricas das Unidades no âmbito da Secretaria e Executar 

outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

Coordenação de Tecnologia: Elaborar projetos e propostas de inclusão sócio digital, no 

âmbito da Secretaria; Avaliar e definir, em conjunto com o órgão competente de Tecnologia  de 

Informação, softwares aplicativos e plataformas operacionais a serem utilizadas

rede municipal de ensino; Participar de iniciativas que fomentem o desenvolvimento de tecnologias, 

por meio de parcerias com outros órgãos públicos e instituições afins; Formular e gerir políticas de 

ção continuada em TI, em parceria com o órgão de Tecnologia de Informação e da Gerência 

de Formação e Avaliação Educacional; Organizar e inventariar os equipamentos destinados à 

informatização; Monitorar e orientar as Unidades de Ensino quanto ao sistema d

integração de dados junto a Secretaria, bem como todos aqueles dados/tecnologias inerentes ao 

Programa Inova Escola  e Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser

Coordenação de Informática: Elaborar projetos e propostas para melhoria da infraestrutura 

tecnológica, no âmbito da Secretaria; Avaliar e definir, em conjunto com o órgão competente de 

Tecnologia de Informação da Prefeitura todos os insumos, materiais de consumo, periféricos e 

os ao bom desenvolvimento das atividades digitais; Apresentar demanda 

necessária à aquisição e reposição de equipamentos e peças de informática; Instalar e recolher 

equipamentos de informática e audiovisuais, dado a  destinação legal cabível em consonância

a legislação para esse fim; Prestar apoio técnico aos servidores da Secretaria e Unidades de 

Ensino; Cuidar da manutenção preventiva e corretivas dos equipamentos das Unidades de Ensino e 

Secretaria; Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas.
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atestar a execução de pequenas obras e reparos das Unidades de Ensino; Acompanhar o 

u construção de novas Unidades Escolares, sob a 

Infraestrutura, Edificações e Cultura; Fiscalizar a 

execução de pequenas obras e serviços de manutenção de todos os espaços físicos de propriedade 

da Secretaria, bem como providenciar a medição dos serviços executados; Promover visitas com a 

finalidade de identificar áreas de interesse público educacional, para fins de desapropriação, em 

o técnico e operacional às Unidades de Ensino 

Fundamental, Centros Municipais de Educação Infantil e Executar outras atividades correlatas ou 

Coordenar as atividades dos seus subordinados, 

de acordo com as diretrizes da Gerência; Proporcionar atendimento emergencial diário, nos prédios 

da Secretaria e demais Unidades; Realizar juntos aos órgãos pertinentes a limpeza  da parte 

externa das Unidades de Ensino; Executar as pequenas obras de manutenção, reformas e 

ampliações; Executar os serviços de preventivos e corretivos; Promover visitas técnicas para 

análise das instalações hidráulicas e elétricas das Unidades no âmbito da Secretaria e Executar 

Elaborar projetos e propostas de inclusão sócio digital, no 

âmbito da Secretaria; Avaliar e definir, em conjunto com o órgão competente de Tecnologia  de 

operacionais a serem utilizadas na Secretaria e na 

rede municipal de ensino; Participar de iniciativas que fomentem o desenvolvimento de tecnologias, 

por meio de parcerias com outros órgãos públicos e instituições afins; Formular e gerir políticas de 

ção continuada em TI, em parceria com o órgão de Tecnologia de Informação e da Gerência 

de Formação e Avaliação Educacional; Organizar e inventariar os equipamentos destinados à 

informatização; Monitorar e orientar as Unidades de Ensino quanto ao sistema de Gestão Escolar e 

integração de dados junto a Secretaria, bem como todos aqueles dados/tecnologias inerentes ao 

Programa Inova Escola  e Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

s e propostas para melhoria da infraestrutura 

tecnológica, no âmbito da Secretaria; Avaliar e definir, em conjunto com o órgão competente de 

Tecnologia de Informação da Prefeitura todos os insumos, materiais de consumo, periféricos e 

os ao bom desenvolvimento das atividades digitais; Apresentar demanda 

necessária à aquisição e reposição de equipamentos e peças de informática; Instalar e recolher 

equipamentos de informática e audiovisuais, dado a  destinação legal cabível em consonância com 

a legislação para esse fim; Prestar apoio técnico aos servidores da Secretaria e Unidades de 

Ensino; Cuidar da manutenção preventiva e corretivas dos equipamentos das Unidades de Ensino e 

atribuídas. 
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Unidades Administrativas/Pedagógicas:
Centros Municipais de Educação Infantil: 
estratégias previstas nos planos de gestão da secretaria e da unidade de ensino em parceria com o 

conselho de escola; Implementar o projeto político pedagógico da escola; Participar da elaboração 

e/ou revisão da proposta curricular dos centros de educação infantil; Planejar,  executar e avaliar 

atividades de formação continuada e em serviço dos profission

em conjunto com a gerência de formação; Planejar, executar e avaliar ações que promovam a 

participação das comunidades escolares e local no processo educativo; Zelar pelo desenvolvimento 

psíquico afetivo cognitivo e social dos alunos; Executar o orçamento dos recursos destinados ao 

conselho de escola da correspondente unidade de ensino, prestando contas à secretaria 

tempestivamente e Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser

Escolas Municipais de Ensino Fundamental: 
no âmbito da Unidade de Ensino, fazendo cumprir as normas, procedimentos, políticas e estratégias 

previstas no Plano de Gestão da Secretaria e da Unidade de Ensino

de Escola; Elaborar e/ou implementar o projeto político pedagógico da unidade, garantindo a sua 

efetividade; Desenvolver ações de apoio ao processo educativo, por meio de projetos integrados 

com outros órgãos e Secretarias, medi

Promover a articulação junto às diversas entidades inseridas na comunidade local, visando um 

trabalho participativo no processo educativo; Promover o acompanhamento e a avaliação das 

atividades de formação em serviço e continuada, de profissionais da Unidade de Ensino, em 

conjunto com a Gerência de Formação

do trabalho pedagógico nas Unidades de Ensino; Zelar pelo desenvolvimento psíquico, a

cognitivo e social dos alunos; Executar o orçamento dos recursos destinados ao 

Escola da correspondente unidade de ensino, prestando contas à 

Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atr

 
Art. 3° Fica estabelecida a composição de cargos em provimento de comissão conforme anexo I, 

bem como o organograma da Secretaria Municipal de Educação, conforme anexo II.

 
Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua

Viana/ES, 01 de janeiro de 2021. 

 

WANDERSON BORGHARDT BUENO
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Unidades Administrativas/Pedagógicas: 
Centros Municipais de Educação Infantil: Fazer cumprir as normas, procedimentos, políticas e 

estratégias previstas nos planos de gestão da secretaria e da unidade de ensino em parceria com o 

selho de escola; Implementar o projeto político pedagógico da escola; Participar da elaboração 

e/ou revisão da proposta curricular dos centros de educação infantil; Planejar,  executar e avaliar 

atividades de formação continuada e em serviço dos profissionais dos centros de educação infantil, 

em conjunto com a gerência de formação; Planejar, executar e avaliar ações que promovam a 

participação das comunidades escolares e local no processo educativo; Zelar pelo desenvolvimento 

cial dos alunos; Executar o orçamento dos recursos destinados ao 

conselho de escola da correspondente unidade de ensino, prestando contas à secretaria 

tempestivamente e Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser

Escolas Municipais de Ensino Fundamental: Planejar, executar, acompanhar e avaliar  as ações 

no âmbito da Unidade de Ensino, fazendo cumprir as normas, procedimentos, políticas e estratégias 

previstas no Plano de Gestão da Secretaria e da Unidade de Ensino em parceria com o Conselho 

de Escola; Elaborar e/ou implementar o projeto político pedagógico da unidade, garantindo a sua 

efetividade; Desenvolver ações de apoio ao processo educativo, por meio de projetos integrados 

com outros órgãos e Secretarias, mediante articulação com a Gerência de

Promover a articulação junto às diversas entidades inseridas na comunidade local, visando um 

trabalho participativo no processo educativo; Promover o acompanhamento e a avaliação das 

ação em serviço e continuada, de profissionais da Unidade de Ensino, em 

Formação e Avaliação Educacional; Garantir eficácia e eficiência social 

do trabalho pedagógico nas Unidades de Ensino; Zelar pelo desenvolvimento psíquico, a

cognitivo e social dos alunos; Executar o orçamento dos recursos destinados ao 

scola da correspondente unidade de ensino, prestando contas à Secretaria tempestivamente e 

Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

Fica estabelecida a composição de cargos em provimento de comissão conforme anexo I, 

bem como o organograma da Secretaria Municipal de Educação, conforme anexo II.

Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

 

WANDERSON BORGHARDT BUENO 
Prefeito Municipal de Viana 

15 

Decreto nº 012/2020 

Fazer cumprir as normas, procedimentos, políticas e 

estratégias previstas nos planos de gestão da secretaria e da unidade de ensino em parceria com o 

selho de escola; Implementar o projeto político pedagógico da escola; Participar da elaboração 

e/ou revisão da proposta curricular dos centros de educação infantil; Planejar,  executar e avaliar 

ais dos centros de educação infantil, 

em conjunto com a gerência de formação; Planejar, executar e avaliar ações que promovam a 

participação das comunidades escolares e local no processo educativo; Zelar pelo desenvolvimento 

cial dos alunos; Executar o orçamento dos recursos destinados ao 

conselho de escola da correspondente unidade de ensino, prestando contas à secretaria 

tempestivamente e Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas. 

Planejar, executar, acompanhar e avaliar  as ações 

no âmbito da Unidade de Ensino, fazendo cumprir as normas, procedimentos, políticas e estratégias 

em parceria com o Conselho 

de Escola; Elaborar e/ou implementar o projeto político pedagógico da unidade, garantindo a sua 

efetividade; Desenvolver ações de apoio ao processo educativo, por meio de projetos integrados 

 Ensino Fundamental; 

Promover a articulação junto às diversas entidades inseridas na comunidade local, visando um 

trabalho participativo no processo educativo; Promover o acompanhamento e a avaliação das 

ação em serviço e continuada, de profissionais da Unidade de Ensino, em 

; Garantir eficácia e eficiência social 

do trabalho pedagógico nas Unidades de Ensino; Zelar pelo desenvolvimento psíquico, afetivo, 

cognitivo e social dos alunos; Executar o orçamento dos recursos destinados ao Conselho de 

ecretaria tempestivamente e 

Fica estabelecida a composição de cargos em provimento de comissão conforme anexo I, 

bem como o organograma da Secretaria Municipal de Educação, conforme anexo II. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
 

 

 

Unidades Administrativas Cargo 
Secretaria Municipal de Educação 
Subsecretaria Administrativa, Financeira e Orçamentária
Subsecretaria Pedagógica 
Subsecretaria de Obras e Tecnologia
Gerência de Recursos Financeiros e Controle
Gerência de Recursos Humanos 
Gerência de Almoxarifado, Patrimônio e Alimentação 
Escolar 
Gerência de Avaliação Profissional 
Gerência de Planejamento eTransporte
Gerência de Ensino Fundamental 
Gerência de Educação Infantil 
Gerência de Educação Especial 
Gerência de Formação e Avaliação Educacional
Gerência de Projetos e Políticas Educacionais
Gerência de Gestão Administrativa 
Gerência de Administrativa e Apoio Técnico
Coordenação de Prestação de Contas
Coordenação de Controle 
Coordenação de Recursos Humanos
Coordenação de Alimentação Escolar
Coordenação de Mensuração 
Coordenação de Avaliação 
Coordenação de Compras, Contratos e Convênios
Coordenação de Transportes 
Coordenação de Ensino Fundamental I e Educação do 
Campo 
Coordenação de Ensino Fundamental II e Educação de 
Jovens e Adultos 
Coordenação Administrativa 
Coordenação de Obras e Infraestrutura
Coordenação de Manutenção Escolar
Coordenação de Tecnologia  
Coordenação de Informática 

 

 

 

  
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

 
ANEXO I 

Unidades Administrativas Cargo Padrão Quantitativo
 Secretário 

Subsecretaria Administrativa, Financeira e Orçamentária Subsecretário 
Subsecretário 

de Obras e Tecnologia Subsecretário 
Gerência de Recursos Financeiros e Controle Gerente de Área

Gerente de Área
Gerência de Almoxarifado, Patrimônio e Alimentação Gerente de Área

 Gerente de Área
Gerência de Planejamento eTransporte Gerente de Área

Gerente de Área
Gerente de Área
Gerente de Área

Formação e Avaliação Educacional Gerente de Área
Gerência de Projetos e Políticas Educacionais Gerente de Área

 Gerente de Área
e Apoio Técnico Gerente de Área

Coordenação de Prestação de Contas Coordenador de Área
Coordenador de Área

Coordenação de Recursos Humanos Coordenador de Área
Coordenação de Alimentação Escolar Coordenador de Área

Coordenador de Área
Coordenador de Área

Coordenação de Compras, Contratos e Convênios Coordenador de Área
Coordenador de Área

de Ensino Fundamental I e Educação do Coordenador de Área

Coordenação de Ensino Fundamental II e Educação de Coordenador de Área

Coordenador de Área
Infraestrutura Coordenador de Área

Coordenação de Manutenção Escolar Coordenador de Área
Coordenador de Área
Coordenador de Área

16 
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Padrão Quantitativo 
PC-S 1 

 PC-SUB 1 
 PC-SUB 1 
 PC-SUB 1 

Gerente de Área PC-T1 1 
Gerente de Área PC-T1 1 

Gerente de Área PC-T1 1 

Área PC-T1 1 
Gerente de Área PC-T1 1 
Gerente de Área PC-T1 1 
Gerente de Área PC-T1 1 
Gerente de Área PC-T1 1 
Gerente de Área PC-T1 1 
Gerente de Área PC-T1 1 
Gerente de Área PC-T1 1 
Gerente de Área PC-T1 1 

Coordenador de Área PC-OP3 1 
Coordenador de Área PC-OP1 1 
Coordenador de Área PC-OP3 1 
Coordenador de Área PC-OP1 1 
Coordenador de Área PC-OP1 1 
Coordenador de Área PC-OP3 1 
Coordenador de Área PC-OP3 1 
Coordenador de Área PC-OP3 1 

Coordenador de Área PC-OP1 1 

Coordenador de Área PC-OP1 1 

Coordenador de Área PC-OP3 1 
Coordenador de Área PC-OP2 1 
Coordenador de Área PC-OP2 1 
Coordenador de Área PC-OP3 1 
Coordenador de Área PC-OP3 1 
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