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Atos

Prefeituras

Afonso Cláudio

Lei

LEI MUNICIPAL Nº 2.414/2022.

DISPÕE SOBRE A RATIFICAÇÃO DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES DO
CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º -  Esta Lei dispõe sobre a ratificação do Protocolo de Intenções do Consórcio Público Rio Guandu, na
forma do artigo 179 da Lei Orgânica Municipal.

Art. 2º -  Ficam ratificados todos os termos, cláusulas e condições constantes do  Protocolo de Intenções do
Consórcio Público Rio Guandu, originalmente celebrado em 07 de novembro de 2014 pelos Municípios de Afonso
Cláudio, Baixo Guandu, Brejetuba e Laranja da Terra; bem como o inteiro teor do Contrato de Consórcio Público
Rio Guandu, devidamente consolidado com seu Primeiro Termo Aditivo. 

Parágrafo Único. O protocolo de intenções e o contrato de consórcio público de que trata o caput deste artigo
integram a presente Lei como Anexo Único.

Art. 3º - O Município firmará Contrato de Consórcio Público com o Consórcio Público Rio Guandu, juntamente
com os demais entes subscritores do Protocolo de Intenções, o qual será regido pela Lei Federal nº 11.107, de
06 de abril de 2005, e pelo Decreto Federal n° 6.017, de 17 de janeiro de 2007. 

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão à conta do orçamento municipal.

Art. 5º - Revoga-se a Lei n.º 2.223, de 10 de junho de 2017, e demais disposições em contrário. 

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Afonso Cláudio/ES, 07 de abril de 2022.

LUCIANO RONCETTI PIMENTA
PREFEITO 

PROTOCOLO DE INTENÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO PARA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO GUANDU - CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU

- AFONSO CLÁUDIO / ES -

P R   E   Â   M   B   U   L   O

CONSIDERANDO que o desenvolvimento econômico de qualquer um dos municípios da região da
bacia hidrográfica do Rio Guandu no Estado do Espírito Santo tende a impactar no meio ambiente,
na sociedade e na economia dos outros;

CONSIDERANDO que o desenvolvimento econômico desatento ao meio ambiente  costuma
resultar em passivos maiores do que os benefícios que eventualmente possa trazer;

CONSIDERANDO que todo componente de uma sociedade tem um papel e uma responsabilidade
no seu desenvolvimento e na preservação do meio ambiente, seja pessoa física ou jurídica, seja
setor privado ou público;

CONSIDERANDO  que aos  entes públicos incumbe a universalização  das políticas públicas de
desenvolvimento social;
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CONSIDERANDO a promulgação da Lei Federal nº 11.107, em 06 de abril de 2005, que dispôs
sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos;

CONSIDERANDO  a  publicação  do  Decreto  nº  6.017,  em  17  de  janeiro  de 2007,  que
regulamentou  a  Lei  no  11.107/05,  que  consolidou  o  regime  jurídico dos consórcios públicos
brasileiros;

CONSIDERANDO a necessidade de organização dos municípios por meio de consórcio público, a
fim de se implantar um modelo de governança regional que possibilite maximização das políticas
de governo, por meio do  planejamento  e execução  de forma conjunta,  de estudos,  programas,
projetos e ações demandados pela região;

RESOLVEM os  Municípios  de:  AFONSO  CLÁUDIO,  BAIXO  GUANDU,

BREJETUBA e  LARANJA DA TERRA,  neste ato representados por seus prefeitos, reunidos em
Assembleia Geral  Extraordinária do Consórcio Rio Guandu, em 07 de novembro de 2014, nos
termos dos Incisos XIII e XIV do Artigo 11, de seu Estatuto vigente, e conforme preceitua o
disposto no Artigo 41 do Decreto Federal 6.017/2007, deliberar e aprovar pela transformação do
atual consórcio intermunicipal, constituído sob a forma de associação civil, com inscrição no CNPJ de
nº 02.270.946/0001-01, para consórcio público de direito público, na forma de associação pública,
conforme possibilita o Inciso I do Artigo 6º da lei federal 11.107/2005.

Assim sendo, resolveram celebrar o presente Protocolo de Intenções, que traz as cláusulas
necessárias que integrarão o corpo do futuro Contrato de Consórcio Público para a finalidade de
implementação de políticas públicas comprometidas com a recuperação da bacia hidrográfica do Rio
Guandu e com o processo de desenvolvimento sócio-econômico e ambiental, de interesses comuns
dos municípios consorciados.

Em vista de todo o exposto,

OS MUNICÍPIOS DE AFONSO CLÁUDIO, BAIXO GUANDU, BREJETUBA e

LARANJA DA TERRA,

D E  L  I  B  E  R  A  M

Celebrar o presente protocolo de intenções a ser ratificado por lei pelos Poderes Legislativos dos
entes signatários, que se regerá pelas disposições contidas na Lei Federal nº 11.107, de 06 de
abril de 2005, e Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, e complementarmente pela
legislação aplicável as associações civis.  Para tanto,  os representantes legais de cada um dos
entes da Federação acima mencionados subscrevem o presente.

P  R  O  T  O  C  O  L  O   D  E I N  T  E  N  Ç  Õ  E  S

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS DO CONSORCIA-
MENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS ENTES CONSORCIADOS
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São  considerados  entes  integrantes  do  quadro  de  consorciados  os  abaixo descritos, que
ratificarem por lei o presente Protocolo de Intenções em observância as suas clausulas e
condições:

I. O MUNICIPIO DE AFONSO CLÁUDIO, pessoa jurídica de direito interno, inscrita no CNPJ
sob  nº  27.165.562/0001-41,  com sua  sede  na Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio,
situada na Praça da Independência, nº. 341 – Centro, CEP 29.600-000, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Wilson Berger Costa, brasileiro, casado, engenheiro
civil, portador do CPF nº. 674.760.907-72

II. O MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU, pessoa jurídica de direito interno, inscrita no CNPJ
sob nº 27.165.737/0001-10, com sua sede na Prefeitura Municipal de Baixo Guandu,
situada na Rua Francisco Ferreira, 40, Centro, Baixo Guandu, CEP 29.730-0000, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. José de Barros Neto, brasileiro, solteiro, advogado,
portador do CPF nº. 031.888.387-27;

III. O MUNICÍPIO DE BREJETUBA, pessoa jurídica de direito interno,

inscrita no CNPJ sob nº 01.612.674/0001-00, com sua sede na Prefeitura Municipal de 
Brejetuba, situada na Av. Ângelo Uliana, Loteamento Belarmino Uliana, s/n – Centro, CEP 
29.630-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. João do Carmo Dias, 
brasileiro, casado, agricultor, portador do CPF nº. 478.319.017-87;

IV. O MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA,  pessoa jurídica de direito interno, inscrita no
CNPJ sob nº 31.796.097/0001-14, com sua sede na Prefeitura Municipal de Laranja da
Terra, situada na Av. Luis Obermuller Filho, nº. 85 – Centro, CEP 29.615-000, neste ato
representado  pelo Prefeito  Municipal,  Sr.  Joadir  Lourenço  Marques,  brasileiro,  casado,
agricultor, portador do CPF nº. 875.939.207-04;

V. Demais entes que tiverem seu ingresso aprovado pela Assembleia Geral do consórcio e vierem
a ratificar por lei o presente Protocolo de Intenções ou o Contrato de Consórcio Público
deste resultante, cumprindo  ainda  com as  formalidades  de  assinatura  e  publicação  do
Termo de Adesão ao quadro de entes consorciados.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO E DO INGRESSO DE NOVOS ENTES CONSORCIADOS

§ 1º – Fica acordado pelos entes signatários do presente Protocolo de Intenções que somente
poderão  celebrar  o  Contrato  de  Consórcio  Público  e participar  da  associação  pública,  pessoa
jurídica  de  suporte  do  Contrato  de Consórcio  Público,  os  entes  que  por  lei  ratificarem
integralmente o presente instrumento, não se admitindo a ratificação com reservas.

§ 2º – A ratificação deste instrumento será precedida de sua publicação na imprensa oficial.

§ 3º - A subscrição prévia deste Protocolo de Intenções, sua publicação na imprensa oficial e sua
ratificação  por  lei  no  prazo  de  até  90  (noventa)  dias  da assinatura  deste  instrumento  são
condições  indispensáveis  para  que  o  ente consorciando possa celebrar o futuro contrato de
consórcio público.

§ 4º Ultrapassado o prazo para ratificação estipulado no item acima a admissão do ente consorciando
no contrato de consórcio público constituído dependerá da aprovação pelos demais subscritores do
Contrato de Consócio Público reunidos em Assembleia Geral.

§ 5º O ingresso de novos entes consorciados somente poderá ocorrer por meio de convite
formulado pela Assembleia Geral, depois da necessária deliberação e aprovação da matéria por
maioria absoluta.

§ 6º Caso aceite o convite o ente consorciando deverá enviar resposta acompanhada da lei
ratificadora do protocolo de intenções específica para a pretensão formulada, na qual disponha de
forma inequívoca sobre criação da associação pública; a extensão da abrangência de atuação do
consórcio público ao ente consorciando e a ratificação do aceite e submissão a todas as cláusulas e
condições contidas no Protocolo de Intenções, bem como de sua publicação na imprensa oficial do
ente consorciando.

§ 7º O efetivo ingresso de novo ente consorciado dependerá do pagamento de cota de ingresso
cujo valor e forma de pagamento, serão definidos por resolução da Assembleia Geral, e ainda, da
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comprovação de que o mesmo não possuiu dívida para com outro consórcio público do qual tenha
participado.

§ 8º O ente consorciado excluído que vier a requerer nova admissão sujeitar- se-á às demais
regras desta cláusula, sendo facultado à Assembleia Geral aprovar ou não seu reingresso, desde
que acordado a forma de pagamento das dívidas por ventura existentes.

TÍTULO II

DA CONSTITUIÇÃO, DENOMINAÇÃO, NATUREZA JURÍDICA, SEDE, DURAÇÃO, TIPO DE
CONSÓRCIO, FINALIDADE E OBJETIVOS.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONSTITUIÇÃO E DA NATUREZA JURÍDICA

O  contrato  de  consórcio  público  a  ser  celebrado  entre  os  Chefes  dos  Poderes Executivos
Municipais, signatários deste Protocolo de Intenções, será executado por meio de pessoa jurídica de
direito público da espécie associação pública, constituída para esta finalidade, composta por todos
os entes da Federação consorciados, com fundamento legal no § 1º do Artigo 1º, c/c Inciso I, do
Artigo 6º ambos da Lei Federal nº 11.107/2005.

CLÁUSULA QUARTA – DA DENOMINAÇÃO, DA SEDE, DA DURAÇÃO E TIPO DE CONSÓRCIO

A associação pública suporte do contrato de consórcio público denominar-se-á CONSÓRCIO
PÚBLICO RIO GUANDU, terá sede em Afonso Cláudio/ES, com endereço definido pela Assembleia
Geral, com prazo indeterminado de duração e será do tipo multifuncional.

§ 1º – A sede do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU poderá ser alterado para outro município
mediante decisão da Assembleia Geral, pelo voto de 2/3 de seus membros adimplentes com suas
obrigações.

§ 2º – A área de atuação do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU corresponde ao somatório das
áreas territoriais dos entes consorciados.

§ 3º – A criação de empregos públicos, o aumento do número de empregos existentes, a fixação
ou alteração de sua remuneração,  exceto  no  tocante às revisões anuais  dos  vencimentos no
tocante a reposição das perdas salariais, dependerão da ratificação por lei de no mínimo cinqüenta
por cento (50%) dos entes subscritores deste instrumento.

§ 4º – A assinatura do Contrato de Consórcio Público do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU,
dependerá da ratificação por lei de no mínimo cinqüenta por cento (50%) dos entes subscritores do
Protocolo de Intenções, e, a criação da associação pública suporte do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO
GUANDU, em substituição a associação civil  do consórcio intermunicipal, dar- se-á mediante a
vigência das leis de ratificação do Protocolo de Intenções, conforme disposto no Inciso I, do Artigo
6º da Lei Federal nº 11.107/2005.

§ 5º – A Assembleia Geral do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU poderá decidir por instalar
escritórios locais de forma provisória ou permanente, em outros municípios, visando potencializar
e agilizar o desenvolvimento de suas ações.

CLÁUSULA QUINTA – DA FINALIDADE E OBJETIVOS

O CONSÓRCIO PÚBLICO PARA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO
RIO GUANDU - CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU,
tem por finalidade a implementação de políticas públicas comprometidas com o processo regional de
gestão de recursos hídricos, do desenvolvimento socioeconômico, ambiental e de interesses comuns
dos entes consorciados.

§ 1º – São objetivos do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU: I - a gestão associada
de serviços públicos;
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II - a prestação de serviços, inclusive de assistência técnica, a execução de obras e o fornecimento
de bens à administração direta ou indireta dos entes consorciados;

III -  o  compartilhamento  ou  o  uso  em  comum  de  instrumentos,  máquinas, veículos e
equipamentos, inclusive de gestão, de manutenção, de informática, de pessoal técnico e de
procedimentos de licitação e de admissão de pessoal;
IV - a produção de informações, de estudos, de programas, de planos, de projetos;

V - a instituição e o funcionamento de escolas de governo ou de estabelecimentos congêneres;

VI - a promoção do uso racional dos recursos naturais e a proteção do Meio Ambiente;
VII - o exercício de funções no processo de planejamento e gerenciamento de Recursos Hídricos e
outros que lhe tenham sido delegados ou autorizados, no âmbito da  finalidade do  presente
instrumento;

VIII – a gestão de barragens, inclusive com a desapropriação de áreas quando necessário,
elaboração e execução de estudos e projetos, ações e atividades na área de sua abrangência;
IX - o apoio e o fomento do intercâmbio de experiências e de informações entre os entes
consorciados;

X - a gestão e a proteção do patrimônio urbanístico, paisagístico e ou turístico comum;

XI - a parceria no desenvolvimento de ações para assistência técnica, extensão, treinamentos e
pesquisa na abrangência dos entes consorciados;
XII – o desenvolvimento e execução de programas, projetos e ações com foco na melhoria do
Sistema de Licenciamento Ambiental das atividades de impacto local, no tocante a área dos entes
consorciados;
XIII - empreender ações estratégicas voltadas a diagnosticar, planejar, desenvolver, monitorar e
avaliar o desenvolvimento de políticas públicas.

§ 2º - São finalidades do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU, na área territorial dos municípios
consorciados:

I - representar o conjunto dos entes consorciados que o integram em assuntos de interesse
comum perante quaisquer entidades de direito público ou privado, nacionais ou internacionais;

II - planejar, elaborar e executar planos, programas e projetos destinados a promover e acelerar o
desenvolvimento  socioeconômico  e  as  políticas  de preservação ambiental da região de sua
atuação;

III - promover programas e ou medidas destinados à recuperação, conservação e preservação do
Meio Ambiente, com especial atenção para a Bacia Hidrográfica do Rio Guandu;

IV - promover a integração das ações, dos programas e projetos desenvolvidos pelos órgãos
governamentais, empresas privadas e ONGs, destinados à recuperação e preservação ambiental
da região;

V - promover a melhoria de qualidade de vida da população dos municípios localizados na Bacia
Hidrográfica do Rio Guandu; e

VI - promover o florestamento, reflorestamento e demais programas e medidas, de aspecto corretivo e
preventivo, destinado à preservação do Meio Ambiente, a despoluição do rio e a preservação da
fauna e da flora.

§ 3º – Os entes consorciados poderão se consorciar em relação a todos os objetivos do CONSÓRCIO
PÚBLICO RIO GUANDU ou apenas a parcela deles, integrando as áreas de projetos de seu interesse.

§ 4º - Para cumprimento de suas finalidades e objetivos expressos nesta cláusula o CONSÓRCIO
PÚBLICO RIO GUANDU poderá:

I. firmar convênios, contratos, contrato de programa, contrato de rateio, termos de  parceria,
contrato  de gestão,  termo de  fomento,  termo de colaboração, acordos  de qualquer  natureza,
receber auxílios, doações, contribuições e subvenções sociais ou econômicas;

II. ser  contratado  pela  administração  direta  e  indireta  dos  entes  da  Federação consorciados,
dispensada a licitação;

III. promover as desapropriações, proceder a requisições ou instituir as servidões nos termos de
declaração de utilidade pública ou necessidade pública, ou de interesse social, emitida pelo ente
consorciado em que o bem ou o direito se situe;
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IV. promover, por deliberação da Assembleia Geral, a constituição e gestão de fundos específicos
para aplicação em atividades condizentes aos objetivos do Consórcio;
V. realizar licitação da qual, nos termos do edital, decorram contratos administrativos celebrados
por órgãos ou entidades dos entes consorciados.

§ 5º - Para atingir sua finalidade e objetivos expressos nesta cláusula o CONSÓRCIO PÚBLICO RIO
GUANDU se propõe a, dentre outras:

I. alavancar recursos para aplicação em obras de infraestrutura comum ou que possa afetar o
melhor desenvolvimento regional;

II. desenvolver a melhor integração entre os entes consorciados e constituir-se num instrumento
concreto de parceria destes para com outros entes da Federação e para com a iniciativa privada;

III. promover o planejamento, bem como a gestão eficiente e eficaz de programas, planos,
projetos e ações, relacionados aos seus objetivos;

IV. executar  obras  estratégicas  para  o  desenvolvimento  da  área  de  atuação abrangida pelo
CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU.

TÍTULO III

DOS DIREITOS E DEVERES DOS ENTES CONSORCIADOS CLÁUSULA SEXTA – DOS 
DIREITOS DOS ENTES CONSORCIADOS
Constituem direitos dos entes consorciados:

I – participar ativamente das reuniões da Assembleia Geral, por meio de proposições, debates e
deliberações,  com  direito  a  voz  e  voto,  desde  que, esteja adimplente com suas obrigações
operacionais e financeiras;

II – exigir dos demais entes consorciados e do próprio CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU o pleno
cumprimento das regras estipuladas neste Protocolo de Intenções, contrato de consórcio público,
nos seus estatutos, contratos de programa e contratos de rateio, desde que adimplente com suas
obrigações operacionais e financeiras;

III – operar compensação dos pagamentos realizados a servidor cedido ao CONSÓRCIO PÚBLICO
RIO GUANDU com ônus para o ente consorciado com as obrigações previstas no contrato de rateio.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DEVERES DOS ENTES CONSORCIADOS

Constituem deveres dos entes consorciados:

I –  cumprir  com  suas  obrigações  operacionais  e  financeiras  assumidas  com  o CONSÓRCIO
PÚBLICO RIO GUANDU, sob pena de suspensão e posterior exclusão na forma deste Protocolo de
Intenções;
II – ceder, se necessário, servidores para o CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU na forma deste
Protocolo de Intenções;

III – participar ativamente das reuniões da Assembleia Geral, por meio de proposições, debates e
deliberações através do voto, sempre que convocados;

IV – incluir, em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, dotações suficientes para suportar
as despesas que, nos termos do orçamento do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU, devam ser
assumidas por meio de contrato de rateio, contrato de programa e contrato de gestão associada
de serviços públicos, conforme for o caso;

V – responder solidariamente pelas obrigações remanescentes, garantido o direito de regresso em
face dos entes beneficiados ou dos que deram causa à obrigação, no caso de extinção do
CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU, até que haja decisão que indique os responsáveis por cada
obrigação;

VI – compartilhar recursos e pessoal para a execução de serviços, programas, projetos, atividades
e ações no âmbito do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU, nos termos de deliberação conjunta.

TÍTULO IV
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DO REPRESENTANTE LEGAL E DA ORGANIZAÇÃO CLÁUSULA OITAVA – DO 
REPRESENTANTE LEGAL
O CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU será representado legalmente pelo seu presidente, eleito
pela Assembleia Geral dentre os Chefes dos Poderes Executivos dos entes consorciados, até a
segunda quinzena do mês de novembro para mandato de dois anos, com posse no primeiro
dia útil do exercício financeiro seguinte, sendo possível a reeleição por sucessivos mandatos.

CLÁUSULA NONA – DA ORGANIZAÇÃO

O CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU terá a seguinte estrutura organizacional:

I - Nível de Direção Superior:

I.1 – Assembleia Geral;

I.2 – Conselho Fiscal;

I.3 – Presidência;

I.4 – Câmaras Técnicas;

II - Nível de Gerência e Assessoramento:

II.1 – Secretaria Executiva;

II.2 - Serviços de Assessoria e Consultoria;

III - Nível de Execução Programática:

III.1 – Gerência de Projetos;

III.2 – Departamentos de Apoio.

Parágrafo Único - A representação gráfica da estrutura organizacional básica do CONSÓRCIO
PÚBLICO RIO GUANDU é a constante do Anexo I, que integra o presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ASSEMBLEIA GERAL

A Assembleia Geral é a instância deliberativa máxima do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU,
sendo constituída exclusivamente pelos Chefes dos Poderes Executivos dos entes consorciados
como membros natos e facultativamente por representantes indicados pelos órgãos ou entidades
governamentais de direito público; organizações não governamentais e por empresas públicas ou
privadas, os quais por deliberação da Assembleia Geral lhe sejam assegurados assento  como
membro colaborador, na forma a ser fixado no estatuto do consórcio.

§ 1º – Compete a Assembleia Geral:

I – examinar e deliberar sobre a aprovação das contas referentes ao exercício anterior até a
segunda quinzena de março do exercício subseqüente;

II – reunir-se ordinariamente uma vez a cada semestre para examinar e deliberar sobre matérias
de sua competência  e extraordinariamente,  a qualquer tempo, sempre que convocada na forma
deste instrumento;

III –  eleger  o  presidente,  vice-presidente  até  segunda  quinzena  do  mês  de novembro  para
mandato de dois anos, para início no primeiro dia útil do exercício financeiro subseqüente;
IV – homologar a indicação e ou substituição dos membros que irão compor o Conselho Fiscal e a
definição de assentos a membros colaboradores;
V – deliberar sobre a suspensão e exclusão de ente consorciado;

VI – deliberar sobre aquisição de bens imóveis, alienação, cessão, arrendamento e locação de
bens imóveis que venham a pertencer ao CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU;

VII – deliberar sobre alterações deste instrumento;
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VIII –  deliberar  sobre  o  convite  para  ingresso  de  novos  entes  consorciados  ao CONSÓRCIO
PÚBLICO RIO GUANDU;
IX – deliberar sobre a proposta orçamentária do exercício financeiro subsequente, elaborada pela
Presidência e Secretaria Executiva, até o final da segunda quinzena de agosto do exercício em
curso;

X – deliberar sobre a fixação do valor e da forma de rateio, entre os entes consorciados, das
despesas  previstas  para  o  exercício  seguinte,  tomando  por base a Peça Orçamentária do
consórcio;

XI – deliberar sobre mudança da sede do consórcio;

XII – deliberar sobre criação e alteração dos estatutos do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU,
bem como sobre a criação de Câmara Técnica definindo sua área de atuação;

XIII – deliberar sobre a extinção do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU;

XIV – deliberar sobre a criação e forma de remuneração de novos empregos públicos necessários
ao pleno funcionamento do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU, mediante ratificação por lei pelos
entes consorciados;

XV – deliberar sobre o índice de recomposição das perdas salariais e reajuste da remuneração dos
empregados públicos, decorrente da revisão anual, até o limite fixado no orçamento anual;

XVI – deliberar, em caráter excepcional, sobre as matérias relevantes ou urgentes que lhe sejam
declinadas pela Presidência.

§ 2º – para as deliberações constantes dos incisos VII, XI, e XIII é necessário o voto da maioria
de 2/3 (dois terços) dos membros natos do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU, em dia com suas
obrigações operacionais e financeiras, em Assembleia Geral convocada para tais fins, sendo as
demais hipóteses deliberativas resolvidas por maioria  de absoluta  de votos de seus membros
natos em primeira convocação e por maioria simples de votos em segunda convocação.

§ 3º – cada ente consorciado possuirá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral,
cuja direito estará condicionado à sua adimplência operacional e financeira.

§ 4º – A perda do mandato eletivo é causa de extinção automática da condição de membro nato
da Assembleia Geral, quando haverá substituição automática por quem lhe suceder no mandato
do ente consorciado, e no caso de membro colaborador a perda de vínculo com a pessoa jurídica
pela qual foi indicado.

§ 5º – A Assembleia Geral ordinária semestral será convocada e presidida pelo presidente do
CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU ou pelo seu substituto legal por meio de comunicação que
garanta a ciência de todos os seus membros quanto ao dia, hora, local e pauta do dia, respeitado
o prazo mínimo de sete dias corridos entre a convocação e a data da reunião.

§  6º  –  A  Assembleia  Geral  extraordinária  será  convocada  e  presidida  pelo presidente  do
CONSÓRCIO  PÚBLICO  RIO  GUANDU  ou  pelo  seu  substituto legal,  por  meio  de  comunicação
inequívoca que garanta a ciência de todos os seus membros quanto ao dia, hora, local e pauta do
dia, respeitado o prazo mínimo de 04 dias úteis entre a convocação e a data da reunião.

§ 7º – A Assembleia Geral extraordinária também poderá ser convocada por no mínimo três quinto de
seus membros, quando o presidente do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU ou seu substituto
legal não atender no prazo de 10 (dez) dias a pedido fundamentado e acompanhado da pauta do
dia de pelo menos metade dos entes consorciados para convocação extraordinária.

§ 8º – A Assembleia Geral extraordinária, de que trata o parágrafo anterior, será aberta pelo
Secretário Executivo e presidida por um membro nato escolhido por votação dos presentes, dentre
os Chefes do Executivo dos entes consorciados, o qual não terá direito a voto nas deliberações,
exceto o voto de desempate.

§ 9º – A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois
terços)  dos  membros  do  CONSÓRCIO  PÚBLICO  RIO GUANDU em dia com  suas obrigações
operacionais e financeiras e em segunda e última convocação 60 (sessenta) minutos após a
primeira convocação com a presença de qualquer número de entes consorciados adimplentes,
deliberando por maioria simples de votos, ressalvadas as matérias que exigirem maioria
qualificada nos termos deste instrumento.
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§ 10º – O ente consorciado que não estiver em dia com suas obrigações operacionais e financeiras
não poderá votar e nem ser votado, assegurando-se a presença e o direito de voz nas Assembleias
Gerais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal é o órgão fiscalizatório do consórcio, responsável por exercer o controle da
legalidade, legitimidade e economicidade da atividade patrimonial e financeira do CONSÓRCIO
PÚBLICO RIO GUANDU, manifestando-se sob a forma de parecer encaminhado à apreciação da
Assembleia Geral.

§ 1º – O Conselho Fiscal é composto por cinco membros indicados pelos entes consorciados que
assinaram  e  ratificaram  por  lei  o presente  instrumento, podendo  ser  indicados  servidores
municipais ou representantes da sociedade civil,  sendo que, preferencialmente pelo menos um
membro deverá possuir formação em contabilidade.

§ 2º – A Assembleia Geral homologará, dentre os nomes indicados pelos entes consorciados, a
diretoria  do  Conselho  Fiscal  composta  de:  presidente,  vice- presidente,  Primeiro  Secretário,
Segundo Secretário e Vogais, para mandato de dois anos, podendo ser reeleito por sucessivos
mandatos,  observando  que a Presidência do Conselho Fiscal será função exclusiva de servidor
municipal.

§  3º  -  Os  membros  do  Conselho  Fiscal  serão  substituídos  por  solicitação expressa do ente
consorciado ou instituição represente ou do próprio membro.

§  4º  –  O  Conselho  Fiscal  reunir-se-á  para  examinar  a  prestação  de  contas  do CONSÓRCIO
PÚBLICO RIO GUANDU, e deliberar sobre matérias de sua competência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PRESIDÊNCIA

A Presidência do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU é composta pelos cargos de presidente e
vice-presidente.

§ 1º – Compete ao presidente do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU:

I – convocar e presidir as reuniões da Assembleia Geral, audiências públicas e demais reuniões
com a comunidade regional;

II – representar administrativa e judicialmente o CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU.

III –  movimentar  em  conjunto  com  a  Secretaria  Executiva  as  contas  bancárias  e recursos  do
CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU, podendo delegar total ou parcialmente esta competência;

IV - dar posse aos membros do Conselho Fiscal e do Conselho de Desenvolvimento Sustentável
Regional;

V - homologar e adjudicar o objeto das licitações realizadas pelo consórcio, bem como ratificar os
casos de dispensa e inexigibilidade de licitação conforme previsto na lei 8.666/93 e alterações
posteriores;
VI –  expedir  resoluções  da  Assembleia  Geral  a  fim  de  dar  força  normativa  às decisões
estabelecidas nesse orgão colegiado, publicando-as na imprensa oficial do município sede ou em
jornal de circulação regional quando seus efeitos declararem, criarem, alterarem ou suprimirem
direitos do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU ou de terceiros;

VII – expedir portarias para dar força normativa às decisões monocráticas de competência do
presidente do consórcio, publicando-as na imprensa oficial do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO
GUANDU;
VIII – expedir certidões, declarações, passar recibos, receber citações e intimações, bem como dar
adequado tratamento a todos os demais documentos a serem expedidos ou recebidos relativos a
matérias administrativas CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU;

IX – autenticar o livro de atas das reuniões da Assembleia Geral;

§ 2º – Compete ao presidente do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU, com o apoio da Secretaria
Executiva:

I – elaborar a proposta orçamentária do exercício seguinte até a segunda quinzena de agosto do
ano em curso;
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II – planejar todas as ações de natureza administrativa do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU,
visando a execução dos projetos aprovados pelos órgãos colegiados;
III –  selecionar  e  contratar  pessoal,  na  forma  deste  instrumento,  bem  como  os serviços de
assessoria contábil, jurídica, de gestão e outros serviços profissionais quando necessários, que
deverão  ser  prestados  por  meio  de pessoa  jurídica,  bem  como  determinar  as  respectivas
demissões ou rescisões contratuais;

IV – elaborar e propor a Assembleia Geral alterações no quadro de pessoal do CONSÓRCIO
PÚBLICO RIO GUANDU, fixando o número, as formas de provimento e padrão remuneratório dos
empregados públicos, bem como os propor os respectivos reajustes anuais.

V – contratar pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporária de
excepcional interesse público nos termos previsto neste instrumento e nos estatutos;
VI – elaborar as propostas dos estatutos do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU, submetendo tal
proposição à apreciação da Assembleia Geral;

VII – requisitar a cedência de servidores dos entes consorciados, atentando para a fixação do prazo
de cedência e acordando quem ficará responsável pelo o ônus da remuneração do servidor cedido;
VIII – propor à Assembleia Geral a alteração deste instrumento e de seus estatutos;

IX – celebrar contrato de rateio e ou contrato de programa com a administração direta e indireta dos
entes consorciados;

X – celebrar  convênios,  contrato de gestão,  termo de parceria,  termo de fomento, termo de
colaboração, contratos, termos de credenciamento e outros instrumentos congêneres;
XI - criar comissões temporárias, com tema e duração definidos;

XII -  delegar  atribuições  e  designar  tarefas  para  os  órgãos  de  gerência  e  de execução
programática;

§ 3º - O presidente do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU não terá direito a voto  nas
deliberações referentes à prestação de contas e outros atos de sua responsabilidade.

§ 4º – Compete ao vice-presidente do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU:

I – substituir e representar o presidente em todas suas ausências, afastamentos e impedimentos;
II – assessorar o presidente e exercer as funções que lhe forem delegadas;

III – assumir interinamente a  Presidência do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU, no caso de
vacância, quando esta ocorrer na segunda metade do mandato, exercendo-o até seu termo;
IV –  convocar  Assembleia  Geral  Extraordinária  em  15 (quinze)  dias  para eleição de novo
presidente do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU, no caso de a vacância ocorrer na primeira
metade do mandato, quando o presidente eleito presidirá o consórcio até fim do mandato original,
podendo, ser reeleito para sucessivos mandatos.

§ 5º – Por ocasião do período eleitoral, havendo necessidade de afastamento, licença ou renúncia
do presidente e não sendo possível sua substituição pelo vice-presidente, ou por outro Chefe do
Executivo dos entes consorciados, em caráter excepcional a Assembleia Geral poderá autorizar e
designar que um dos secretários municipais de um dos entes consorciados assuma interinamente
a Presidência do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU, até que o retorno ao cargo de presidente
pelo  chefe  do  poder executivo,  não represente mais  violação a lei  eleitoral,  ou,  o prejudique
durante o período de campanha eleitoral.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS CÂMARAS TÉCNICAS

O CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU é multifuncional, possuindo Câmaras Técnicas que programarão
e acompanharão a execução dos programas, projetos e ações no âmbito das políticas públicas
específicas de interesse comum aos entes consorciados.

§ 1º – O ente consorciado participará da(s) Câmara(s) Técnica(s) de seu interesse através da
indicação de um secretário municipal e de um servidor efetivo da mesma secretaria municipal,
cujas atividades tenham pertinência com os objetivos específicos da Câmara Técnica escolhida.

§ 2º – as Câmaras Técnicas serão criadas, alteradas e extintas por resolução da Assembléia Geral
que lhe atribuirá nome, estrutura, competência, funções específicas e prazo de duração, podendo ser
autorizada  sua  inscrição  no  CNPJ com cadastro de filial, visando possibilitar maior autonomia
gerencial e financeira.
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§ 3º - As Câmaras Técnicas criadas  serão compostas pelos secretários municipais  ou  cargo
equivalente da área pertinente à atuação da Câmara Técnica e servidores efetivos indicados pelos
entes consorciados, tendo a diretoria formada por (01) Coordenador e um (01) sub-coordenador
eleitos dentre  seus  membros,  para  mandato  anual,  no  caso  de  tratar-se  Câmara Técnica
permanente.

§ 4º - Para fins de funcionamento, as atividades planejadas pelas Câmaras Técnicas concretizam-
se mediante a execução de projetos, programas e planos de ações, por meio de gerências e ou
projetos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA SECRETARIA EXECUTIVA

A Secretaria Executiva é composta pelos ocupantes dos empregos públicos descritos no Anexo II
do presente instrumento, e, de outros empregos públicos, criados pela Assembleia Geral para
permitir o pleno funcionamento das atividades administrativas, programas, projetos e ações do
consórcio, estando vinculada diretamente à Presidência do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU.

§ 1º - Compete a Secretaria Executiva:

I – manter em ordem toda a documentação administrativa e financeira do CONSÓRCIO PÚBLICO
RIO GUANDU;

II – realizar programação dos compromissos financeiros a pagar e a receber do CONSÓRCIO
PÚBLICO RIO GUANDU;

III – adotar providências necessárias para abertura de processos administrativos de compras,
contratações,  solicitação de cessão de pessoal e demais processos pertinentes à contabilidade
pública do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU;

IV – movimentar em conjunto com o presidente do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU ou com
quem este delegar as contas bancárias e aplicação de recursos do consórcio.

V – participar, sem direito a voto, das reuniões da Assembleia Geral,  do Conselho Fiscal,  das
Câmaras Técnicas e auxiliar na lavratura das atas em livros próprios, os quais deverão conter o
registro cronológico de todas as reuniões realizadas, com indicação da data, local, hora e pauta;
bem como de todas as deliberações adotadas em cada reunião, levando-se a termo as eventuais
considerações que por deliberação sejam aprovadas o registro em ata para fins de fundamentação
de resoluções e portarias eventualmente decorrentes das deliberações, assim como para servir de
registro histórico do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU;

VI – receber e expedir documentos e correspondências do consórcio, zelando e responsabilizando-se
pelo seu controle, organização e arquivo;

VII – realizar as atividades de interlocução do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU com os diversos
órgãos dos entes consorciados, segundo diretrizes e supervisão do presidente;

VIII – propor ao presidente plano de divulgação das ações institucionais do CONSÓRCIO PÚBLICO
RIO GUANDU a fim de viabilizar ampla divulgação das ações desenvolvidas pelo consórcio em prol
das comunidades beneficiadas.

§ 2º - O perfil, atribuições, direitos, deveres e critérios para a nomeação do ocupante do emprego
público de Secretario Executivo serão definidos em estatuto a ser aprovado pela Assembleia Geral;

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS GERÊNCIAS DE PROJETOS

O CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU é multifuncional, possuindo Gerências  de  Projetos
diretamente subordinadas à Secretaria Executiva, as quais desenvolverão políticas públicas por
meio dos projetos e ações específicos de interesse comum a todos ou a parte dos entes consorciados.

§ 1º – O ente consorciado participará da(s) Gerência (s) de Projeto (s) de seu interesse por meio
da assinatura de instrumento próprio, e com a indicação de um secretário municipal ou de um
servidor da secretaria municipal, cujas atividades tenham pertinência com os objetivos específicos
da Gerência de Projeto escolhida, visando acompanhar e contribuir com o sucesso dos trabalhos,
tendo o mesmo livre acesso as informações dos projetos, programas e ações em planejamento ou
em desenvolvimento.

§ 2º – as Gerências de Projetos constarão dos termos do estatuto do consórcio, e serão criadas,
alteradas e extintas por resolução da Assembleia Geral que lhe atribuirá nome, estrutura, funções
específicas.
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§ 3º - As Gerências de Projetos criadas serão compostas pelos ocupantes dos empregos públicos
constantes do Anexo II do presente instrumento, e, de outros empregos públicos, criados pela
Assembleia Geral para permitir o pleno funcionamento das atividades finalísticas, ou seja, programas,
projetos e  ações do consórcio, estando vinculada diretamente à Secretaria Executiva do
CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU;

§ 4º - Para fins de funcionamento, as atividades planejadas pelas Gerências de Projetos
concretizam-se  mediante  a  execução  de  projetos,  planos,  programas  e ações,  submetidos
previamente a aprovação do presidente do consórcio, o qual poderá decidir que seja ouvida a
Assembleia Geral;

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS DEPARTAMENTOS DE APOIO

Os Departamentos de Apoio são integrantes das Gerências de Projetos, e exercem as funções de
execução programática e apoio administrativo.

§ 1º - São atribuições dos Departamentos de Apoio, dentre outras que poderão vir a ser definidas
pela Assembleia Geral, mediante proposição da Secretaria Executiva:

I - oferecer apoio administrativo em geral;

II - executar serviços de controle do almoxarifado; III - executar serviços
de compras;
IV - executar serviços de controle do patrimônio;

V - oferecer apoio na área de processamento de dados;

VI – outras atribuições segundo decisão da Assembleia Geral.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO QUADRO DE PESSOAL

O CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU possuirá o quadro de pessoal constante do Anexo II, sujeito
ao regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme preceitua o art. 4º, inc.
IX, da Lei n.º 11.107/05, e deverá atender as demandas Secretaria Executiva e das Gerências de
Projetos.

§  1º  -  O  quadro  de  pessoal  do  CONSÓRCIO  PÚBLICO  RIO  GUANDU  será integrado pelos
empregados públicos lotados na Secretaria Executiva, na  Gerência de Projetos e nos
Departamentos de Apoio, com atuação em nível de gerência e execução programática, tendo o
perfil, as atribuições, os direitos, e os deveres definidos em estatuto;

§ 2º – Os empregos públicos de direção, chefia e assessoramento são considerados de confiança, e,
portanto, são de livre nomeação e exoneração.

§ 3º – Os demais empregos públicos constantes do Anexo II deverão ser contratados a partir da
demanda efetiva existente e por deliberação da Assembleia Geral, e serão providos por meio de
seleção pública;

§ 4º – A ratificação por lei do presente instrumento pelos entes consorciados outorga competência
a Assembleia Geral para deliberar e autorizar a contratação de pessoal por tempo determinado
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos seguintes casos:

I - enfrentar situações de calamidade pública na região de atuação;

II – atender situações de emergência que vierem a ocorrer, conforme entendimento manifestado
em deliberação da Assembleia Geral;

III –  atender  necessidade  de  projetos,  programas,  atividades  e  ações  de relevante  interesse
público aprovados pela Assembleia Geral, mas de prazo determinado de duração;

IV – suprir a vacância dos empregos públicos necessários ao funcionamento do CONSÓRCIO PÚBLICO
RIO GUANDU, até o provimento efetivo do emprego público vago por meio de seleção pública,
hipótese em que os contratados temporariamente exercerão as funções do emprego público vago
e perceberão a remuneração para ele prevista até a nomeação dos aprovados em seleção pública.
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§ 5º – Mediante proposição do presidente e decisão da Assembleia Geral poderão ser criados
novos empregos públicos e ou aumentar o número de empregos públicos existentes de acordo
com as necessidades do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU, observado o disposto no parágrafo
Terceiro da Clausula Quarta deste instrumento.

§ 6º – Os valores dos diversos padrões remuneratórios do quadro de pessoal do CONSÓRCIO
PÚBLICO RIO GUANDU poderão revistos anualmente mediante deliberação da Assembleia Geral
que  fixe  o  índice  de  reajuste  da remuneração  dos  empregados  públicos  a  fim  de  realizar  a
reposição das perdas salariais, até o limite fixado no orçamento anual.

§ 7º – O quadro de pessoal do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU será regido pela Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT, e complementarmente pelos estatutos do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO
GUANDU.

TÍTULO V

DO PATRIMÔNIO E DOS RECURSOS FINANCEIROS CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – 
DO PATRIMÔNIO
Constituem patrimônio do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU: I - os bens e direitos
que vier a adquirir a qualquer título;
II - os bens e direitos que lhe forem doados por entidades publicas, privadas e por particulares.

Parágrafo único – Os bens e direitos adquiridos de forma conjunta, somente serão revertidos ao
ente consorciado, sua cota parte, por ocasião da extinção do consórcio.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

Constituem recursos financeiros do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU, aqueles definidos no seu
estatuto.

TITULO VI

DA GESTÃO ASSOCIADA

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA AUTORIZAÇÃO PARA GESTÃO ASSOCIADA

Os entes consorciandos, ao ratificarem o presente instrumento, autorizam o CONSÓRCIO PÚBLICO
RIO GUANDU a realizar a gestão associada de qualquer serviço público remunerado ou não pelo
usuário,  desde  que  a  referida gestão  seja  previamente  aprovada  pela  Assembleia  Geral  do
CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU por ocasião da criação de Câmara Técnica e ou Gerência de
Projeto para tal finalidade, se for o caso.

Parágrafo  único  –  A  autorização  para  gestão  associada  de  serviços  públicos aprovada em
Assembleia Geral deverá conter os seguintes requisitos:

I – as competências cujo exercício se transferiu ao consórcio;

II – os serviços públicos objeto da gestão associada e a área em que serão prestados;

III – a  autorização  para  licitar  ou  outorgar  concessão,  permissão  ou autorização da prestação de
serviços;
IV – as condições que devem ser obedecidas pelo contrato de programa, no caso de a gestão
associada envolver também a prestação de serviços por órgão ou entidade de um dos entes da
Federação entes consorciados;

V – os critérios técnicos para cálculo de valor das tarifas e de outros preços públicos, bem como
para seu reajuste ou revisão.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO CONTRATO DE PROGRAMA

Deverão ser constituídas e reguladas por contrato de programa, como condição de sua validade, as
obrigações contraídas por entes consorciados, inclusive entidades de sua administração indireta,
que tenham por objeto a prestação de serviços por meio de gestão associada ou a transferência
total ou parcial de encargos, serviços, pessoal ou de bens necessários à continuidade dos serviços
transferidos ao CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU.

Parágrafo único.  O  contrato  de programa poderá autorizar  o  consórcio  a  emitir documentos de
cobrança e a exercer atividades de arrecadação de tarifas e outros preços públicos pelos serviços
públicos prestados pelo próprio consórcio ou pelos entes consorciados.
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TÍTULO VII

DA RETIRADA, EXCLUSÃO, ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO CLÁUSULA VIGÉSIMA 
SEGUNDA – DA RETIRADA
A retirada do ente consorciado do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU dependerá de ato formal de
seu representante legal na Assembleia Geral, nos termos  do  contrato  de  consórcio  público  e
aprovação de lei específica pelo ente retirante.

Parágrafo único – A retirada não prejudicará as obrigações já constituídas entre o ente consorciado
que se retira e o consórcio público e/ou os demais entes consorciados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA EXCLUSÃO

A exclusão de ente consorciado só é admissível havendo justa causa.

§ 1°– Além daquelas que poderão constar do estatuto da associação pública, é justa causa, para fins
de exclusão do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU:

I – a  não  inclusão  em lei  orçamentária  ou  em créditos adicionais,  pelo  ente consorciado,  de
dotações  suficientes  para  suportar  as  despesas  que,  nos termos do orçamento do consórcio
público, prevê-se devam ser assumidas por meio do repasse de recursos financeiros constantes do
contrato de rateio;
II – a falta de repasse parcial ou total, por prazo superior a 90 dias, dos valores constantes do
contrato de rateio destinados a custear o pagamento de obrigações assumidas pelo CONSÓRCIO
PÚBLICO RIO GUANDU, visando de seus objetivos e finalidades.

§ 2° – A exclusão prevista no § 1° deste artigo somente ocorrerá após prévia suspensão por 60 dias,
deliberada  pela  Assembleia  Geral,  período  em  que  o ente consorciado poderá se reabilitar,
devendo toda a comunicação ser realizada de forma escrita.

§ 3° – Eventuais débitos pendentes de ente consorciado excluído e não pagos no prazo de 30 dias a
contar da data de exclusão serão objeto de ação de execução que terá por título extrajudicial o
contrato de rateio ou outro que houver sido descumprido.

§ 4° – A exclusão efetiva do ente consorciado exige processo administrativo onde lhe seja assegurado
o direito à ampla defesa e ao contraditório, podendo a  Assembleia  Geral  nomear  câmara
processante do processo de exclusão do ente consorciado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA EXTINÇÃO

A extinção do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU dependerá de instrumento aprovado pela
Assembleia Geral, ratificado mediante lei por todos os entes consorciados em dia com as suas
obrigações financeiras.

§1°– Em caso de extinção:

I – os bens, direitos, encargos e obrigações decorrentes da gestão associada de serviços públicos
custeados  por  tarifas  ou  outra  espécie  de  preço  público serão atribuídos aos titulares dos
respectivos serviços;
II – até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação os entes consorciados
responderão pelas obrigações remanescentes do consórcio, garantido o direito de regresso em
face dos entes beneficiados ou dos que deram causa à obrigação.

§ 2° - Com a extinção, o pessoal cedido ao CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU retornará aos seus
órgãos de origem e constituirá justo motivo para que os empregados públicos do CONSÓRCIO
PÚBLICO RIO GUANDU admitidos mediante seleção pública, tenham automaticamente rescindidos
os seus contratos de trabalho.

TÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA
– DA PUBLICAÇÃO DOS ATOS
O CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU, obedecendo ao princípio da publicidade, constitui o Diário
Oficial dos Municípios do Espírito Santo – DOM/ES,  como  órgão  de  imprensa  oficial  para  a
publicação e divulgação dos atos normativos e administrativos do consórcio.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DA GESTÃO CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

O CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU adotará sistema de contabilidade pública e observará, no
que couber, à legislação pertinente aplicável à administração pública, inclusive no tocante à Lei de
Licitações e Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Fed. 101/2000), primando pelo devido
planejamento de suas atividades.

§ 1º – A constituição do consórcio público, na forma da Lei Fed. Nº 11.107/2005 e do Decreto Fed.
Nº 6.017/2007, produzirá seus efeitos contábeis e financeiros  a partir do primeiro dia útil do
exercício financeiro seguinte à data de assinatura do Contrato de Consórcio Público.

§ 2º – Fica acordado pelos entes consorciados que as licitações do consórcio serão realizadas por
comissão de licitação composta por empregados públicos e servidores municipais indicados pelos
entes  consorciados,  podendo  ser assessorada juridicamente por procurador (ES) dos entes
consorciados, conforme deliberação da Assembleia Geral.

§ 3º - A Assembleia Geral poderá deliberar ainda pela realização de licitação compartilhada, da
qual  os  contratos  sejam  firmados  diretamente  pelos  entes consorciados  com  a  empresa
vencedora, objetivando a redução dos preços aos entes consorciados, por meio do aumento da
escala de compra de bens, produtos ou contratação de serviços.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DO PODER DISCIPLINAR E REGULAMENTAR

A Assembleia Geral, mediante proposição da presidência disciplinará em estatuto as atribuições
administrativas, hierarquia, lotação e procedimentos regulamentando a abertura e processamento
de sindicância e de processo administrativo disciplinar, e ainda, fixando as penas que poderão ser
aplicadas segundo a gravidade da conduta praticada pelo empregado do quadro de pessoal do
CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DO DIREITO DE EXIGIR CUMPRIMENTO

Quando adimplente com suas obrigações, qualquer ente consorciado é parte legítima para exigir o
pleno cumprimento das cláusulas previstas no contrato de consórcio público, no contrato de rateio
e no contrato de programa por parte do consórcio ou dos demais entes consorciados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – DOS CRITÉRIOS PARA REPRESENTAÇÃO DOS ENTES CONSORCIA-
DOS

A ratificação por lei do Protocolo de Intenções outorga competência a Assembleia Geral para
autorizar ao presidente do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU  para  representar  os  entes
consorciados,  fazendo  a  defesa  de  seus interesses  perante  aos  órgãos  e  empresas  públicas
integrantes dos demais entes da Federação, bem como junto a organismos e empresas privadas,
podendo ainda deliberar por meio de resolução que tal representação se faça  por meio de
comissão constituída pelos Chefes dos Poder Executivo dos entes consorciados.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA – DO FORO

Para dirimir eventuais controvérsias deste Protocolo de Intenções e do Contrato de Consórcio
Público que originar deste, fica eleito o foro da cidade de Afonso Cláudio/ES.

Afonso Cláudio, 07 de novembro de 2014.

WILSON BERGER COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

JOSÉ DE BARROS NETO 
PREFEITO MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU

JOÃO DA CARMO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL DE BREJETUBA

JOADIR LOURENÇO
PREFEITO MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA

ANEXO I

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, A QUE SE REFERE O PARAGRAFO ÚNICO DA CLÁUSULA NONA DO 
PROTOCOLO DE INTENÇÕES
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CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU

ANEXO II
QUADRO DE PESSOAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU

Empregos Públicos Vagas
Carga Horária 

semanal
Tipo de EP Padrão Remuneratório Salário

Secretario Executivo 01 40h
Cargo de Confiança (CC, Art.

499 da CLT)
CC-A R$

4.200,00

Assessor de Projetos 03 40h
Cargo de Confiança (CC, Art.

499 da CLT)
CC-B R$

3.500,00

Gerente de Projetos 03 40h
Cargo de Confiança (CC, Art.

499 da CLT)
CC-C R$

3.000,00

Chefe do Apoio

Administrativo
03 40h

Cargo de Confiança (CC, Art.

499 da CLT)
CC-C R$

2.000,00

Assistente

Administrativo
03 40h Empregado Público EP-A R$

1.200,00

Auxiliar Administrativo 03 40h Empregado Público EP-B R$ 950,00

1º TERMO ADITIVO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU
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Pelo  presente  instrumento  os  municípios  consorciados,  representados  pelos  Prefeitos,  em  reunião  nas
Assembleias  Gerais,  realizadas  em  17/08/2017,  17/05/2018  e  27/08/2018,  deliberaram  por  promover
alterações no Contrato de Consórcio Público Rio Guandu, devido o pedido de saída do Município de Afonso
Cláudio e a inclusão dos Municípios de Conceição do Castelo e Itaguaçu forma disposta nas Cláusulas vigésima
segunda e segunda respectivamente, e em cumprimento a decisão das Assembleias acima mencionadas os
representantes  dos entes consorciados  assinam o presente instrumento  denominado 1º Termo Aditivo e
Consolidação do Contrato de Consórcio Público Rio Guandu, o qual se regerá pelas suas cláusulas e
condições, e ainda, pelas disposições contidas na Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, e no Decreto
Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica alterada a CLÁUSULA PRIMEIRA do Contrato de Consórcio Público, retirando o
Município de Afonso Cláudio e integrando os Municípios de Conceição do Castelo e Itaguaçu, as quais passam a
viger com a seguinte redação:

I. O MUNICÍPIO  DE  BAIXO  GUANDU,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,
inscrita no CNPJ sob o nº 27.165.737/0001-10, com sua sede na Prefeitura Municipal de
Baixo  Guandu,  situada  na  Rua  Francisco  Ferreira,  40,  Centro,  Baixo  Guandu,  CEP:
29.730-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal,  Sr. José de Barros Neto,
brasileiro, solteiro, advogado, portador do CPF nº 031.888.387-27;

II. O MUNICÍPIO DE BREJETUBA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ
sob  o  nº  01.612.674/0001-00,  com sua  sede  na  Prefeitura  Municipal  de  Brejetuba,
situada na Av. Ângelo Uliana, Loteamento Belarmino Uliana, s/nº - Centro, CEP: 29.630-
000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. João do Carmo Dias, brasileiro,
casado, agricultor, portador do CPF nº. 478.319.017-87;

III. O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, pessoa jurídica de direito público,
inscrita no CNPJ sob nº 27.165.570/0001-98, com sua sede na Prefeitura Municipal de
Conceição do Castelo, situada na Av. José Grillo, nº 219, Centro, CEP 29.370-000, neste
ato  representado  pelo  Prefeito  Municipal,  Sr.  Christiano  Spadetto,  brasileiro,  casado,
comerciante, portador do CPF nº. 003.755.567-70; 

IV. O MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ
sob o nº 27.167.451/0001-74, com sua sede na Prefeitura Municipal de Itaguaçu, situada
na  Rua  Vicente  Peixoto  de  Mello,  nº  08,  Centro,  CEP:  29.690-000,  neste  ato
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Darly Dettmann, brasileiro, casado, advogado,
portador do CPF nº. 243.731.417-20;

V. O MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA, pessoa jurídica de direito público, inscrita
no CNPJ sob o nº 31.796.097/0001-14, com sua sede na Prefeitura Municipal de Laranja
da Terra, situada na Av. Luís Obermuller Filho, nº. 85 – Centro, CEP: 29.615-000, neste
ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Josafá Storch, brasileiro, casado, agricultor,
portador do CPF nº. 013.566.547-70.

VI. Demais entes que tiverem seu ingresso aprovado pela Assembleia Geral do consórcio
e vierem a ratificar por lei o presente CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO ou o Contrato
de  Consórcio  Público  deste  resultante,  cumprindo  ainda  com  as  formalidades  de
assinatura e publicação do Termo de Adesão ao quadro de entes consorciados.

CLÁUSULA SEGUNDA – Fica acrescido o § 6º à CLÁUSULA QUINTA – DA FINALIDADE E OBJETIVOS, com a
seguinte redação:

§  6º  -  O  Consórcio  Público  Rio  Guandu  poderá  firmar  Contrato  de  Programa  com
entidades de direito público e privado que integrem a administração direta e indireta de
qualquer dos entes da Federação, conforme previsto no Art. 13 caput e § 5º da Lei nº
11.107/2005, dispensada a licitação, com fulcro no Art. 24, XXVI da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – A presente alteração surtirá seus efeitos jurídicos da retirada do Município de Afonso
Cláudio a partir de 08/11/2017, conforme publicação da Lei Municipal nº 2.223/2017, a inclusão do Município
de Conceição do Castelo a partir de 15/12/2017, conforme Lei Municipal nº 1.958/2017 e inclusão do Município
de Itaguaçu a partir de 22/05/2018, conforme Lei Municipal nº 1.669/2018, ratificando assim decisões das
Assembleias Gerais de 17/08/2017 e 17/05/2018.

CLÁUSULA QUARTA – Fica acrescido três cargos de Analista Ambiental I – EP-A, com carga horária de 40
horas semanais, remuneração de R$ 3.000,00 (três mil reais) com suas atribuições e três cargos de Analista
Ambiental  II  – EP-B, com carga horária  de 40 horas semanais,  remuneração de R$ 1.800,00 (hum mil  e
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oitocentos reais) com suas atribuições, que passam a integrar o quadro funcional do Consórcio Público Rio
Guandu como Empregado Público, conforme deliberação em Assembleia Geral no dia 27/08/2018.

CLÁUSULA QUINTA – Fica alterado e acrescido no quadro funcional as atribuições de cada cargo conforme
Anexo II.
CLÁUSULA SEXTA – Tendo em vista as inúmeras alterações contratuais ocorridas, e havendo a necessidade
de consolidação das cláusulas contratuais, os consorciados decidem aprovar o seguinte texto, revogando
quaisquer dispositivos anteriores que conflitem com o ora aprovado:

CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU CONSOLIDADO

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

DO CONSORCIAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS ENTES CONSORCIADOS

São  considerados  entes  integrantes  do  quadro  de  consorciados  os  abaixo  descritos,  e  outros  entes  que
ratificarem  por  lei  o  presente  CONTRATO  DE  CONSÓRCIO  PÚBLICO  em observância  as  suas  clausulas  e
condições:

I. O MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº
27.165.737/0001-10,  com  sua  sede  na  Prefeitura  Municipal  de  Baixo  Guandu,  situada  na  Rua  Francisco
Ferreira, 40, Centro, Baixo Guandu, CEP: 29.730-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. José
de Barros Neto, brasileiro, solteiro, advogado, portador do CPF nº 031.888.387-27;

II.  O  MUNICÍPIO  DE  BREJETUBA,  pessoa  jurídica  de  direito  público,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
01.612.674/0001-00,  com sua  sede  na  Prefeitura  Municipal  de  Brejetuba,  situada  na  Av.  Ângelo  Uliana,
Loteamento Belarmino Uliana, s/nº - Centro, CEP: 29.630-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal,
Sr. João do Carmo Dias, brasileiro, casado, agricultor, portador do CPF nº. 478.319.017-87;

III. O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº
27.165.570/0001-98, com sua sede na Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo, situada na Av. José Grillo,
nº 219, Centro,  CEP 29.370-000, neste  ato representado pelo  Prefeito  Municipal,  Sr.  Christiano  Spadetto,
brasileiro, casado, comerciante, portador do CPF nº. 003.755.567-70; 

IV.  O  MUNICÍPIO  DE  ITAGUAÇU,  pessoa  jurídica  de  direito  público,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
27.167.451/0001-74, com sua sede na Prefeitura Municipal de Itaguaçu, situada na Rua Vicente Peixoto de
Mello, nº 08, Centro, CEP: 29.690-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Darly Dettmann,
brasileiro, casado, advogado, portador do CPF nº. 243.731.417-20;

V. O MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº
31.796.097/0001-14, com sua sede na Prefeitura Municipal de Laranja da Terra, situada na Av. Luís Obermuller
Filho, nº. 85 – Centro, CEP: 29.615-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Josafá Storch,
brasileiro, casado, agricultor, portador do CPF nº. 013.566.547-70.

VI. Demais entes que tiverem seu ingresso aprovado pela Assembleia Geral do consórcio e vierem a ratificar
por lei o presente CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO ou o Contrato de Consórcio Público deste resultante,
cumprindo ainda com as formalidades de assinatura e publicação do Termo de Adesão ao quadro de entes
consorciados.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO E DO INGRESSO DE NOVOS ENTES CONSORCIADOS

§ 1º – Somente poderão celebrar o Contrato de Consórcio Público e participar da associação pública, pessoa
jurídica de suporte do Contrato de Consórcio Público, os entes que por lei ratificarem integralmente o presente
instrumento, não se admitindo a ratificação com reservas.

§ 2º – A ratificação deste instrumento será precedida de sua publicação na imprensa oficial. 

§ 3º - A subscrição prévia do Protocolo de Intenções, sua publicação na imprensa oficial e sua ratificação por lei
no prazo de até 90 (noventa) dias da assinatura deste instrumento são condições indispensáveis para que o
ente  consorciando  possa  celebrar  o  presente  contrato  de  consórcio  público.  

§ 4º Ultrapassado o prazo para ratificação estipulado no item acima a admissão do ente consorciando no
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contrato de consórcio público constituído dependerá da aprovação pelos demais subscritores do Contrato de
Consócio Público reunidos em Assembleia Geral.

§ 5º O ingresso de novos entes consorciados somente poderá ocorrer por meio de convite formulado pela
Assembleia Geral, depois da necessária deliberação e aprovação da matéria por maioria absoluta. 

§ 6º Caso aceite o convite o ente consorciando deverá enviar resposta acompanhada da lei ratificadora do
protocolo de intenções específica para a pretensão formulada, na qual disponha de forma inequívoca sobre
criação da associação pública; a extensão da abrangência de atuação do consórcio público ao ente consorciando
e a ratificação do aceite e submissão a todas as cláusulas e condições contidas no Protocolo de Intenções, bem
como de sua publicação na imprensa oficial do ente consorciando. 

§ 7º O efetivo ingresso de novo ente consorciado dependerá do pagamento de cota de ingresso cujo valor e
forma de pagamento, serão definidos por resolução da Assembleia Geral, e ainda, da comprovação de que o
mesmo não possuiu dívida para com outro consórcio público do qual tenha participado. 

§ 8º O ente consorciado excluído que vier a requerer nova admissão sujeitar-se-á às demais regras desta
cláusula, sendo facultado à Assembleia Geral aprovar ou não seu reingresso, desde que acordado a forma de
pagamento das dívidas por ventura existentes.

TÍTULO II
DA CONSTITUIÇÃO, DENOMINAÇÃO, NATUREZA JURÍDICA, SEDE, DURAÇÃO, TIPO DE CONSÓRCIO,

FINALIDADE E OBJETIVOS.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONSTITUIÇÃO E DA NATUREZA JURÍDICA

O contrato de consórcio público celebrado entre os Chefes dos Poderes Executivos Municipais, signatários deste
contrato  de  consórcio  público,  será  executado  por  meio  de  pessoa  jurídica  de  direito  público  da  espécie
associação pública, constituída para esta finalidade, composta por todos os entes da Federação consorciados,
com fundamento legal no § 1º do Artigo 1º, c/c. Inciso I, do Artigo 6º ambos da Lei Federal nº 11.107/2005.

CLÁUSULA QUARTA – DA DENOMINAÇÃO, DA SEDE, DA DURAÇÃO E TIPO DE CONSÓRCIO

A associação pública suporte do contrato de consórcio público denominar-se-á  CONSÓRCIO PÚBLICO RIO
GUANDU,  terá  sede  em  Afonso  Cláudio/ES,  com  endereço  definido  pela  Assembleia  Geral,  com  prazo
indeterminado de duração e será do tipo multifuncional.

§ 1º – A sede do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU poderá ser alterada para outro município  mediante
decisão da Assembleia Geral, pelo voto de 2/3 de seus membros adimplentes com suas obrigações.

§  2º  –  A  área  de  atuação  do  CONSÓRCIO  PÚBLICO  RIO  GUANDU  corresponde  ao  somatório  das  áreas
territoriais dos entes consorciados.

§ 3º – A criação de empregos públicos, o aumento do número de empregos existentes, a fixação ou alteração
de sua remuneração, exceto no tocante às revisões anuais dos vencimentos no tocante a reposição das perdas
salariais, dependerão da ratificação por lei de no mínimo cinquenta por cento (50%) dos entes subscritores
deste instrumento.

§ 4º – A assinatura do Contrato de Consórcio Público do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU, dependerá da
ratificação  por  lei  de  no  mínimo  cinquenta  por  cento  (50%)  dos  entes  subscritores  do  CONTRATO  DE
CONSÓRCIO PÚBLICO, e, a criação da associação pública suporte do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU, em
substituição a associação civil do consórcio intermunicipal, dar-se-á mediante a vigência das leis de ratificação
do  CONTRATO DE  CONSÓRCIO PÚBLICO,  conforme  disposto  no  Inciso  I,  do  Artigo  6º  da  Lei  Federal  nº
11.107/2005.

§ 5º – A Assembleia Geral do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU poderá decidir por instalar escritórios locais
de forma provisória ou permanente, em outros municípios, visando potencializar e agilizar o desenvolvimento
de suas ações.

CLÁUSULA QUINTA – DA FINALIDADE E OBJETIVOS

O  CONSÓRCIO  PÚBLICO  PARA  RECUPERAÇÃO  AMBIENTAL  DA  BACIA  HIDROGRÁFICA  DO  RIO
GUANDU - CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU, tem por finalidade a implementação de políticas públicas
comprometidas com o processo regional de gestão de recursos hídricos, do desenvolvimento socioeconômico,
ambiental e de interesses comuns dos entes consorciados.

§ 1º – São objetivos do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU:
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I - a gestão associada de serviços públicos;

II - a prestação de serviços, inclusive de assistência técnica, a execução de obras e o fornecimento de bens à
administração direta ou indireta dos entes consorciados;

III - o compartilhamento ou o uso em comum de instrumentos, máquinas, veículos e equipamentos, inclusive
de gestão, de manutenção, de informática, de pessoal técnico e de procedimentos de licitação e de admissão de
pessoal;

IV - a produção de informações, de estudos, de programas, de planos, de projetos;

V - a instituição e o funcionamento de escolas de governo ou de estabelecimentos congêneres;

VI - a promoção do uso racional dos recursos naturais e a proteção do Meio Ambiente;

VII - o exercício de funções no processo de planejamento e gerenciamento de Recursos Hídricos e outros que
lhe tenham sido delegados ou autorizados, no âmbito da finalidade do presente instrumento;

VIII  –  a  gestão  de  barragens,  inclusive  com a desapropriação  de  áreas  quando  necessário,  elaboração  e
execução de estudos e projetos, ações e atividades na área de sua abrangência;

IX - o apoio e o fomento do intercâmbio de experiências e de informações entre os entes consorciados;

X - a gestão e a proteção do patrimônio urbanístico, paisagístico e ou turístico comum;

XI - a parceria no desenvolvimento de ações para assistência técnica, extensão, treinamentos e pesquisa na
abrangência dos entes consorciados;

XII – o desenvolvimento e execução de programas, projetos e ações com foco na melhoria do Sistema de
Licenciamento Ambiental das atividades de impacto local, no tocante a área dos entes consorciados;

XIII - empreender ações estratégicas voltadas a diagnosticar,  planejar,  desenvolver, monitorar e avaliar  o
desenvolvimento de políticas públicas.

§ 2º - São finalidades do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU, na área territorial dos municípios consorciados:

I - representar o conjunto dos entes consorciados que o integram em assuntos de interesse comum perante
quaisquer entidades de direito público ou privado, nacionais ou internacionais;

II  -  planejar,  elaborar  e  executar  planos,  programas  e  projetos  destinados  a  promover  e  acelerar  o
desenvolvimento socioeconômico e as políticas de preservação ambiental da região de sua atuação;

III  -  promover  programas  e  ou  medidas  destinados  à  recuperação,  conservação  e  preservação  do  Meio
Ambiente, com especial atenção para a Bacia Hidrográfica do Rio Guandu;

IV - promover a integração das ações, dos programas e projetos desenvolvidos pelos órgãos governamentais,
empresas privadas e ONGs, destinados à recuperação e preservação ambiental da região;

V - promover a melhoria de qualidade de vida da população dos municípios localizados na Bacia Hidrográfica do
Rio Guandu; e

VI  -  promover  o  florestamento,  reflorestamento  e  demais  programas  e  medidas,  de  aspecto  corretivo  e
preventivo, destinado à preservação do Meio Ambiente, a despoluição do rio e a preservação da fauna e da
flora.

§ 3º – Os entes consorciados poderão se consorciar em relação a todos os objetivos do CONSÓRCIO PÚBLICO
RIO GUANDU ou apenas a parcela deles, integrando as áreas de projetos de seu interesse.

§ 4º - Para cumprimento de suas finalidades e objetivos expressos nesta cláusula o CONSÓRCIO PÚBLICO RIO
GUANDU poderá:

I.  firmar  convênios,  contratos,  contrato  de programa,  contrato  de rateio,  termos de parceria,  contrato de
gestão, termo de fomento, termo de colaboração, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, doações,
contribuições e subvenções sociais ou econômicas;
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II.  ser contratado pela administração direta e indireta dos entes da Federação consorciados,  dispensada a
licitação;

III. promover as desapropriações, proceder a requisições ou instituir as servidões nos termos de declaração de
utilidade pública ou necessidade pública, ou de interesse social, emitida pelo ente consorciado em que o bem
ou o direito se situe;

IV. promover, por deliberação da Assembleia Geral, a constituição e gestão de fundos específicos para aplicação
em atividades condizentes aos objetivos do Consórcio;

V. realizar licitação da qual, nos termos do edital, decorram contratos administrativos celebrados por órgãos ou
entidades dos entes consorciados.

§ 5º - Para atingir sua finalidade e objetivos expressos nesta cláusula o CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU se
propõe a, dentre outras:

I.  alavancar  recursos  para  aplicação  em  obras  de  infraestrutura  comum ou  que  possa  afetar  o  melhor
desenvolvimento regional;

II. desenvolver a melhor integração entre os entes consorciados e constituir-se num instrumento concreto de
parceria destes para com outros entes da Federação e para com a iniciativa privada;

III. promover o planejamento, bem como a gestão eficiente e eficaz de programas, planos, projetos e ações,
relacionados aos seus objetivos; 

IV.  executar  obras  estratégicas  para  o  desenvolvimento  da  área  de  atuação  abrangida  pelo  CONSÓRCIO
PÚBLICO RIO GUANDU.

§ 6º - O Consórcio Público Rio Guandu poderá firmar Contrato de Programa com entidades de direito
público  e  privado  que  integrem  a  administração  direta  e  indireta  de  qualquer  dos  entes  da
Federação, conforme previsto no Art. 13 caput e § 5º da Lei nº 11.107/2005, dispensada a licitação,
com fulcro no Art. 24, XXVI da Lei nº 8.666/93.

TÍTULO III

DOS DIREITOS E DEVERES DOS ENTES CONSORCIADOS

CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS DOS ENTES CONSORCIADOS

Constituem direitos dos entes consorciados:

I – participar ativamente das reuniões da Assembleia Geral, por meio de proposições, debates e deliberações,
com direito a voz e voto, desde que, esteja adimplente com suas obrigações operacionais e financeiras;

II  –  exigir  dos  demais  entes  consorciados  e  do  próprio  CONSÓRCIO  PÚBLICO  RIO  GUANDU  o  pleno
cumprimento das regras estipuladas neste CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, nos seus estatutos, contratos
de programa e contratos de rateio, desde que adimplente com suas obrigações operacionais e financeiras;

III – operar compensação dos pagamentos realizados a servidor cedido ao CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU
com ônus para o ente consorciado com as obrigações previstas no contrato de rateio.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DEVERES DOS ENTES CONSORCIADOS

Constituem deveres dos entes consorciados:

I  –  cumprir  com suas  obrigações  operacionais  e  financeiras  assumidas  com o  CONSÓRCIO PÚBLICO RIO
GUANDU, sob pena de suspensão e posterior exclusão na forma deste CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO;

II – ceder, se necessário, servidores para o CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU na forma deste CONTRATO DE
CONSÓRCIO PÚBLICO;

III – participar ativamente das reuniões da Assembleia Geral, por meio de proposições, debates e deliberações
através do voto, sempre que convocados;
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IV – incluir, em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, dotações suficientes para suportar as despesas
que, nos termos do orçamento do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU, devam ser assumidas por meio de
contrato de rateio, contrato de programa e contrato de gestão associada de serviços públicos, conforme for o
caso;

V – responder solidariamente pelas obrigações remanescentes, garantido o direito de regresso em face dos
entes beneficiados ou dos que deram causa à obrigação, no caso de extinção do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO
GUANDU, até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação; 

VI – compartilhar recursos e pessoal para a execução de serviços, programas, projetos, atividades e ações no
âmbito do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU, nos termos de deliberação conjunta.

TÍTULO IV 

DO REPRESENTANTE LEGAL E DA ORGANIZAÇÃO 

CLÁUSULA OITAVA – DO REPRESENTANTE LEGAL

O  CONSÓRCIO  PÚBLICO  RIO  GUANDU  será  representado  legalmente  pelo  seu  presidente,  eleito  pela
Assembleia Geral dentre os Chefes dos Poderes Executivos dos entes consorciados, até a segunda quinzena do
mês de novembro para mandato de dois anos, com posse no primeiro dia útil do exercício financeiro seguinte,
sendo possível a reeleição por sucessivos mandatos.

CLÁUSULA NONA – DA ORGANIZAÇÃO

O CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU terá a seguinte estrutura organizacional:

I - Nível de Direção Superior:

I.1 – Assembleia Geral; 

I.2 – Conselho Fiscal;

I.3 – Presidência;

I.4 – Câmaras Técnicas;

II - Nível de Gerência e Assessoramento:

II.1 – Secretaria Executiva;

II.2 - Serviços de Assessoria e Consultoria;

III - Nível de Execução Programática:

III.1 – Gerência de Projetos;

III.2 – Analista Ambiental;

III.3 – Departamentos de Apoio. 

Parágrafo Único -  A representação gráfica da estrutura organizacional básica do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO
GUANDU é a constante do Anexo I, que integra o presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ASSEMBLEIA GERAL

A Assembleia Geral é a instância deliberativa máxima do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU, sendo constituída
exclusivamente  pelos  Chefes  dos  Poderes  Executivos  dos  entes  consorciados  como  membros  natos  e
facultativamente por representantes indicados pelos órgãos ou entidades governamentais de direito público;
organizações não governamentais e por empresas públicas ou privadas, os quais por deliberação da Assembleia
Geral  lhe  sejam  assegurados  assento  como  membro  colaborador,  na  forma  a  ser  fixado  no  estatuto  do
consórcio. 

§ 1º – Compete a Assembleia Geral:
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I – examinar e deliberar sobre a aprovação das contas referentes ao exercício anterior até a segunda quinzena
de março do exercício subsequente;

II – reunir-se ordinariamente uma vez a cada semestre para examinar  e deliberar sobre matérias de sua
competência e extraordinariamente, a qualquer tempo, sempre que convocada na forma deste instrumento;

III – eleger o presidente, vice-presidente até segunda quinzena do mês de novembro para mandato de dois
anos, para início no primeiro dia útil do exercício financeiro subsequente;

IV – homologar a indicação e ou substituição dos membros que irão compor o Conselho Fiscal e a definição de
assentos a membros colaboradores;

V – deliberar sobre a suspensão e exclusão de ente consorciado;

VI – deliberar sobre aquisição de bens imóveis, alienação, cessão, arrendamento e locação de bens imóveis que
venham a pertencer ao CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU;

VII – deliberar sobre alterações deste instrumento;

VIII – deliberar sobre o convite  para ingresso de novos entes consorciados ao CONSÓRCIO PÚBLICO RIO
GUANDU;

IX – deliberar sobre a proposta orçamentária do exercício financeiro subsequente, elaborada pela Presidência e
Secretaria Executiva, até o final da segunda quinzena de agosto do exercício em curso;

X – deliberar sobre a fixação do valor e da forma de rateio, entre os entes consorciados, das despesas previstas
para o exercício seguinte, tomando por base a Peça Orçamentária do consórcio;

XI – deliberar sobre mudança da sede do consórcio;

XII – deliberar sobre criação e alteração dos estatutos do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU, bem como sobre
a criação de Câmara Técnica definindo sua área de atuação;

XIII – deliberar sobre a extinção do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU;

XIV – deliberar sobre a criação e forma de remuneração de novos empregos públicos necessários ao pleno
funcionamento do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU, mediante ratificação por lei pelos entes consorciados;

XV – deliberar sobre o índice de recomposição das perdas salariais e reajuste da remuneração dos empregados
públicos, decorrente da revisão anual, até o limite fixado no orçamento anual; 

XVI – deliberar, em caráter excepcional, sobre as matérias relevantes ou urgentes que lhe sejam declinadas
pela Presidência.

§ 2º – para as deliberações constantes dos incisos VII, XI, e XIII é necessário o voto da maioria de 2/3 (dois
terços) dos membros natos do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU, em dia com suas obrigações operacionais e
financeiras, em Assembleia Geral convocada para tais fins, sendo as demais hipóteses deliberativas resolvidas
por maioria de absoluta de votos de seus membros natos em primeira convocação e por maioria simples de
votos em segunda convocação.

§ 3º – cada ente consorciado possuirá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral, cujo direito
estará condicionado à sua adimplência operacional e financeira.

§ 4º – A perda do mandato eletivo é causa de extinção automática da condição de membro nato da Assembleia
Geral, quando haverá substituição automática por quem lhe suceder no mandato do ente consorciado, e no
caso de membro colaborador a perda de vínculo com a pessoa jurídica pela qual foi indicado.

§ 5º – A Assembleia Geral ordinária semestral será convocada e presidida pelo presidente do CONSÓRCIO
PÚBLICO RIO GUANDU ou pelo seu substituto legal por meio de comunicação que garanta a ciência de todos os
seus membros quanto ao dia, hora, local e pauta do dia, respeitado o prazo mínimo de sete dias corridos entre
a convocação e a data da reunião.

§ 6º – A Assembleia Geral extraordinária será convocada e presidida pelo presidente do CONSÓRCIO PÚBLICO
RIO GUANDU ou pelo seu substituto legal, por meio de comunicação inequívoca que garanta a ciência de todos
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os seus membros quanto ao dia, hora, local e pauta do dia, respeitado o prazo mínimo de 04 dias úteis entre a
convocação e a data da reunião.

§ 7º – A Assembleia Geral extraordinária também poderá ser convocada por no mínimo três quinto de seus
membros, quando o presidente do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU ou seu substituto legal não atender no
prazo de 10 (dez) dias a pedido fundamentado e acompanhado da pauta do dia de pelo menos metade dos
entes consorciados para convocação extraordinária.

§ 8º – A Assembleia  Geral  extraordinária,  de que trata o  parágrafo  anterior,  será aberta pelo  Secretário
Executivo e presidida por um membro nato escolhido por votação dos presentes, dentre os Chefes do Executivo
dos entes consorciados, o qual não terá direito a voto nas deliberações, exceto o voto de desempate.

§ 9º – A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos
membros do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU em dia com suas obrigações operacionais e financeiras e em
segunda e última convocação 60 (sessenta) minutos após a primeira convocação com a presença de qualquer
número de entes consorciados adimplentes, deliberando por maioria simples de votos, ressalvadas as matérias
que exigirem maioria qualificada nos termos deste instrumento.

§ 10 – O ente consorciado que não estiver em dia com suas obrigações operacionais e financeiras não poderá
votar e nem ser votado, assegurando-se a presença e o direito de voz nas Assembleias Gerais. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal  é  o  órgão fiscalizatório  do consórcio,  responsável  por  exercer  o controle  da  legalidade,
legitimidade e economicidade da atividade patrimonial  e financeira do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU,
manifestando-se sob a forma de parecer encaminhado à apreciação da Assembleia Geral.

§ 1º – O Conselho Fiscal é composto por cinco membros indicados pelos entes consorciados que assinaram e
ratificaram por lei o presente instrumento, podendo ser indicados servidores municipais ou representantes da
sociedade  civil,  sendo  que,  preferencialmente  pelo  menos  um  membro  deverá  possuir  formação  em
contabilidade.

§ 2º – A Assembleia Geral homologará, dentre os nomes indicados pelos entes consorciados, a diretoria do
Conselho Fiscal composta de: presidente, vice-presidente, Primeiro Secretário, Segundo Secretário e Vogais,
para mandato de dois anos, podendo ser reeleito por sucessivos mandatos, observando que a Presidência do
Conselho Fiscal será função exclusiva de servidor municipal.

§ 3º - Os membros do Conselho Fiscal  serão substituídos por solicitação expressa do ente consorciado ou
instituição representante ou do próprio membro.

§ 4º – O Conselho Fiscal  reunir-se-á para examinar  a prestação de contas do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO
GUANDU, e deliberar sobre matérias de sua competência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PRESIDÊNCIA

A Presidência do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU é composta pelos cargos de presidente e vice-presidente.

§ 1º – Compete ao presidente do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU:

I  –  convocar  e  presidir  as  reuniões  da  Assembleia  Geral,  audiências  públicas  e  demais  reuniões  com a
comunidade regional;

II – representar administrativa e judicialmente o CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU.

III – movimentar em conjunto com a Secretaria Executiva as contas bancárias e recursos do CONSÓRCIO
PÚBLICO RIO GUANDU, podendo delegar total ou parcialmente esta competência;

IV - dar posse aos membros do Conselho Fiscal e do Conselho de Desenvolvimento Sustentável Regional;

V - homologar e adjudicar o objeto das licitações realizadas pelo consórcio, bem como ratificar os casos de
dispensa e inexigibilidade de licitação conforme previsto na lei nº 8.666/93 e alterações posteriores;

VI – expedir resoluções da Assembleia Geral a fim de dar força normativa às decisões estabelecidas nesse
órgão colegiado,  publicando-as na imprensa oficial  do município  sede ou em jornal  de circulação  regional
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quando  seus  efeitos  declararem,  criarem,  alterarem ou suprimirem direitos  do  CONSÓRCIO PÚBLICO RIO
GUANDU ou de terceiros;

VII – expedir portarias para dar força normativa às decisões monocráticas de competência do presidente do
consórcio, publicando-as na imprensa oficial do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU;

VIII – expedir certidões, declarações, passar recibos, receber citações e intimações, bem como dar adequado
tratamento a todos os demais documentos a serem expedidos ou recebidos relativos a matérias administrativas
do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU;

IX – autenticar o livro de atas das reuniões da Assembleia Geral;

§ 2º – Compete ao presidente do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU, com o apoio da Secretaria Executiva:

I – elaborar a proposta orçamentária do exercício seguinte até a segunda quinzena de agosto do ano em curso;

II – planejar todas as ações de natureza administrativa do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU, visando a
execução dos projetos aprovados pelos órgãos colegiados;

III – selecionar e contratar pessoal, na forma deste instrumento, bem como os serviços de assessoria contábil,
jurídica,  de  gestão  e  outros serviços  profissionais  quando necessários,  que  deverão  preferencialmente  ser
prestados  por  meio  de  pessoa  jurídica,  bem  como  determinar  as  respectivas  demissões  ou  rescisões
contratuais;

IV – elaborar e propor a Assembleia Geral alterações no quadro de pessoal do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO
GUANDU, fixando o número, as formas de provimento e padrão remuneratório dos empregados públicos, bem
como propor os respectivos reajustes anuais.

V – contratar pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse
público nos termos previsto neste instrumento e nos estatutos;

VI – elaborar as propostas dos estatutos do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU, submetendo tal proposição à
apreciação da Assembleia Geral;

VII – requisitar a cedência de servidores dos entes consorciados, atentando para a fixação do prazo de cedência
e acordando quem ficará responsável pelo o ônus da remuneração do servidor cedido;

VIII – propor à Assembleia Geral a alteração deste instrumento e de seus estatutos;

IX – celebrar contrato de rateio e ou contrato de programa com a administração direta e indireta dos entes
consorciados,  bem  como  contrato  de  programa  com  entidades  de  direito  público  e  privado  que
integrem a administração direta e indireta de qualquer dos entes da Federação, conforme previsto
no Art. 13 caput e § 5º da Lei nº 11.107/2005, dispensada a licitação, com fulcro no Art. 24, XXVI
da Lei nº 8.666/93;

X – celebrar convênios, contrato de gestão,  termo de parceria,  termo de fomento, termo de colaboração,
contratos, termos de credenciamento e outros instrumentos congêneres; 

XI - criar comissões temporárias, com tema e duração definidos;

XII - delegar atribuições e designar tarefas para os órgãos de gerência e de execução programática;

§ 3º - O presidente do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU não terá direito a voto nas deliberações referentes à
prestação de contas e outros atos de sua responsabilidade.

§ 4º – Compete ao vice-presidente do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU:

I – substituir e representar o presidente em todas suas ausências, afastamentos e impedimentos;

II – assessorar o presidente e exercer as funções que lhe forem delegadas;

III – assumir interinamente a Presidência do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU, no caso de vacância, quando
esta ocorrer na segunda metade do mandato, exercendo-o até seu termo; 
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IV  –  convocar  Assembleia  Geral  Extraordinária  em 15  (quinze)  dias  para  eleição  de  novo  presidente  do
CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU, no caso de a vacância ocorrer na primeira metade do mandato, quando o
presidente  eleito  presidirá  o consórcio  até  fim do mandato  original,  podendo, ser reeleito  para sucessivos
mandatos.

§ 5º – Por ocasião do período eleitoral, havendo necessidade de afastamento, licença ou renúncia do presidente
e  não  sendo  possível  sua  substituição  pelo  vice-presidente,  ou  por  outro  Chefe  do  Executivo  dos  entes
consorciados, em caráter excepcional a Assembleia Geral poderá autorizar e designar que um dos secretários
municipais de um dos entes consorciados assuma interinamente a Presidência do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO
GUANDU,  até  que o retorno ao cargo de presidente  pelo  chefe  do  poder  executivo,  não  represente  mais
violação a lei eleitoral, ou, o prejudique durante o período de campanha eleitoral.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS CÂMARAS TÉCNICAS

O CONSÓRCIO PÚBLICO RIO  GUANDU é  multifuncional,  possuindo  Câmaras  Técnicas  que  programarão  e
acompanharão a execução dos programas, projetos e ações no âmbito das políticas públicas específicas de
interesse comum aos entes consorciados.

§ 1º – O ente consorciado participará da(s) Câmara(s) Técnica(s) de seu interesse através da indicação de um
secretário  municipal  e  de  um  servidor  efetivo  da  mesma  secretaria  municipal,  cujas  atividades  tenham
pertinência com os objetivos específicos da Câmara Técnica escolhida.

§ 2º – as Câmaras Técnicas serão criadas, alteradas e extintas por resolução da Assembleia Geral que lhe
atribuirá nome, estrutura, competência, funções específicas e prazo de duração, podendo ser autorizada sua
inscrição no CNPJ com cadastro de filial, visando possibilitar maior autonomia gerencial e financeira. 

§ 3º - As Câmaras Técnicas criadas serão compostas pelos secretários municipais ou cargo equivalente da área
pertinente à atuação da Câmara Técnica e servidores efetivos indicados pelos entes consorciados, tendo a
diretoria formada por (01) Coordenador e um (01) subcoordenador eleitos dentre seus membros, para mandato
anual, no caso de tratar-se Câmara Técnica permanente.

§ 4º - Para fins de funcionamento, as atividades planejadas pelas Câmaras Técnicas concretizam-se mediante a
execução de projetos, programas e planos de ações, por meio de gerências e ou projetos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA SECRETARIA EXECUTIVA

A Secretaria Executiva é composta pelos ocupantes dos empregos públicos descritos no Anexo II do presente
instrumento,  e,  de  outros  empregos  públicos,  criados  pela  Assembleia  Geral  para  permitir  o  pleno
funcionamento das atividades administrativas, programas, projetos e ações do consórcio, estando vinculada
diretamente à Presidência do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU.

§ 1º - Compete a Secretaria Executiva:

I – manter em ordem toda a documentação administrativa e financeira do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU;

II – realizar programação dos compromissos financeiros a pagar e a receber do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO
GUANDU;

III – adotar providências necessárias para abertura de processos administrativos de compras, contratações,
solicitação  de  cessão  de  pessoal  e  demais  processos  pertinentes  à  contabilidade  pública  do  CONSÓRCIO
PÚBLICO RIO GUANDU; 

IV – movimentar em conjunto com o presidente do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU ou com quem este
delegar as contas bancárias e aplicação de recursos do consórcio.

V – participar, sem direito a voto, das reuniões da Assembleia Geral, do Conselho Fiscal, das Câmaras Técnicas
e auxiliar na lavratura das atas, os quais deverão conter o registro cronológico de todas as reuniões realizadas,
com indicação da data, local, hora e pauta; bem como de todas as deliberações adotadas em cada reunião,
levando-se a termo as eventuais considerações que por deliberação sejam aprovadas o registro em ata para
fins de fundamentação de resoluções e portarias eventualmente decorrentes das deliberações, assim como para
servir de registro histórico do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU;

VI – receber e expedir documentos e correspondências do consórcio, zelando e responsabilizando-se pelo seu
controle, organização e arquivo;

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 às 23:00:36 Código de Autenticação: f828bcb3



28
DOM/ES - Edição Nº2.008

Vitória, segunda-feira, 02 de Maio de 2022

www.amunes.es.gov.br

VII – realizar as atividades de interlocução do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU com os diversos órgãos dos
entes consorciados, segundo diretrizes e supervisão do presidente;

VIII – propor ao presidente plano de divulgação das ações institucionais do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU
a  fim  de  viabilizar  ampla  divulgação  das  ações  desenvolvidas  pelo  consórcio  em  prol  das  comunidades
beneficiadas.

§ 2º - O perfil, atribuições, direitos, deveres e critérios para a nomeação do ocupante do emprego público de
Secretario Executivo serão definidos em estatuto a ser aprovado pela Assembleia Geral;

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS GERÊNCIAS DE PROJETOS

O  CONSÓRCIO  PÚBLICO  RIO  GUANDU  é  multifuncional,  possuindo  Gerências  de  Projetos  diretamente
subordinadas à Secretaria Executiva, as quais desenvolverão políticas públicas por meio dos projetos e ações
específicos de interesse comum a todos ou a parte dos entes consorciados.

§ 1º – O ente consorciado participará da(s) Gerência (s) de Projeto (s) de seu interesse por meio da assinatura
de  instrumento  próprio,  e  com a  indicação  de  um secretário  municipal  ou  de  um servidor  da  secretaria
municipal, cujas atividades tenham pertinência com os objetivos específicos da Gerência de Projeto escolhida,
visando acompanhar e contribuir com o sucesso dos trabalhos, tendo o mesmo livre acesso as informações dos
projetos, programas e ações em planejamento ou em desenvolvimento.

§ 2º – as Gerências de Projetos constarão dos termos do estatuto do consórcio, e serão criadas, alteradas e
extintas por resolução da Assembleia Geral que lhe atribuirá nome, estrutura, funções específicas. 

§ 3º - As Gerências de Projetos criadas serão compostas pelos ocupantes dos empregos públicos constantes do
Anexo II do presente instrumento, e, de outros empregos públicos, criados pela Assembleia Geral para permitir
o pleno funcionamento das atividades finalísticas, ou seja, programas, projetos e ações do consórcio, estando
vinculada diretamente à Secretaria Executiva do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU

§ 4º  -  Para  fins  de  funcionamento,  as  atividades  planejadas  pelas  Gerências  de  Projetos  concretizam-se
mediante  a  execução  de  projetos,  planos,  programas  e  ações,  submetidos  previamente  a  aprovação  do
presidente do consórcio, o qual poderá decidir que seja ouvida a Assembleia Geral; 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS DEPARTAMENTOS DE APOIO

Os Departamentos de Apoio são integrantes das Gerências de Projetos, e exercem as funções de execução
programática e apoio administrativo.

§ 1º  -  São  atribuições  dos  Departamentos  de  Apoio,  dentre  outras  que  poderão  vir  a  ser  definidas  pela
Assembleia Geral, mediante proposição da Secretaria Executiva:

I - oferecer apoio administrativo em geral;

II - executar serviços de controle do almoxarifado;

III - executar serviços de compras;

IV - executar serviços de controle do patrimônio;

V - oferecer apoio na área de processamento de dados;

VI – outras atribuições segundo decisão da Assembleia Geral.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO QUADRO DE PESSOAL

O CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU possuirá o quadro de pessoal constante do Anexo II, sujeito ao regime
jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme preceitua o art. 4º, inc. IX, da Lei n.º 11.107/05,
e deverá atender as demandas da Secretaria Executiva e das Gerências de Projetos.

§ 1º - O quadro de pessoal do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU será integrado pelos empregados públicos
lotados na Secretaria Executiva, na Gerência de Projetos e nos Departamentos de Apoio, com atuação em nível
de gerência e execução programática, tendo o perfil,  as atribuições, os direitos, e os deveres definidos em
estatuto;
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§ 2º – Os empregos públicos de direção, chefia e assessoramento são considerados de confiança, e, portanto,
são de livre nomeação e exoneração.

§ 3º – Os demais empregos públicos constantes do Anexo II deverão ser contratados a partir da demanda
efetiva existente e por deliberação da Assembleia Geral, e serão providos por meio de seleção pública;

§  4º  –  A  ratificação  por  lei  do  presente  instrumento  pelos  entes  consorciados  outorga  competência  a
Assembleia Geral para deliberar e autorizar a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público nos seguintes casos:

I - enfrentar situações de calamidade pública na região de atuação;

II  –  atender  situações  de  emergência  que  vierem  a  ocorrer,  conforme  entendimento  manifestado  em
deliberação da Assembleia Geral;

III – atender necessidade de projetos, programas, atividades e ações de relevante interesse público aprovados
pela Assembleia Geral, mas de prazo determinado de duração;

IV – suprir a vacância dos empregos públicos necessários ao funcionamento do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO
GUANDU, até o provimento efetivo do emprego público vago por meio de seleção pública, hipótese em que os
contratados temporariamente exercerão as funções do emprego público vago e perceberão a remuneração para
ele prevista até a nomeação dos aprovados em seleção pública.

§ 5º – Mediante proposição do presidente e decisão da Assembleia Geral poderão ser criados novos empregos
públicos  e  ou  aumentar  o  número  de  empregos  públicos  existentes  de  acordo  com as  necessidades  do
CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU, observado o disposto no § 3º da Clausula Quarta deste instrumento.

§ 6º – Os valores dos diversos padrões remuneratórios do quadro de pessoal do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO
GUANDU poderão revistos anualmente mediante deliberação da Assembleia Geral que fixe o índice de reajuste
da remuneração dos empregados públicos a fim de realizar a reposição das perdas salariais, até o limite fixado
no orçamento anual.

§ 7º – O quadro de pessoal do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU será regido pela Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT, e complementarmente pelos estatutos do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU.

TÍTULO V

DO PATRIMÔNIO E DOS RECURSOS FINANCEIROS

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO PATRIMÔNIO 

Constituem patrimônio do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU:

I - os bens e direitos que vier a adquirir a qualquer título;

II - os bens e direitos que lhe forem doados por entidades públicas, privadas e por particulares.

Parágrafo  único –  Os  bens  e  direitos  adquiridos  de  forma conjunta,  somente  serão  revertidos  ao  ente
consorciado, sua cota parte, por ocasião da extinção do consórcio.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

Constituem recursos financeiros do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU, aqueles definidos no seu estatuto.

TITULO VI

DA GESTÃO ASSOCIADA

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA AUTORIZAÇÃO PARA GESTÃO ASSOCIADA

Os  entes  consorciandos,  ao  ratificarem  o  presente  instrumento,  autorizam  o  CONSÓRCIO  PÚBLICO  RIO
GUANDU a realizar a gestão associada de qualquer serviço público remunerado ou não pelo usuário, desde que
a referida gestão seja previamente aprovada pela Assembleia Geral do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU por
ocasião da criação de Câmara Técnica e ou Gerência de Projeto para tal finalidade, se for o caso.
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Parágrafo único – A autorização para gestão associada de serviços públicos aprovada em Assembleia Geral
deverá conter os seguintes requisitos:

I – as competências cujo exercício se transferiu ao consórcio;

II – os serviços públicos objeto da gestão associada e a área em que serão prestados;

III – a autorização para licitar ou outorgar concessão, permissão ou autorização da prestação de serviços;

IV – as condições que devem ser obedecidas pelo  contrato de programa,  no caso de a gestão associada
envolver  também  a  prestação  de  serviços  por  órgão  ou  entidade  de  um dos  entes  da  Federação  entes
consorciados;

V – os critérios técnicos para cálculo de valor das tarifas e de outros preços públicos, bem como para seu
reajuste ou revisão.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO CONTRATO DE PROGRAMA

Deverão ser constituídas e reguladas por contrato de programa, como condição de sua validade, as obrigações
contraídas por entes consorciados, inclusive entidades de sua administração indireta, que tenham por objeto a
prestação de serviços por meio de gestão associada ou a transferência total ou parcial de encargos, serviços,
pessoal  ou  de  bens  necessários  à  continuidade  dos  serviços  transferidos  ao  CONSÓRCIO  PÚBLICO  RIO
GUANDU.

Parágrafo único. O contrato de programa poderá autorizar o consórcio a emitir documentos de cobrança e a 

exercer atividades de arrecadação de tarifas e outros preços públicos pelos serviços públicos prestados pelo 

próprio consórcio ou pelos entes consorciados.

TÍTULO VII

DA RETIRADA, EXCLUSÃO, ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA RETIRADA

A retirada  do  ente  consorciado  do  CONSÓRCIO PÚBLICO  RIO  GUANDU dependerá  de  ato  formal  de  seu
representante  legal  na Assembleia  Geral,  nos termos do contrato de consórcio  público  e aprovação de lei
específica pelo ente retirante.

Parágrafo único – A retirada não prejudicará as obrigações já constituídas entre o ente consorciado que se
retira e o consórcio público e/ou os demais entes consorciados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA EXCLUSÃO

A exclusão de ente consorciado só é admissível havendo justa causa.

§ 1° – Além daquelas que poderão constar do estatuto da associação pública, é justa causa, para fins de
exclusão do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU:

I – a não inclusão em lei orçamentária ou em créditos adicionais, pelo ente consorciado, de dotações suficientes
para suportar as despesas que, nos termos do orçamento do consórcio público, prevêr-se devam ser assumidas
por meio do repasse de recursos financeiros constantes do contrato de rateio; 

II – a falta de repasse parcial ou total, por prazo superior a 90 dias, dos valores constantes do contrato de
rateio destinados a custear o pagamento de obrigações assumidas pelo CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU,
visando de seus objetivos e finalidades.

§ 2° – A exclusão prevista no § 1° deste artigo somente ocorrerá após prévia suspensão por 60 dias, deliberada
pela Assembleia Geral, período em que o ente consorciado poderá se reabilitar, devendo toda a comunicação
ser realizada de forma escrita. 
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§ 3° – Eventuais débitos pendentes de ente consorciado excluído e não pagos no prazo de 30 dias a contar da
data de exclusão serão objeto de ação de execução que terá por título extrajudicial o contrato de rateio ou
outro que houver sido descumprido.

§ 4° – A exclusão efetiva do ente consorciado exige processo administrativo onde lhe seja assegurado o direito
à ampla defesa e ao contraditório, podendo a Assembleia Geral nomear câmara processante do processo de
exclusão do ente consorciado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA EXTINÇÃO

A extinção do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU dependerá de instrumento aprovado pela Assembleia Geral,
ratificado mediante lei por todos os entes consorciados em dia com as suas obrigações financeiras.

§1° – Em caso de extinção:

I – os bens, direitos, encargos e obrigações decorrentes da gestão associada de serviços públicos custeados por
tarifas ou outra espécie de preço público serão atribuídos aos titulares dos respectivos serviços;

II – até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação os entes consorciados responderão
pelas obrigações remanescentes do consórcio, garantido o direito de regresso em face dos entes beneficiados
ou dos que deram causa à obrigação.

§ 2° - Com a extinção, o pessoal cedido ao CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU retornará aos seus órgãos de
origem e constituirá justo motivo para que os empregados públicos do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU
admitidos mediante seleção púbica, tenham automaticamente rescindidos os seus contratos de trabalho.

TÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO DOS ATOS

O CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU, obedecendo ao princípio da publicidade, constitui o Diário Oficial dos
Municípios do Espírito Santo – DOM/ES, e o sitio eletrônico www.consorcioguandu.es.gov.br, como órgão de
imprensa oficial para a publicação e divulgação dos atos normativos e administrativos do consórcio.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DA GESTÃO CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

O CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU adotará sistema de contabilidade pública e observará, no que couber, à
legislação  pertinente  aplicável  à  administração  pública,  inclusive  no  tocante  à  Lei  de  Licitações  e  Lei  de
Responsabilidade  Fiscal  (Lei  Complementar  nº  101/2000),  primando  pelo  devido  planejamento  de  suas
atividades.

§ 1º – A constituição do consórcio público, na forma da Lei Federal nº 11.107/2005 e do Decreto Federal nº
6.017/2007, produzirá seus efeitos contábeis e financeiros a partir do primeiro dia útil do exercício financeiro
seguinte à data de assinatura do Contrato de Consórcio Público.

§ 2º – Fica acordado pelos entes consorciados que as licitações do consórcio serão realizadas por comissão de
licitação  composta  por  empregados  públicos  e  servidores  municipais  indicados  pelos  entes  consorciados,
podendo ser assessorada juridicamente por procurador (es) dos entes consorciados, conforme deliberação da
Assembleia Geral. 

§  3º  -  A  Assembleia  Geral  poderá  deliberar  ainda  pela  realização  de  licitação  compartilhada,  da  qual  os
contratos  sejam firmados diretamente  pelos  entes  consorciados  com a empresa vencedora,  objetivando  a
redução dos preços aos entes consorciados, por meio do aumento da escala de compra de bens, produtos ou
contratação de serviços.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DO PODER DISCIPLINAR E REGULAMENTAR

A Assembleia Geral, mediante proposição da presidência disciplinará em estatuto as atribuições administrativas,
hierarquia, lotação e procedimentos regulamentando a abertura e processamento de sindicância e de processo
administrativo disciplinar, e ainda, fixando as penas que poderão ser aplicadas segundo a gravidade da conduta
praticada pelo empregado do quadro de pessoal do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DO DIREITO DE EXIGIR CUMPRIMENTO

Quando adimplente  com suas  obrigações,  qualquer  ente  consorciado  é  parte  legítima  para  exigir  o  pleno
cumprimento das cláusulas previstas no contrato de consórcio público, no contrato de rateio e no contrato de
programa por parte do consórcio ou dos demais entes consorciados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – DOS CRITÉRIOS PARA REPRESENTAÇÃO DOS ENTES CONSORCIADOS

A ratificação por lei do CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO outorga competência a Assembleia Geral para
autorizar ao presidente do CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU para representar os entes consorciados, fazendo
a  defesa  de  seus  interesses  perante  aos  órgãos  e  empresas  públicas  integrantes  dos  demais  entes  da
Federação, bem como junto a organismos e empresas privadas, podendo ainda deliberar por meio de resolução
que tal representação se faça por meio de comissão constituída pelos Chefes dos Poderes Executivos dos entes
consorciados.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA – DO FORO

Para dirimir eventuais controvérsias deste Contrato de Consórcio Público, fica eleito o foro da cidade de Afonso
Cláudio/ES.

Afonso Claudio/ES, em 22 de novembro de 2018.

JOSÉ DE BARROS NETO

PREFEITO MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU

Lei Municipal nº 3.035/2020.

JOÃO DO CARMO DIAS

PREFEITO MUNICIPAL DE BREJETUBA

Lei Municipal nº 818/2019.

CHRISTIANO SPADETTO

PREFEITO MUNICIPAL, DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

Lei Municipal nº 2.125/2019.

DARLY DETTMANN

PREFEITO MUNICIPAL DE ITAGUAÇU

Lei Municipal nº 1.704/2019.

JOSAFÁ STORCH

PREFEITO MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA

Lei Municipal nº 891/2019.

Anexo I
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, A QUE SE REFERE O PARÁGRAFO ÚNICO DA CLÁUSULA NONA DO

CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO.
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CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU

DIREÇÃO

SUPERIOR

N
Í
V
E
I
S

D
E

A
T
U
A
Ç
Ã
O

GERÊNCIA

EXECUÇÃO

PROGRAMÁTICA

Anexo II
QUADRO DE PESSOAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU

Empregos
Público

Vagas Carga
Horária
Semanal

Tipo de EP Padrão
Remuneratório

Salário

Secretário
Executivo

01 40h Cargo de Confiança
(CC, Art. 499 da CLT)

CC-A R$ 4.200,00

Assessor de
Projetos

03 40h Cargo de Confiança
(CC, Art. 499 da CLT)

CC-B R$ 3.500,00

Gerente de
Projetos

03 40h Cargo de Confiança
(CC, Art. 499 da CLT)

CC-C R$ 3.000,00

Chefe de Apoio
Administrativo

03 40h Cargo de Confiança
(CC, Art. 499 da CLT)

CC-D R$ 2.000,00

Analista
Ambiental I

03 40h Empregado Público EP-A R$ 3.000,00

Analista
Ambiental II

03 40h Empregado Público EP-B R$ 1.800,00

Assistente
Administrativo

03 40h Empregado Público EP-C R$ 1.200,00

Auxiliar
Administrativo

03 40h Empregado Público EP-D R$ 950,00

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Auxiliar Administrativo

Câmaras Técnicas

Departamento de Apoio

Conselho Fiscal

Presidência

Assembleia Geral

Assessor de Projeto

Secretaria

Executiva

Analista Ambiental I

Serviços de Assessoria e

Consultoria

Assessor de Projeto

Assist. AdministrativoAssist. AdministrativoAssist. Administrativo

Departamento de ApoioDepartamento de Apoio

Auxiliar Administrativo

Gerência de Projeto..

Auxiliar Administrativo

Assessor de Projeto

Analista Ambiental

II
Analista Ambiental

II

Analista Ambiental

II

Analista Ambiental IAnalista Ambiental I

Gerência de Projeto.. Gerência de Projeto..
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ASSESSOR DE PROJETOS
VI. Apoiar a secretaria executiva no levantamento, implantação e monitoramento de projetos, processos e

demais atividades de sua área de atuação;
VII. Desenvolver e gerenciar projetos que visem a melhoria dos resultados do Consórcio;
VIII. Analisar processos ou procedimentos, sob os aspectos técnico e operacional, na condição de assessoria;
IX. Elaborar  projetos  técnicos  para  captação  de  recursos  de  outros  entes  federativos  e  entidades  não

governamentais;
X. Supervisionar a tramitação de projetos técnicos e processos de licenciamento;
XI. Articular ações entre os municípios consorciados, com vistas a execução de projetos;
XII. Responsabilizar-se tecnicamente pela elaboração e execução de projetos; 
XIII. Realizar atividades de organização e consolidação de informações e relatórios periódicos, além de outras

atividades administrativas inerentes à área;
XIV. Documentar e sistematizar resultados; 
XV.Estimular,  orientar  e  supervisionar  a  equipe  técnica  em  questões  relacionadas  ao  mapeamento,

estruturação e implantação de processos, e ao monitoramento e controle dos processos; 
XVI. Propor o planejamento de atividades periódicas e anual;
XVII. Participar de reuniões com as equipes técnicas e a Direção; 
XVIII. Assistir as áreas quanto ao uso das ferramentas para gestão de processos; 
XIX. Apoiar o desenvolvimento do trabalho de melhoria contínua, junto a áreas; 

XX. Acompanhar o desenvolvimento e a operacionalização das áreas; 
XXI. Exercer outras atividades inerentes ao cargo. 

GERENTE DE PROJETOS
VII Atuar  de  forma  multifuncional  em  atividades  diretamente  subordinadas  a  Assessoria  de  Projetos

relacionadas a sua área de atuação;
VIIIDesenvolver políticas públicas por meio de projetos e ações de interesse comum aos entes consorciados;
IX Contribuir com informações dos projetos, programas e ações em planejamento ou em desenvolvimento;
X Garantir  o  pleno  funcionamento  as  atividades  finalísticas,  ou  seja,  programas,  projetos  e  ações  do

Consórcio, vinculadas a Secretaria Executiva;
XI Executar projetos, planos, programas e ações aprovados pela Direção Superior;
XII Participar de reuniões com as equipes técnicas e a Direção; 
XIIIDesenvolver atividades que visem o alcance dos objetivos estratégicos do Consórcio; 
XIVExercer outras atividades correlatas.

CHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVO
XIVElaborar ou auxiliar na elaboração de projetos para captação de recursos para o Consórcio; 
XV Reunir e manter em dia a documentação necessária a celebração de convênios e outros; 
XVICadastrar os projetos com recursos provenientes do Governo Federal no Portal de convênios – SICONV e

do Governo do Estado no Portal de convênios – SIGA; 
XVII Acompanhar o andamento dos processos no SICONV e atender as solicitações dos Ministérios; 
XVIII Auxiliar na preparação da documentação necessária para elaboração de convênios com os projetos dos

Governos Estadual e Federal; 
XIXAuxiliar e acompanhar a execução dos convênios na parte administrativa; 
XX Auxiliar na elaboração da prestação de contas dos convênios e contratos de rateio;
XXIExecutar serviços de controle do almoxarifado, serviços de compras, serviços de controle do patrimônio;
XXII Oferecer apoio na área de processamento de dados;
XXIII Oferecer apoio administrativo em geral;
XXIV Desenvolver atividades mediante proposição da Secretaria Executiva e segundo decisão da Assembleia

Geral.

ANALISTA AMBIENTAL
V. Desenvolver as atividades relacionadas à aplicação da legislação ambiental (Federal, Estadual e Municipal),

por meio do licenciamento ambiental e do controle de fontes de poluição, realização de auditoria, através
de levantamentos, vistorias e avaliações ambientais, identificação e caracterização de fontes de poluição,
realização  de  amostragem para  avaliação  da  qualidade  do  meio  e  emissões  em  fontes  de  poluição,
interpretação de dados ambientais e elaboração de relatórios técnicos; 

VI. Realizar diagnóstico ambiental  de áreas, incluindo levantamento e classificação da vegetação existente,
verificação da ocorrência de fauna nativa e delimitação de espaços especialmente protegidos; 

VII.   Avaliar o impacto da implantação de
obras e atividades no meio ambiente, nos aspectos relacionados à fauna e flora;  
VIII. Realizar a verificação de conformidade das obras e empreendimentos a serem licenciados com a

legislação ambiental de medidas para recuperação ambiental; 
IX. Elaborar pareceres técnicos para subsidiar os processos de licenciamento ambiental; 
X. Avaliar  projetos  de  recomposição  de  mata  ciliar,  conservação  dos  ecossistemas  e  das  espécies  nele

inseridas, incluindo seu manejo e proteção; 
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XI. Estimular e difundir tecnologias, informação e educação ambientais; 
XII. Apoiar  os entes  consorciados  nas  atividades  de  fiscalização  e  outras  atividades  técnicas  de atribuição

exclusiva dos municípios;
XIII. Desenvolver outras atividades correlatas determinadas pelo superior imediato.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
IV Auxiliar  nas  atividades  rotineiras  e  no  controle  de  gestão  financeira,  administração,  organização  de

arquivos, gerência de informações, revisão de documentos entre outras atividades;
V Auxiliar a gerência e a execução programática na condução dos processos operacionais e na interface com

os entes consorciados e com o público externo. 
VI Controlar contas a pagar e receitas;
VII Elaborar relatório financeiro;
VIIIAcompanhar trabalho de logística do Consórcio;
IX Assessorar gerência e execução com questões práticas da rotina de trabalho, como preparar documentos,

prestar informações ao público, responder e-mails.
X Apoiar a gestão administrativa.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
VII Verificar a entrada e saída de correspondências;
VIIIReceber e enviar documentos; 
IX Atender chamadas telefônicas;
X Recepcionar o público em geral;
XI Fazer o arquivamento de documentos;
XII Manter atualizados os contatos do Consórcio;
XIIIAuxiliar em diversas outras funcionalidades;
XIVAtender as demandas do Departamento de Apoio Administrativo e do Assistente Administrativo.

Protocolo 840852
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Decreto

DECRETO Nº 147/2022

EXONERA SERVIDOR.

O Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, Estado do 
Espírito Santo, no uso de atribuições que lhe são 
conferidas e;

Considerando o requerimento protocolizado sob o nº 
8044/2022, de 27 de abril de 2022;

R E S O L V E, exonerar, a pedido, nos termos do 
art. 57, inciso I, da Lei Municipal nº 1.448/97, a 
servidora VIVIANE PLASTER, do cargo de Chefe 
do Departamento de Ação Comunitária 009942, a 
partir de 28 de abril de 2022.

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

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, 29 de abril 
de 2022.

LUCIANO RONCETTI PIMENTA
PREFEITO MUNICIPAL
PAULO HENRIQUE PAGOTTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Protocolo 841389

Edital

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2022
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

001/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

O Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, Estado do 
Espírito Santo, em exercício, no uso de atribuições 
que lhe são conferidas, CONVOCA o candidato 
aprovado no Processo Seletivo Público nº 001/2021 
- SEMAS, nos cargos abaixo discriminados para 
apresentar no prazo de 05 (cinco) dias úteis, os 
documentos relacionados, em cópias reprográfi-
cas autenticadas ou acompanhados do respectivo 
original para serem visados por funcionário do 
Departamento de Recursos Humanos.
TÉCNICO DO SCFV

Classificação NOME
1 QUIARA DOMINISINI

Documentação:
• Cópia da Cédula de identidade;
• Cópia do CPF;
• Cópia do Título de Eleitor;
• Cópia da C.T.P.S;
• Cópia do Comprovante de quitação com as 
obrigações eleitorais;
• Cópia do Certificado de Reservista (sexo 
masculino);
• Cópia da Certidão de Nascimento ou 
Casamento;
• Cartão de Cadastro no PIS/Pasep;
• 01 Foto 3x4;
• Cópia do comprovante de residência;
• Cópia de Habilitação específica inerente ao 
cargo;

• Declaração de Bens;
• Declaração de que não possui antecedente 
Criminal. (www.tjes.jus.br 1ª Instancia Fóruns);
• Laudo Ocupacional emitido pelo o medico do 
trabalho;
• Numero da Conta Salário no Banco Caixa 
Econômica Federal;
• Cartão Nacional do SUS;
• Tipo Sanguíneo

Afonso Cláudio, 02 de maio de 2022.
LUCIANO RONCETTI PIMENTA

PREFEITO MUNICIPAL
Protocolo 840767

Portaria

PORTARIA Nº 235/2022

DETERMINA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO AD-
MINISTRATIVO DISCIPLINAR

RESOLVE:

Art. 1º - Conforme determina o art. 221 da Lei 
Municipal nº 1.448/97, cabe ao Chefe do Poder 
Executivo Municipal a competência para determinar 
a instauração de processo disciplinar.

Art. 2º - Consoante parecer da Procuradoria 
Geral do Município de Afonso Cláudio e demais 
documentos contidos no Processo protocolado sob o 
nº 4695/2022 nos quais se verifica às ocorrências 
de faltas graves no exercício do serviço público e 
dentre outras, DETERMINO a instauração de 
Processo Administrativo Disciplinar em desfavor 
do servidor público municipal BRUNO CALIXTO 
MONTOVANELLO.

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

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

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 26 de 
abril de 2022.

LUCIANO RONCETTI PIMENTA
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE PAGOTTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Protocolo 840933

PORTARIA Nº 236/2021

CONSTITUI COMISSÃO.

O Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, Estado do 
Espírito Santo, no uso de atribuições que lhe são 
conferidas;
Considerando o parecer da Procuradoria Geral que 
opina pela abertura de Processo Administrativo 
Disciplinar.

R E S O L V E:

Art. 1º - Constituir Comissão Especial formada 
pelos servidores PAULO DE JESUS ZANELATO, 
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GILMAR GONÇALVES DE LIMA e KARINA 
ULIANA MOREIRA para compor a comissão de 
Processo Administrativo Disciplinar para analisar a 
situação funcional do servidor BRUNO CALIXTO 
MONTOVANELLO.

Art. 2º - A Comissão deverá obedecer rigorosamen-
te o que prescreve a Lei Municipal nº. 1.448/97, 
recorrendo à orientação da Procuradoria Geral do 
Município de Afonso Cláudio, em casos de dúvida.

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

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

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 26 de 
abril de 2022.

LUCIANO RONCETTI PIMENTA
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE PAGOTTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Protocolo 840936

PORTARIA Nº 240/2022

APROVA PROJETO.

O Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, Estado do 
Espírito Santo, no uso de atribuições que lhe são 
conferidas e tendo em vista o que consta no processo 
protocolado sob o nº 4103/2022, de 02 de março de 
2022 e 5265/2022 de 18 de março de 2022.

R E S O L V E, Aprovar o Projeto de Construção do 
Imóvel pertencente a WESLEN ROGER RONCETTI 
MASCARELO, com as seguintes características: 
Fundação direta, paredes de alvenaria, esquadrias 
de alumínio/vidro e madeira, e cobertura em telha 
metálica.

PRIMEIRO PAVIMENTO: Possui uma garagem 
que comporta uma vaga para carro, um quarto, um 
banheiro, uma sala, uma cozinha, uma varanda e 
uma área de serviço.
A: 52,94 m² (cinquenta e dois metros quadrados e 
noventa e quatro centímetros quadrados).

Área do Lote: A: 150,000 m² (cento e cinquenta 
metros quadrados).

Área total construída: A: 52,94 m² (cinquenta 
e dois metros quadrados vírgula noventa e quatro 
centímetros quadrados)

Localizado na Rua José Antonio Dutra, Bairro João 
Soares Azevedo, Afonso Cláudio/ES.

Inscrição Cadastral nº.03.01.047.0218.001

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 27 de 
abril de 2022.

LUCIANO RONCETTI PIMENTA
PREFEITO MUNICIPAL
PAULO HENRIQUE PAGOTTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Protocolo 840940

PORTARIA Nº 241/2022

ESTENDER CARGA HORÁRIA.

O Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, Estado do 
Espírito Santo, no uso de atribuições que lhe são 
conferidas, e

Considerando o Ofício nº 505/2022 da Secretaria 
Municipal de Educação, protocolizado sob o nº 
7625/2022 em 19 de abril de 2022.

R E S O L V E estender em 25 (vinte e cinco) horas 
semanais, nos termos do art. 22 da Lei Municipal nº 
1.904/2010, a carga horária da profissional ALINE 
SUSI OTT RATZKE, Professora MaPA, Educação 
Infantil, para atendimento ao 1º período no CMEI 
Nestor Pinto de Aguiar, turno vespertino. A partir de 
06 de abril de 2022 a 20 de abril de 2022.

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

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, 27 de abril 
de 2022.

LUCIANO RONCETTI PIMENTA
PREFEITO MUNICIPAL
PAULO HENRIQUE PAGOTTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Protocolo 840943

PORTARIA Nº 242/2022

ESTENDER CARGA HORÁRIA.

O Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, Estado do 
Espírito Santo, no uso de atribuições que lhe são 
conferidas, e

Considerando o Ofício nº 504/2022 da Secretaria 
Municipal de Educação, protocolizado sob o 
nº7621/2022 em 19 de abril de 2022.

R E S O L V E estender em 25 (vinte e cinco) horas 
semanais, nos termos do art. 22 da Lei Municipal 
nº 1.904/2010, a carga horária da profissional 
VALÉRIA LUCIANO DA SILVA, Professora MaPA, 
Educação Infantil, para atendimento a alunos 
autistas matriculados no Maternal ll no CMEI Nestor 
Pinto de Aguiar, turno matutino. A partir de 06 de 
abril de 2022 a 20 de abril de 2022.

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

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, 27 de abril 
de 2022.

LUCIANO RONCETTI PIMENTA
PREFEITO MUNICIPAL
PAULO HENRIQUE PAGOTTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Protocolo 840950

PORTARIA Nº 244/2022

ESTENDER CARGA HORÁRIA.

O Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, Estado do 
Espírito Santo, no uso de atribuições que lhe são 
conferidas, e
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Considerando o Ofício nº 514/2022 da Secretaria 
Municipal de Educação, protocolizado sob o nº 
7206/2022 em 12 de abril de 2022.

R E S O L V E estender em 25 (vinte e cinco) horas 
semanais, nos termos do art. 22 da Lei Municipal nº 
1.904/2010, a carga horária do profissional VITOR 
BRANDT DE ALMEIDA, Professor MaPB, disciplina 
de Matemática, Ensino Fundamental ll, Anos Finais 
na EM Agrícola, turno vespertino. A partir de 11 de 
abril de 2022 a 25 de abril de 2022.

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

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, 28 de abril 
de 2022.

LUCIANO RONCETTI PIMENTA
PREFEITO MUNICIPAL
PAULO HENRIQUE PAGOTTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Protocolo 841380

PORTARIA Nº 245/2022
Altera servidores responsáveis pela emissão 
de Autorização de Empenho e Autorização de 
Fornecimento.
O Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, Estado do 
Espírito Santo, no uso de atribuições que lhe são 
conferidas;
R E S O L V E:
Art. 1º. Designar os servidores abaixo relacionados, 
como responsáveis pela emissão de Autorização de 
Empenho (AE) e Autorização de Fornecimento (AF), 
no Sistema Informatizado de Compras, Licitações e 
Contratos:
I. Representantes do Gabinete do Prefeito
Franceyla Karla Miranda Costa
Josiane Hollunder
II. Representantes da Secretaria de 
Assistência Social
Maria Lucia Martinuzo Bassani
Maria Clara Lemos Seith Borlot
Karina Uliana Moreira
Luciana de Araujo Medeiros
Sandy Lúcia Zambon
III. Representantes da Secretaria de Admi-
nistração
Paulo Henrique Pagotto
Katia Sirlene Pereira
Raiane Duarte Dias Fonseca Friaça
Thaís Roncetti Pimenta Camargo
IV. Representantes da Secretaria de 
Agricultura e Desenvolvimento Econômico
Anderson Geraldo Pagotto Moura
Diogo Brito De Almeida
V. Representantes da Secretaria de Cultura 
e Turismo
Robsther Carvalho Meireles
Mariana De Souza
Lavínia Holz Mageski
Judythe Fernanda Aschauer Silva
VI. Representantes da Secretaria de 
Educação
Valquiria Karla Carnielli Tonoli
Ana Paula Cardamone Dos Santos
Jessica Leite De Siqueira Cristo
VII. Representantes da Secretaria de Esporte 
e Lazer
Leonardo Lopes Ferreira
Geane Schwartz Souza

Jefferson Ferreira Siqueira
VIII. Representantes da Secretaria de 
Finanças
Paulo Joaquim Candido Siebert
Alice Ortelan Deorce Fernandes Aschauer
Lindaura Lourdes Evangelista Delpupo
Mayra Iponina Aschauer Silva
IX. Representantes da Secretaria de Infra-
estrutura
Ricardo Junior De Azevedo
Marcia Maria Lourenco Paiva Abreu
X. Representantes da Secretaria de Meio 
Ambiente
Valeria Hollunder Klippel
Paula Lauvers Coutinho Lovo
Natalia Macetti Delpupo
XI. Representantes da Secretaria de Obras e 
Serviços Urbanos
Karlos Henrike Candido Siebert
Eduardo Alves Barros
Bruna Knaak
XII. Representantes da Secretaria de 
Planejamento
Anderson Kuster
Ravany Pagotto Lerbarch
Juliana Potratz Cruz Nass
XIII. Representantes da Secretaria de Saúde
Carolina Dias Gomes
Marcia Elisa De Almeida
Igor Carvalho De Souza
XIV. Representantes da Procuradoria Geral
Sebastião Weligton Coutinho
Dalvan Jose Do Carmo Da Silva Rebuli
XV. Representantes do Controle Interno
Mayara Moreira Campos Silva Brandão
Lorena Afonso Barbosa Wolfgramm Sobreiro

Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, 29 de abril 
de 2022.

LUCIANO RONCETTI PIMENTA
PREFEITO MUNICIPAL
PAULO HENRIQUE PAGOTTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Protocolo 841485

Termos

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
Nº001/2022

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO 
DE ACORDO DE COOPERAÇÃO COM 

ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
RESULTADO PROVISÓRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 
E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, por meio 
da Comissão de Seleção dos projetos inscritos no 
Edital de Chamamento Público  nº 001/2022, para 
celebração de Acordo de  Cooperação, tendo por objeto 
a Seleção Pública de Organizações da Sociedade 
Civil para receber equipamentos agrícolas, advindos 
dos Contratos de Doação com Encargos SEAG, 
em apoio aos agricultores familiares do Município, 
mediante contrato de concessão de uso, pelo prazo 
de 10 (dez) anos, podendo ser prorrogado por igual 
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período, de acordo com a aprovação da Comissão 
de Monitoramento e Avaliação das parcerias, TORNA 
PÚBLICO O RESULTADO PROVISÓRIO de avaliação 
das propostas inscritas no chamamento público de 
Organizações da Sociedade Civil, após análise da 
documentação apresentada pelos proponentes:

 RAZÃO SOCIAL EQUIPAMENTO PÚBLICO
01 ASSOCIAÇÃO DE 

A G R I C U L T O R E S 
FAMILIARES E 
MORADORES DO 
DISTRITO DE SÃO 
FRANCISCO
CNPJ 36.365.021/0001-
58

-CARRETA AGRÍCOLA CHB- A 5000 
HID RD VERMELHA
- ARADO SUBSOLADOR ASF 5 
HASTES COM PINO E RODAS 
170CM FOLMAQ
- ENXADA ROTATIVA  SEM 
ENCANTERADOR 48 LÂMINAS 
ALGOS, ACOPLAVEL A TRATOR 
75CV
- BATEDEIRA DE CEREAIS  MOD BC 
30 LUMA
- TRATOR SOLIS 75RX 4WD TSM 
MST 12F+12
-PLANTADEIRA ADUBADEIRA  MOD  
JM 2040 JUMIL
- ENSILADEIRA  CREMASCO ECT 
10000 PLUS T 90
- COLHEDORA DE FORRAGENS 
CREMASCO CUSTOM 950 C III12 
FACAS

02 ASSOCIAÇÃO DOS 
A G R I C U L T O R E S 
FAMILIARES RECANTO 
DA SERRA CNPJ 
06.917.696/0001-00

- SECADOR CILINDRICO ROTATIVO 
MODELO PA- SR/7.6 COM 
CAPACIDADE PARA 7.600 LITROS

03 ASSOCIAÇÃO DOS 
PRODUTORES RURAIS 
DE ALTO RIBEIRÃO 
DO COSTA, CRISTO 
REDENTOR CNPJ 
20.482.673/0001-32

- TRATOR SOLIS 75RX 4WD TSM 
MST 12F +12F

04 ASSOCIAÇÃO DOS 
A G R I C U L T O R E S 
FAMILIARES DE SÃO 
PEDRO, VA06RGEDO, 
CÓRREGO DOS MONOS 
E BARRA DO RIBEIRÃO

- SECADOR CILÍNDRICO ROTATIVO 
MODELO PA- SR/ 10

05 ASSOCIAÇÃO DOS 
A G R I C U L T O R E S 
F A M I L I A R E E S 
CÓRREGO DUAS 
PEDRAS DE SÃO 
DOMINGOS CNPJ 
10.827.027/0001-06

- SECADOR CILÍNDRICO ROTATIVO 
MODELO PA- SR/ 7.6 COM 
CAPACIDADE PARA 7.600 LITROS

06 ASSOCIAÇÃO DE 
MULHERES EMPRE-
ENDEDORAS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR 
DE VILA PONTÕES CNPJ 
26.552.800/0001-09

- TORRADOR DE AMOSTRAS DE 
CAFÉ PARA ANÁLISE SENSORIAL
- MOINHO PARA MOAGEM DE CAFÉ
- AMASSADEIRA PARA MASSAS

07 ASSOCIAÇÃO DOS 
A G R I C U L T O R E S 
FAMILIARES DO 
ALTO GUANDU CNPJ 
05.827.140/0001-51

- DESCASCADOR CONJUGADO PA- 
DESC/800

08 ASSOCIAÇÃO DOS 
A G R I C U L T O R E S 
FAMILIARES DE 
QUATRO CÓRREGOS 
CNPJ 10.601.361/0001-
47

- SECADOR CILÍNDRICO ROTATIVO 
MODELO PA- SR/ 7.6 COM 
CAPACIDADE PARA 7.600 LITROS
- RESFRIADOR DE LEITE 1000L

09 ASSOCIAÇÃO DOS 
AMIGOS PELA TERRA 
PROMETIDA CNPJ 
11.710.247/0001-18

-SECADOR CILÍNDRICO ROTATIVO 
MODELO PA- SR/ 7.6 COM 
CAPACIDADE PARA 7.600 LITROS

10 ASSOCIAÇÃO DOS 
MORADORES E 
P R O D U T O R E S 
RURAIS DO DISTRITO 
DE IBICABA CNPJ 
11.239.265/0001-63

-SECADOR CILÍNDRICO ROTATIVO 
MODELO PA- SR/ 10 COM 
CAPACIDADE PARA 10.000 LITROS

11 ASSOCIAÇÃO DE 
PRODUTORES RURAIS, 
A G R I C U L T O R E S 
FAMILIARES E 
MORADORES DE 
TRÊS PONTÕES CNPJ 
17.320.000/0001-71

-PULVERIZADOR ATOMIZADOR 
PULVEMAQ
- SECADOR CILINDRICO MODELO 
PA- SR/ 7.6  COM CAPACIDADE 
PARA 7.600 LITROS 

12 COOPERATIVA DOS 
A G R I C U L T O R E S 
FAMILIARES DE 
AFONSO CLÁUDIO CNPJ 
14.799.0345/0001-00

-BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE 
MEL
-TANQUE DECANTADOR PARA MEL 
DE 1.000KG
-DESOPERCULADORA ELÉTRICA

E não havendo outras participantes das OSCs , resta 
assim, conforme previsto do Edital, o prazo de até  
02 (dois) dias, para interposição de recursos, a 
contar da publicação do resultado provisório de clas-
sificação de propostas no Diário Oficial do Município 
( DOM).
Afonso Cláudio/ ES, 28  de abril de 2022

ANDERSON GERALDO PAGOTTO DE MOURA
Secretário Municipal de Agricultura e Desen-

volvimento Econômico
Protocolo 841493

1º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO 
TERMO DE COLABORAÇÃO N°001/2021

TRATA-SE DO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO 
E VALOR AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 
001/2021, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
AFONSO CLÁUDIOPOR INTERMÉDIO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE E A SOCIEDADE CIVIL 
DE AMPARO À VELHICE “NINHO DE AMOR”.
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE 
AFONSO CLÁUDIO por intermédio do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
AFONSO CLÁUDIO - FMS, inscrito no CNPJ sob 
n° 13.966.711/0001-67, com sede na Praça da In-
dependência, n° 341, neste ato representado pela 
Secretária Municipal de Saúde e Gestora do FMS, a 
Sra. CAROLINA DIAS GOMES, brasileira, casada, 
portadora do CPF nº. 090.104.797-06 e RG nº. 
1.463.265-SSP/ES, denominado GESTÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL e a SOCIEDADE CIVIL DE AMPARO A 
VELHICE “NINHO DE AMOR”, inscrita no CNPJ sob 
o nº. 28.522.738/0001-38, com sede Na Rua Amália 
Vieira de Souza, 339, Bairro São Vicente, nesta 
cidade de Afonso Cláudio/ES, doravante denominada 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, representado 
pelo seu Presidente ANÉZIO MONTEIRO DE 
OLIVEIRA, inscrito no CPF sob o nº. 134.798.656-
15 e RG nº. 889.119 - SPTC/ES, resolvem celebrar o 
1° TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO TERMO 
DE COLABORAÇÃO N° 001/2021, regendo-se pelo 
disposto na Lei Federal n° 13.019/2014, 13204/2015, 
em conformidade com os demais dispositivos da 
referida Legislação o Decreto Municipal nº 384/2017 
e a Lei Orçamentária Anual n° 2.341, de 30 de 
Dezembro de 2020, consoantes o Processo Adminis-
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trativo n° 003085/2021 e mediante as cláusulas e 
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - O presente Termo Aditivo tem como finalidade 
prorrogar o prazo do Termo de Colaboração Nº 
001/2021, a saber: de 01/05/2022 a 01/05/2023, 
com valor mensal de repasse de R$ 7.800,00 (sete 
mil e oitocentos reais).
1.2 - Permanece inalterado o objeto do presente 
Termo de Colaboração, qual seja, o repasse de 
recursos financeiros para Execução e Manutenção 
das Atividades em Saúde para os Idosos Institucio-
nalizados na Sociedade Civil de Amparo a Velhice 
“Ninho de Amor”, conforme Plano de Trabalho.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1- O valor global a ser repassado em virtude do 
presente aditivo é R$ 93.600,00 (noventa e três 
mil e seiscentos reais) em 12 (doze) parcelas 
mensais de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos 
reais).
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES 
FINAIS
3.1 - Permanecem inalteradas as demais cláusulas 
e condições.
E por estarem cientes e acordados com as condições e 
cláusulas estabelecidas, as partes firmam o presente 
Instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença das Testemunhas abaixo que também 
subscrevem.
Afonso Claudio/ES, 29 de Abril de 2022.
CAROLINA DIAS GOMES
Gestora do Fundo Municipal de Saúde do Município 
de Afonso Cláudio - FMS
ANÉZIO MONTEIRO DE OLIVEIRA
Presidente da Sociedade Civil de Amparo à Velhice 
“Ninho de Amor”
Testemunhas:
1.__________________________
CPF:
2.___________________________
CPF:

Protocolo 841532

Água Doce do Norte

Edital

AVISO DE  LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 
- SRP Nº 005/2022 - Menor Preço por Item - 

Proc. 145/2022.
A Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, ES, 
através do Pregoeiro e Equipe de Apoio nomeados 
pela Portaria Municipal nº 001/2022, com fulcro na 
Lei 10520/2002, Lei8.666/93, LC 123/2006 e Decreto 
Municipal nº 115/2005, e alterações, torna público 
para conhecimento dos interessados que  a abertura 
se realizará as 09:00h dia 16/05/2022,através 
do portal https://www.portaldecompraspublicas.
com.br/, o Pregão Eletronico nº 005/2022  menor 
preço por item, para Aquisição de a aquisição 
de materiais para Oficinas e Escritorios, 
destinados a manutenção das atividades 
promovidas pelo Centro de Convivência e For-
talecimento de Vínculos e CRAS (Centro de 
Referência de Assistência Social), conforme 
termo de referencia anexo.. Informações e 
aquisição, no endereço acima e tel. 27 3759-1122, 
E-mail: licitacao@aguadocedonorte.es.gov.br;  setor 

de licitações, de 2ª a 6ª de 07:30 as 11:30h,  das 
13:00 as 17:00h.
Água Doce do  Norte, ES, 28.04.2022.

Adinan Novais de Paula
Pregoeiro Municipal

Protocolo 840620

Águia Branca

Edital

PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA PARA 
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE FECHADA DE 

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR Nº 001/2022 - 
MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA

O MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA, ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, por intermédio da COMISSÃO 
ESPECIAL PARA COORDENAR PROCESSO 
DE SELEÇÃO PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO 
DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR., criada pela Portaria Municipal nº 
19.191, de 20 de abril de 2022, publicada no DOM 
em 22/04/2022, página 20, representada por seu 
Presidente JUANDERSON MORAES DE OLIVEIRA, 
brasileiro, casado, CPF nº 055.269.467-38, com 
endereço na rua Vicente Pissinati, nº 71, centro, 
Pancas - ES, CEP: 29.750-000, no uso de suas 
atribuições legais, nos termos do artigo 40 c/c o 
art. 202 da Constituição Federal, Lei Complementar 
nº 108/2001, Lei Complementar nº 109/2001, Lei 
Ordinária Municipal n° 1.658, de 11 de novembro de 
2021 e em observância à Nota Técnica da ATRICON 
nº 01/2021 e ao Guia da Previdência Complementar 
para Entes Federativos elaborado pela Secretaria 
de Previdência, torna público aos interessados a 
abertura do PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 
001/2022, conforme condições e especificações es-
tabelecidas neste Edital.

1.DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste Edital a seleção de Entidade 
Fechada de Previdência Complementar (EFPC) para 
administração de plano de benefícios previdenciários 
dos servidores públicos efetivos da administração 
direta e indireta dos Poderes Executivo e Legislativo 
do Município de Águia Branca - ES.

1.2. O recebimento das propostas ficará a cargo da 
Grupo de Trabalho para Implantação do Regime de 
Previdência Complementar (GTRPC), vinculado ao 
município de Águia Branca.

2. PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO

2.1. Poderão participar desta seleção as pessoas 
jurídicas que se enquadram no conceito de Entidade 
Fechada de Previdência Complementar, que já 
administre ou que possa administrar planos de 
previdência de servidores públicos e que estejam 
devidamente autorizadas a funcionar como tal 
pelo respectivo órgão regulador, Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar - PREVIC 
e categorizadas como em “situação normal” no 
CadPrevic.

3. CONDIÇÕES IMPEDITIVAS DE PARTICIPAÇÃO
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3.1. Estão impedidos de participar deste Processo 
Seletivo, os interessados que se enquadrem em uma 
ou mais das situações a seguir:

3.1.1. Pessoas jurídicas cuja natureza social de seus 
objetivos não esteja relacionada ao objeto deste 
Edital de Processo de Seleção;

3.1.2. Pessoas jurídicas declaradas inidôneas por ato 
da Administração Pública de qualquer esfera estatal;

3.1.3. Pessoas Jurídicas que estiverem em processo 
de intervenção ou liquidação extrajudicial;

3.1.4. Pessoas jurídicas que não estejam em situação 
regular quanto aos tributos federais, estaduais ou 
municipais, consideradas a sede ou principal estabe-
lecimento da proponente;

3.1.5. Entidades que não integram a qualidade de 
Entidades Fechadas de Previdência Complementar - 
EFPC.

4. NORMAS E PROCEDIMENTOS DA SELEÇÃO

4.1. O presente edital ficará disponível no Portal (sítio 
eletrônico) da Prefeitura Municipal de Águia Branca, 
no seguinte endereço eletrônico: http://www.prefei-
turadeaguiabranca.es.gov.br, a partir do primeiro dia 
útil seguinte a sua publicação no Diário Oficial.

4.2. A seleção pública será conduzida pela Comissão 
Especial para Coordenar Processo de Seleção 
Pública para Contratação de Entidade Fechada de 
Previdência Complementar, criada pela Portaria 
Municipal nº 19.191/2022, publicada no Diário Oficial 
dos Municípios (DOM) em 22 de abril de 2022.

4.3. Os pedidos de esclarecimentos e de informações 
adicionais sobre este edital de seleção pública 
poderão ser encaminhados para a Comissão Especial 
para Coordenar Processo de Seleção Pública para 
Contratação de Entidade Fechada de Previdência 
Complementar, em até 05 (cinco) dias antes da data 
fixada para recebimento das propostas.

4.4. Os pedidos de esclarecimentos e de informações 
adicionais deverão ser enviados por meio de corres-
pondência eletrônica (e-mail) endereçada ao pre-
videnciacomplementar@prefeituradeaguiabranca.
es.gov.br, com a seguinte descrição no assunto: 
“EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA 001/2022 - PEDIDO 
DE ESCLARECIMENTO” ou “EDITAL DE SELEÇÃO 
PÚBLICA 001/2022 - DISPONIBILIZAÇÃO DE 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS”.

4.5. As respostas aos pedidos de esclarecimento 
ficarão disponíveis no http://www.prefeituradea-
guiabranca.es.gov.br.

4.6. O envio do pedido de esclarecimento ou de 
informações adicionais não implicará na renovação 
do prazo para apresentação da proposta técnica e 
dos demais documentos.

4.7. A disponibilização de informações adicionais de 
que trata o item 4.4 ficará a critério exclusivo da Admi-
nistração Pública Municipal, respeitando os princípios 
da legalidade, publicidade e transparência, e, em 
caso de disponibilização das informações adicionais, 
será assegurado acesso a todos os interessados, em 

observância ao princípio da isonomia, através do 
http://www.prefeituradeaguiabranca.es.gov.br.

4.8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão 
Especial para Coordenar Processo de Seleção Pública 
para Contratação de Entidade Fechada de Previdência 
Complementar.

5. DATA, FORMA E CONDIÇÕES PARA O 
RECEBIMENTO DAS DOCUMENTAÇÕES

5.1. As documentações de habilitação e a proposta 
serão recebidas até o dia 13/05/2022, às 15 h 
(horário de Brasília).

5.2. As documentações de habilitação e a proposta 
poderão ser protocoladas no setor de Protocolo 
Central da Prefeitura de Águia Branca, em horário 
de expediente normal (07:30 h às 11 h e 12:30 h 
às 15 h), na Rua Vicente Pissinati, nº 71, Centro, 
ou ainda, por meio de correio eletrônico certificado, 
para o endereço: previdenciacomplementar@prefei-
turadeaguiabranca.es.gov.br.

5.3. A validade do envio das documentações por 
e-mail dependerá da confirmação de recebimento do 
mesmo por parte da Prefeitura de Águia Branca.

5.4. Os documentos relacionados no item 6, se 
protocolados, deverão ser apresentados impressos, 
dentro de envelope lacrado, ou por mídia digital em 
formato PDF (Portable Document Format).

5.5. Para os casos de protocolo físico, no anverso do 
envelope deverá ser identificada a razão social da 
entidade, o número do presente Edital de Seleção, 
indicando o órgão responsável: Comissão Especial 
para Coordenar Processo de Seleção Pública para 
Contratação de Entidade Fechada de Previdência 
Complementar.

5.6. Os documentos relacionados no item 6, se 
encaminhados por e-mail, deverão ser natos digitais 
ou digitalizados em formato PDF (Portable Document 
Format).

5.7. Os documentos deverão estar dispostos físicos 
ou em mídia digital de maneira ordenada e indicados 
conforme o apontado no item 6 deste Edital.

5.8. Se a Entidade Fechada de Previdência 
Complementar optar por apresentar a documentação 
por meio de mídia digital assumirá o risco por 
eventuais falhas na abertura dos arquivos ou pela 
sua ausência.

5.9. No caso de apresentação de documentos di-
gitalizados ou em cópia simples, a EFPC deverá 
anexar declaração de veracidade e legitimidade dos 
documentos, assinada pelo responsável legal, com 
reconhecimento de firma por autenticidade, sob 
penas da lei.

5.10. Os documentos apresentados, que forem 
extraídos da internet, deverão ter a possibilidade de 
verificar a sua autenticidade.

5.11. No caso de documentos apresentados em 
cópias simples, a Administração Pública Municipal 
reserva-se o direito de solicitar a qualquer tempo, as 
documentações em formato original, para eventual 
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conferência.

5.12. A abertura das propostas ocorrerá no dia 
16/05/2022 às 9 horas (horário de Brasília) e 
será realizada, perante a presença dos membros 
da Comissão Especial para Coordenar Processo 
de Seleção Pública para Contratação de Entidade 
Fechada de Previdência Complementar, responsável 
pela seleção e com registro em ata que será dispo-
nibilizada em http://www.prefeituradeaguiabranca.
es.gov.br.

5.13. O cronograma completo das etapas do Processo 
Seletivo para a escolha de Entidade Fechada de 
Previdência Complementar está previsto no Anexo 
II deste Edital.

6. DA DOCUMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO

6.1. Os interessados deverão apresentar a 
documentação relacionada a seguir em plena 
validade:

6.1.1. Quanto à Regularidade Jurídica:

6.1.1.1. Ato constitutivo da EFPC, contendo todas 
as alterações realizadas ou o último devidamente 
consolidado, devendo, em ambos os casos estarem 
registrados na Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar - PREVIC;

6.1.1.2. Comprovante de inscrição e de situação 
cadastral perante o Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica (CNPJ), emitido pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB), expedido em até 60 
(sessenta) dias da data de abertura do processo 
seletivo.

6.1.2. Quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

6.1.2.1. Prova de Regularidade relativa ao FGTS, 
por meio de Certificado de Regularidade Fiscal, 
expedido pela Caixa Econômica Federal, ou do 
documento denominado “Situação de Regularidade 
do Empregador”.

6.1.2.2. Prova de Regularidade relativa a Créditos 
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, por 
meio da Certidão Negativa de Débitos (CND) relativo 
aos Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa 
da União, inclusive quanto às contribuições sociais, 
expedida pela Receita Federal;

6.1.2.3. Prova de Regularidade perante a Fazenda 
Estadual, por meio de Certidão Negativa de débito 
em relação a tributos estaduais, expedida pela 
Secretaria da Fazenda Estadual, no domicílio ou sede 
da proponente;

6.1.2.4. Prova de Regularidade perante a Fazenda 
Municipal, por meio de Certidão Negativa de débito 
em relação a tributos municipais, expedida pela 
Prefeitura, no domicílio ou sede da proponente;

6.1.2.4.1. Caso as provas de regularidades expedidas 
pelas Fazendas Estadual e Municipal não tragam 
consignados os respectivos prazos de validade, 
serão considerados os prazos de 90 (noventa) e 60 
(sessenta) dias, respectivamente.

6.1.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos 

perante a Justiça do Trabalho, por meio de Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida 
pelo Tribunal Superior do Trabalho, com data de 
emissão não superior a 60 (sessenta) dias da data 
da abertura, quando não for expresso sua validade.

6.1.3. Quanto à Qualificação Técnica:

6.1.3.1. Ato de registro da entidade junto a Supe-
rintendência Nacional de Previdência Complementar 
- PREVIC;

6.1.3.2. Balancete patrimonial referente ao mês de 
Janeiro/22 ou o mais recente dos planos para entes 
federativos da EFPC;

6.1.3.3. Apresentar-se em condição normal de fun-
cionamento através de documento exarado pela 
PREVIC através do CadPrevic.

6.1.4. Quanto à Proposta:

6.1.4.1. Carta de Apresentação, assinada pelo 
dirigente da proponente, contendo a razão social 
da entidade, o número do presente Edital de 
Seleção, a Comissão Especial para Coordenar 
Processo de Seleção Pública para Contratação de 
Entidade Fechada de Previdência Complementar 
como responsável para recebimento das propostas, 
indicando a apresentação da documentação, o enca-
minhamento da proposta, que a entidade não fora 
declarada inidônea para contratar com a Administra-
ção, nem está sob intervenção ou liquidação extra-
judicial.

6.1.4.2. Modelo de Proposta Técnica, datada e 
assinada pelo dirigente da proponente, isenta de 
emendas, rasuras, ressalvas e/ou entrelinhas, 
contendo as informações solicitadas, conforme o 
Anexo I deste Edital e, sempre que possível, indicar 
o local onde as informações estão publicadas e 
poderão ser acessadas.

6.1.4.2.1. O Interessado deverá apresentar, 
acompanhada da proposta, minuta do Convênio de 
Adesão e o Regulamento do Plano de Benefícios Mul-
tipatrocinados autorizado e aprovado pela PREVIC 
para entes federativos.

6.1.4.2.2. A apresentação da proposta implicará 
na plena aceitação, por parte da proponente, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

6.1.4.2.3. Cada interessado deverá apresentar 
somente uma proposta, nos termos do modelo 
constante no Anexo I deste edital, observando o 
disposto na Lei Ordinária Municipal nº1.658/2021 e 
demais normativas afetas ao tema.

6.1.4.2.4. A proponente que inicialmente não 
apresentar a quaisquer das documentações exigidas 
no item 6 e seus subitens terá a sua proposta des-
classificada.

6.1.4.2.5. Quando todas as propostas forem des-
classificadas, a Administração poderá fixar aos 
proponentes o prazo de até 8 (oito) dias úteis para 
a apresentação de outras propostas corrigidas das 
causas que as desclassificaram.

6.1.4.2.6. Atendidas as demais exigências deste 
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Edital, a classificação se dará por análise de aspectos 
qualitativos dos critérios previstos no Anexo I deste 
edital, ou seja, será vencedora deste processo 
seletivo a entidade que obtiver a melhor avaliação 
no cômputo destes critérios, qualitativamente.

6.1.5. A proposta deverá contemplar as seguintes 
informações:

6.1.5.1. Estrutura de Governança da entidade.

6.1.5.2. Experiência da entidade em planos de 
Contribuição Definida, o patrimônio administrado, 
quantidade de planos, número de participantes e 
patrocinadores.

6.1.5.3. Os controles internos e processos de gestão 
de riscos da Entidade Fechada de Previdência 
Complementar - EFPC.

6.1.5.4. Transparência: canais e meios fornecidos 
aos patrocinadores e participantes para prestação 
de informações e fornecimento de dados sobre a 
gestão.

6.1.5.5. Histórico de rentabilidade obtido nos planos 
de benefícios para servidores públicos administrados 
pela Entidade Fechada de Previdência Complementar 
- EFPC.

6.1.5.6. A política de investimento do plano autorizado 
e aprovado pela PREVIC para entes federativos e o 
desempenho da Entidade Fechada de Previdência 
Complementar - EFPC.

6.1.5.7. Características e operação do plano de 
benefícios proposto:

6.1.5.7.1. Modelagem do plano autorizado e aprovado 
pela PREVIC para entes federativos e benefícios de 
riscos.

6.1.5.7.2. Taxa de administração e carregamento;

6.1.5.7.3. Plano de custeio do plano de benefícios 
multipatrocinados autorizado e aprovado pela 
PREVIC para entes federativos;

6.1.5.7.4. Custo (valor) para implementação do 
plano - aporte inicial;

6.1.5.7.5. Etapas para a implementação do plano;

6.1.5.7.6. Estratégias de divulgação e procedimen-
tos de inscrição;

6.1.5.7.7. Compatibilidade de sistemas entre 
Patrocinador e Entidade.

6.1.6. Quanto às demais exigências

6.1.6.1. Não serão aceitas quaisquer certidões 
ou documentos, ou mesmo a proposta técnica 
de que trata este edital, incompletos, rasurados, 
emendados, obscuros ou com qualquer outra omissão 
ou imperfeição que impeçam sua leitura, a aferição 
de sua autenticidade ou de sua validade, devendo 
estar datados e assinados por representante legal, 
quando necessário, sendo a documentação de inteira 
responsabilidade do interessado.

6.1.6.2. Para fins de análise da documentação 
apresentada, os documentos que não possuírem 
prazo de validade deverão possuir data de emissão 
de, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias, tendo 
como referência a data final para recebimento 
da documentação pela Comissão Especial para 
Coordenar Processo de Seleção Pública para 
Contratação de Entidade Fechada de Previdência 
Complementar.

6.1.6.3. Não se enquadram no subitem 6.1.6.2 
os documentos que, pela própria natureza, não 
apresentam prazo de validade.

6.1.6.4. A Comissão Especial para Coordenar 
Processo de Seleção Pública para Contratação de 
Entidade Fechada de Previdência Complementar 
poderá solicitar à proponente, informações adicionais 
ou esclarecimentos acerca da documentação e da 
proposta, quando entender necessário, por meio 
de correspondência eletrônica, encaminhadas aos 
e-mails que forem identificados nas propostas.

6.1.6.5. O prazo para resposta, pela proponente, do 
pedido de informação e esclarecimentos, será de 05 
(cinco) dias úteis, contados do dia seguinte ao envio.

6.1.6.6. As proponentes serão responsáveis pela 
fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados, sob pena de aplicação das 
sanções administrativas, civis e criminais cabíveis.

7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1. O julgamento será composto por duas fases:

7.1.1. Na primeira fase, a Comissão Especial 
para Coordenar Processo de Seleção Pública para 
Contratação de Entidade Fechada de Previdência 
Complementar responsável pela seleção examinará 
os documentos e serão considerados habilitados para 
a fase seguinte os proponentes que satisfizerem às 
exigências constantes deste edital.

7.1.2. Será considerado inabilitado para segunda 
fase o proponente que deixar de enviar qualquer um 
dos documentos constantes no item 6, a proposta, 
conforme modelo anexo a este edital, a minuta de 
Convênio de Adesão e do Regulamento do Plano de 
Benefícios Multipatrocinados autorizado e aprovado 
pela PREVIC para entes federativos.

7.1.3. Na segunda fase, a Comissão Especial 
para Coordenar Processo de Seleção Pública para 
Contratação de Entidade Fechada de Previdência 
Complementar responsável pela seleção promoverá o 
julgamento e classificação das propostas, a partir de 
análise fundamentada da proposta técnica constante 
no Anexo I deste edital.

7.2. A análise da documentação, da proposta, minuta 
do Convênio de Adesão e do Regulamento do Plano de 
Benefícios Multipatrocinados autorizado e aprovado 
pela PREVIC para entes federativos será realizada 
pela Comissão Especial para Coordenar Processo 
de Seleção Pública para Contratação de Entidade 
Fechada de Previdência Complementar responsável 
pela seleção, sendo lavrada ata do julgamento que 
será publicada em http://www.prefeituradeaguia-
branca.es.gov.br.
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7.3. É facultada à Comissão Especial para Coordenar 
Processo de Seleção Pública para Contratação de 
Entidade Fechada de Previdência Complementar a 
promoção de diligência(s) destinada(s) a esclarecer 
ou a complementar a instrução do processo, vedada 
a inclusão posterior de documento ou informação 
que deveria constar originariamente da proposta, da 
minuta de Convênio de Adesão, do Regulamento do 
Plano de Benefícios Multipatrocinados autorizado e 
aprovado pela PREVIC para entes federativos e/ou 
documentações exigidas nos itens 5 e 6, admitindo 
a inclusão de qualquer outro documento que sirva 
como complemento necessário à elucidação de 
obscuridades, dúvidas ou, até mesmo, veracidade 
dos documentos já apresentados.

7.4. O resultado do julgamento com a classificação 
das propostas será publicado em http://www.prefei-
turadeaguiabranca.es.gov.br e, posteriormente, no 
Diário Oficial.

8. DOS RECURSOS

8.1. Do resultado do Processo de Seleção, publicado 
pela Comissão Especial para Coordenar Processo 
de Seleção Pública para Contratação de Entidade 
Fechada de Previdência Complementar, caberá único 
recurso.

8.2. Será concedido o prazo de até 03 (três) dias 
úteis para apresentação das razões de recurso, 
contados da publicação do resultado.

8.3. Os recursos, que serão dirigidos à Comissão 
Especial para Coordenar Processo de Seleção Pública 
para Contratação de Entidade Fechada de Previdência 
Complementar, deverão ser apresentados em original 
para protocolo, dentro do prazo previsto no subitem 
8.2, no setor de Protocolo Central da Prefeitura de 
Águia Branca, durante o horário de expediente, que 
ocorre das 7:30 h às 11 h e das 12:30 h às 15 h, 
na Rua Vicente Pissinati, nº 71, Centro, ou ainda, 
por meio de correio eletrônico, através do e-mail: 
previdenciacomplementar@prefeituradeaguiabran-
ca.es.gov.br.

8.4. Havendo a interposição tempestiva de recurso, 
as demais proponentes serão comunicadas para que, 
querendo, apresentem contrarrazões, no prazo de 
03 (três) dias úteis e na forma prevista no item 8.3, 
sendo-lhes assegurada vista imediata ao documento.

8.5. O prazo para apresentação das contrarrazões se 
inicia depois de encerrado o prazo para apresentação 
de recursos.

8.6. Não serão aceitos recursos ou contrarrazões 
apresentados fora do prazo ou por qualquer outro 
meio além do previsto no item 8.3.

8.7. Decorrido o prazo para a apresentação das 
razões e contrarrazões de recurso, a Comissão 
Especial para Coordenar Processo de Seleção Pública 
para Contratação de Entidade Fechada de Previdência 
Complementar, poderá reconsiderar a sua decisão, 
no prazo de 03 (três) dias, ou, nesse prazo, encami-
nhá-los ao Prefeito, acompanhado dos autos deste 
processo seletivo, do relatório dos fatos objeto do 
recurso e das razões da sua decisão.

8.8. Os recursos serão julgados pelo Prefeito de 

Águia Branca, no prazo de 03 (três) dias, contados 
do fim do período de interposição, e disponibilizados 
em http://www.prefeituradeaguiabranca.es.gov.br, 
sendo a decisão irrecorrível.

8.9. Os prazos previstos nos subitens 8.2, 8.7 e 8.8 
poderão ser prorrogados, a critério da Administra-
ção, sempre que for necessário para o adequado 
julgamento dos recursos, como, por exemplo, para 
a realização de diligências. A prorrogação deverá 
ser devidamente justificada nos autos do processo 
seletivo.

9. DA MASSA ATUAL DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO

9.1. Constitui público elegível para o Regime de 
Previdência Complementar (RPC), os servidores 
efetivos definidos nos termos da Lei Ordinária 
Municipal nº 1.658, de 11 de novembro de 
2021.

9.2. A massa de servidores efetivos do município 
de Águia Branca, a que se refere o item 9.1, em 
31/03/2022, detém a seguinte representação:

PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE ÁGUIA 
BRANCA

SERVIDORES TITULARES DE CARGO EFETIVO

Quantidade de servidores 172
Remuneração média R$ 2.815,36
Quantidade de servidores com remuneração 
acima do teto do RGPS

4

Quantidade de servidores com remuneração igual 
ou inferior ao teto do RGPS

168

PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE 
ÁGUIA BRANCA

SERVIDORES TITULARES DE CARGO EFETIVO

Quantidade de servidores 10
Remuneração média R$ 5.314,43
Quantidade de servidores com remuneração 
acima do teto do RGPS

3

Quantidade de servidores com remuneração igual 
ou inferior ao teto do RGPS

7

10. FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

10.1. Homologado o processo de Seleção Pública, 
será firmado Convênio de Adesão com o participante 
classificado em primeiro lugar.

10.2. É condição para que o Convênio de Adesão, 
após celebração, produza os efeitos legais, a sua 
aprovação, bem como a do Regulamento do Plano de 
Benefícios Multipatrocinados autorizado e aprovado 
pela PREVIC para entes federativos.

10.3. A recusa de aprovação do Convênio de Adesão 
e do Regulamento do Plano de Benefícios Multipatro-
cinados por parte da PREVIC implicará em rescisão 
imediata do Convênio de Adesão, sendo facultado 
à Administração convocar demais participantes do 
processo seletivo, na ordem de classificação.
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11. DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. A participação da entidade implica na sua 
aceitação integral e irretratável dos termos e 
condições do Edital, não sendo aceita, de nenhuma 
forma, alegações de seu desconhecimento.

11.2. Qualquer informação sobre o processo seletivo, 
sobre alterações, resultados, ou dados adicionais 
serão publicados no sítio eletrônico da Prefeitura de 
Águia Branca, endereço: http://www.prefeituradea-
guiabranca.es.gov.br.

11.3. A Comissão Especial para Coordenar Processo 
de Seleção Pública para Contratação de Entidade 
Fechada de Previdência Complementar solicitará, em 
qualquer época, informações complementares que 
julgar necessárias.

11.4. Poderão ser convidados a colaborar com a 
Comissão Especial para Coordenar Processo de 
Seleção Pública para Contratação de Entidade 
Fechada de Previdência Complementar, asses-
sorando-o, quando necessário, profissionais de 
reconhecida competência técnica, não vinculado 
direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes, 
bem como qualquer outro servidor da Prefeitura 
Municipal ou Câmara Municipal de Águia Branca.

11.5. A Prefeitura Municipal de Águia Branca 
reserva-se o direito de efetuar diligências com 
a finalidade de verificação da autenticidade e 
veracidade dos documentos e das informações 
apresentadas na proposta.

11.6. Fica designado o foro do município de Águia 
Branca, para julgamento de eventuais questiona-
mentos resultantes deste edital, renunciando as 
partes a qualquer outro por mais privilegiado que 
seja.

11.7. Qualquer modificação no Edital exige divulgação 
pela mesma forma que se deu o texto original, 
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 
não afetar a apresentação das propostas.

11.8. As proponentes serão responsáveis pela 
fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados, sob pena de aplicação das 
sanções administrativas, civis e criminais cabíveis.

11.9. A presente seleção pública não importa neces-
sariamente em assinatura do Convênio de Adesão, 
podendo a Administração Pública revogá-la, no todo 
ou em parte, por conveniência administrativa ou por 
razões de interesse público, derivadas de fato su-
perveniente devidamente justificado, ou anulá-la por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros 
mediante ato escrito e fundamentado disponibiliza-
do em http://www.prefeituradeaguiabranca.es.gov.
br para conhecimento dos Interessados, sem que 
caiba ao participante direito à indenização. A Admi-
nistração Pública poderá ainda prorrogar a qualquer 
tempo, os prazos para recebimento das propostas.

Águia Branca - ES, 02 de maio de 2022

JUANDERSON MORAES DE OLIVEIRA
Presidente Da Comissão Especial para Coordenar 
Processo de Seleção Pública para Contratação de 

Entidade Fechada de Previdência Complementar

JAILSON JOSÉ QUIUQUI
Prefeito Municipal

ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA TÉCNICA
PROCESSO SELETIVO Nº. 002/2022

À

Comissão Especial para Coordenar Processo de 
Seleção Pública para Contratação de Entidade 
Fechada de Previdência Complementar

Seleção nº 001/2022 para contratação de Entidade 
Fechada de Previdência Complementar - EFPC

Prezados Senhores,

A NOME DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA, domiciliada/
estabelecida ______ (ENDEREÇO COMPLETO), vem 
por meio desta apresentar proposta para atuar 
como gestor do Plano de Benefício dos servidores do 
município de Águia Branca.

Cumpre-nos informar que examinamos atentamente 
o instrumento convocatório e seus anexos, inteiran-
do-nos de todas as condições para a elaboração da 
presente proposta.

1. CAPACIDADE TÉCNICA

1.1. Experiência da Entidade

1.1.1. Rentabilidade da Carteira de Investimen-
tos da EFPC em relação a todos os planos de 
contribuição definida para servidores públicos 
efetivos geridos, demonstrando a origem da 
rentabilidade e a respectiva composição:

ANO RENTABILIDADE ANUAL* (%)
2021  
2020  
2019  
2018  
2017  
ACUMULADO  

*Rentabilidade anual dos planos de contribuição 
definida para servidores públicos efetivos 
(acumulado). A comprovação deverá ser por meio 
da apresentação de relatórios obrigatórios enviados 
à PREVIC.

1.1.2. Ativo Total da EFPC (em milhões de R$) 
nos últimos 5 (cinco) anos:

ANO PL sob gestão em R$ milhões*
2021  
2020  
2019  
2018  
2017  
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*Comprovação através de Balanço Patrimonial.

1.1.3. Quantitativo de participantes, patrocina-
dores e planos da EFPC nos últimos 5 (cinco) 
anos:

ANO Quantidade de Participantes*
2021  
2020  
2019  
2018  
2017  
*Comprovação através de Relatório de Informações.

1.2. Governança

1.2.1. Informar a Estrutura de Governança 
(Comitês, Conselhos e Controle Interno)

Existência (Sim 
ou Não)

Órgão ou Processo*

 Conselho Deliberativo
 Conselho Fiscal
 Comitê de Investimento
 Comitê de Planos
 Gestão de Riscos e Controle Interno
 Diretoria Executiva
 Transparência da Gestão
 Ser fiscalizado por Tribunal de Contas ou pelo 

Ministério Público

*Comprovação através do Estatuto e outros 
documentos necessários.

1.2.2. Qualificação técnica e experiência da 
Diretoria Executiva:

Membro da 
D i r e t o r i a 
E x e c u t i v a 
(Nome)

Cargo/Função F o r m a ç ã o 
Acadêmica

Tempo de 
Experiência em 
P r e v i d ê n c i a 
Complementar

    
    
    

1.3. Condições Econômicas da Proposta

1.3.1. Taxa de Carregamento

Taxa de Carregamento Atual
 

1.3.2. Taxa de Administração

Taxa de Administração Atual
 

1.3.3. Percentual das despesas administrati-

vas acumuladas em 31/12/2021 em relação ao 
total de ativos

Percentual das despesas administrativas acumuladas em 31/12/2021 
em relação ao total de ativos
 

1.3.4. Valor das despesas administrativas 
acumuladas em 31/12/2021 em relação ao 
número de participantes

Valor das despesas administrativas acumuladas em 31/12/2021 em 
relação ao número de participantes
 

1.3.5. Necessidade e a forma de eventual aporte 
inicial pelo patrocinador

Informar a necessidade de eventual aporte inicial pelo patrocinador 
(Sim ou Não)
 

Forma do aporte, se necessário, e o valor: _______
___________________________

1.4. Plano de Benefícios

1.4.1. Suporte para a implantação do plano - 
canais de recursos ofertados para a implantação 
do plano

Informar canais de recursos ofertados para a implantação do plano
 
 
 
 
 

1.4.2. Suporte para a implantação do plano - 
canais de recursos ofertados para a comunicação 
e o atendimento dos participantes

Informar canais de recursos ofertados para a comunicação e o 
atendimento dos participantes*
 
 
 
 
 

1.4.3. Suporte para a implantação do plano - 
Plano de Educação Previdenciária

Plano de Educação Previdenciária: Relacionar os canais e recursos a 
serem utilizados para a execução desse plano
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1.4.4. Benefícios de Risco - Quantidade de 
benefícios de risco oferecidos aos participantes

Quantidade de benefícios de risco oferecidos aos participantes
 

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A 
EFPC

2.1. Informar a Política de Investimentos da EFPC 
para planos de benefícios autorizados e aprovados 
pela PREVIC para entes federativos, a existência de 
contratos de gestão com gestores internos e externos; 
se a gestão dos investimentos é terceirizada. Caso a 
gestão de investimentos seja terceirizada, informar 
a existência de relatório circunstanciado dos gastos, 
acompanhamento da qualidade com metas ou des-
cumprimento de cláusulas contratuais, além de 
avaliação dos custos diretos e indiretos dos serviços 
terceirizados.

2.2. Informar se a EFPC possui auditoria interna, 
ouvidoria, manual de governança corporativa, selo 
de autorregulação.

2.3. Informar se possui Manual de Conduta e Ética e 
as práticas para a Mitigação de Conflitos de Interesse.

2.4. Informar se a EFPC divulga os valores gastos 
com serviços de terceiros: administradores de 
carteira, assessoria jurídica, atuários, auditoria 
independente, consultorias, contadores e outros 
considerados relevantes (Transparência), através do 
fornecimento de link do endereço dos dados, para 
consulta.

2.5. Informar se a EFPC divulga a remuneração 
dos conselheiros, dirigentes e administrado-
res consolidada ou individualmente, de forma 
separada dos demais encargos e salários, através do 
fornecimento de link do endereço dos dados, para 
consulta.

2.6. Informar as etapas para Implementação do 
Plano.

2.7. Informar o Regulamento dos planos autorizados 
e aprovados pela PREVIC para entes federativos e 
seus procedimentos de alteração.

2.8. Informar a compatibilidade de Sistema da Pa-
trocinadora com a EFPC.

2.9. Adequar-se a Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD).

DADOS DA PROPONENTE:

Nome:

Razão Social:

CNPJ:

Endereço Completo:

Cidade:

Estado:

Telefones:

E-mail:

Validade da proposta:

Local e data

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
CARGO
RAZÃO SOCIAL DA ENTIDADE

ANEXO II

CRONOGRAMA DAS ETAPAS DO PROCESSO 
SELETIVO PARA ESCOLHA DE ENTIDADE 
FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 
PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE ÁGUIA 
BRANCA/ES

ETAPA DESCRIÇÃO DATA
1 Publicação do Edital do Processo 

Seletivo
02/05/2022

2 Envio e recebimento das docu-
mentações de habilitação e das 
propostas técnicas pelas entidades 
interessadas

03/05 a 13/05/2022

3 Abertura e avaliação das docu-
mentações de habilitação e das 
propostas técnicas

16/05 a 19/05/2022

4 Divulgação do resultado preliminar 
da avaliação das documentações 
de habilitação e das propostas 
técnicas

20/05/2022

5 Interposição de recursos contra o 
resultado preliminar

23/05 a 25/05/2022

6 Prazo para contrarrazões em caso 
de recurso tempestivo

26/05 a 30/05/2022

7 Análise dos recursos contra o 
resultado preliminar

31/05 a 02/06/2022

8 Homologação e publicação do 
resultado definitivo do processo 
seletivo, com divulgação das 
decisões recursais proferidas (se 
houver)

03/06/2022

Protocolo 840887

Portaria

PORTARIA Nº 19.206/2022 DISPÕE SOBRE 
CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDA-
DE

O PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA, 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
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legais, e tendo em vista o que consta no processo 
protocolado sob o nº 001.120/2022,

R E S O L V E:

Art. 1º -  Conceder a Servidora abaixo 
relacionada, Adicional de Insalubridade conforme 
segue:

NOME DO(A) SERVIDOR(A): Roseli Martins 
Strelow
CARGO: Servente
ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Educação e Cultura
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: 20%.
A PARTIR DE: 15 de fevereiro de 2022

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação; retroagindo seus efeitos financeiros a 15 
de fevereiro de 2022;

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Águia Branca, em 
26 de abril de 2022.

JAILSON JOSE QUIUQUI
Prefeito Municipal

Protocolo 840709

PORTARIA Nº 19.207/2022 DISPÕE SOBRE 
CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDA-
DE

O PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA, 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, e tendo em vista o que consta no processo 
protocolado sob o nº 001.146/2022,

R E S O L V E:

Art. 1º -  Conceder a Servidora abaixo 
relacionada, Adicional de Insalubridade conforme 
segue:

NOME DO(A) SERVIDOR(A): Rute Maturano
CARGO: Servente
ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Educação e Cultura
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: 20%.
A PARTIR DE: 15 de fevereiro de 2022

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação; retroagindo seus efeitos financeiros a 15 
de fevereiro de 2022;

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Águia Branca, em 
26 de abril de 2022.

JAILSON JOSE QUIUQUI
Prefeito Municipal

Protocolo 840710

PORTARIA Nº 19.208/2022 DISPÕE SOBRE 
CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

O PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA, 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, e tendo em vista o que consta no processo 
protocolado sob o nº 001.157/2022,

R E S O L V E:

Art. 1º -  Conceder a Servidora abaixo 
relacionada, Adicional de Insalubridade conforme 
segue:

NOME DO(A) SERVIDOR(A): Zilda Faria Santo da 
Cruz
CARGO: Servente
ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Educação e Cultura
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: 20%.
A PARTIR DE: 16 de fevereiro de 2022

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação; retroagindo seus efeitos financeiros a 16 
de fevereiro de 2022;

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Águia Branca, em 26 
de abril de 2022.

JAILSON JOSE QUIUQUI
Prefeito Municipal

Protocolo 840712

PORTARIA Nº 19.209/2022 DISPÕE SOBRE 
CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

O PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA, 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, e tendo em vista o que consta no processo 
protocolado sob o nº 001.217/2022,

R E S O L V E:

Art. 1º -  Conceder a Servidora abaixo 
relacionada, Adicional de Insalubridade conforme 
segue:

NOME DO(A) SERVIDOR(A): Lilian Aparecida da 
Silva Souza
CARGO: Servente
ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Educação e Cultura
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: 20%.
A PARTIR DE: 17 de fevereiro de 2022

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação; retroagindo seus efeitos financeiros a 17 
de fevereiro de 2022;

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Águia Branca, em 26 
de abril de 2022.

JAILSON JOSE QUIUQUI
Prefeito Municipal

Protocolo 840713
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PORTARIA Nº 19.210/2022 DISPÕE SOBRE 
CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

O PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA, 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, e tendo em vista o que consta no processo 
protocolado sob o nº 001.267/2022,

R E S O L V E:

Art. 1º -  Conceder a Servidora abaixo 
relacionada, Adicional de Insalubridade conforme 
segue:

NOME DO(A) SERVIDOR(A): Neuzi Mathias dos 
Santos
CARGO: Servente
ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Educação e Cultura
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: 20%.
A PARTIR DE: 21 de fevereiro de 2022

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação; retroagindo seus efeitos financeiros a 21 
de fevereiro de 2022;

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Águia Branca, em 26 
de abril de 2022.

JAILSON JOSE QUIUQUI
Prefeito Municipal

Protocolo 840714

PORTARIA Nº 19.211/2022 DISPÕE SOBRE 
CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

O PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA, 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, e tendo em vista o que consta no processo 
protocolado sob o nº 001.268/2022,

R E S O L V E:

Art. 1º -  Conceder a Servidora abaixo 
relacionada, Adicional de Insalubridade conforme 
segue:

NOME DO(A) SERVIDOR(A): Rosiane Antunes 
Ferreira Nobre
CARGO: Servente
ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Educação e Cultura
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: 20%.
A PARTIR DE: 21 de fevereiro de 2022

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação; retroagindo seus efeitos financeiros a 21 
de fevereiro de 2022;

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Águia Branca, em 26 
de abril de 2022.

JAILSON JOSE QUIUQUI
Prefeito Municipal

Protocolo 840715

PORTARIA Nº 19.212/2022 DISPÕE SOBRE 
CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

O PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA, 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, e tendo em vista o que consta no processo 
protocolado sob o nº 001.375/2022,

R E S O L V E:

Art. 1º -  Conceder a Servidora abaixo 
relacionada, Adicional de Insalubridade conforme 
segue:

NOME DO(A) SERVIDOR(A): Irenilda Soares Huebra
CARGO: Servente
ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Educação e Cultura
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: 20%.
A PARTIR DE: 22 de fevereiro de 2022

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação; retroagindo seus efeitos financeiros a 22 
de fevereiro de 2022;

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Águia Branca, em 26 
de abril de 2022.

JAILSON JOSE QUIUQUI
Prefeito Municipal

Protocolo 840716

PORTARIA Nº 19.213/2022 DISPÕE SOBRE 
CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

O PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA, 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, e tendo em vista o que consta no processo 
protocolado sob o nº 001.458/2022,

R E S O L V E:

Art. 1º -  Conceder a Servidora abaixo 
relacionada, Adicional de Insalubridade conforme 
segue:

NOME DO(A) SERVIDOR(A): Silveleny Martins do 
Nascimento da Silva
CARGO: Servente
ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Educação e Cultura
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: 20%.
A PARTIR DE: 03 de março de 2022

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação; retroagindo seus efeitos financeiros a 03 
de março de 2022;

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Águia Branca, em 26 
de abril de 2022.

JAILSON JOSE QUIUQUI
Prefeito Municipal

Protocolo 840718
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PORTARIA Nº 19.214/2022 DISPÕE SOBRE 
CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

O PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA, 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, e tendo em vista o que consta no processo 
protocolado sob o nº 002.161/2022,

R E S O L V E:

Art. 1º -  Conceder a Servidora abaixo 
relacionada, Adicional de Insalubridade conforme 
segue:

NOME DO(A) SERVIDOR(A): Emanuella Freisleben 
de Araújo
CARGO: Técnico de Enfermagem
ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Saúde
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: 15%.
A PARTIR DE: 06 de abril de 2022

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação; retroagindo seus efeitos financeiros a 06 
de abril de 2022;

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Águia Branca, em 26 
de abril de 2022.

JAILSON JOSE QUIUQUI
Prefeito Municipal

Protocolo 840719

PORTARIA Nº 19.215/2022 C O N C E D E 
PRORROGAÇÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO 
DE SAÚDE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA, 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, e tendo em vista o que consta do processo 
protocolado sob nº. 002.385/2022,

R E S O L V E:

Art. 1º - Considerar Prorrogada por mais 60 
dias, a Licença de Tratamento de Saúde do Servidor 
LUZIMAR DE SOUZA, efetivo no Cargo de Pedreiro, 
no período de 21/04/2022 a 19/06/2022, em 
conformidade com o art. 204, da Lei nº 111/91 - 
Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civil do 
Município de Águia Branca.

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

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Águia Branca, em 26 
de abril de 2022.

JAILSON JOSE QUIUQUI
Prefeito Municipal

Protocolo 840720

PORTARIA Nº 19.216/2022 DISPÕE SOBRE 
LOCALIZAÇÃO DE SERVIDOR

O PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA, 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais; e tendo em vista o que consta do processo 
protocolado sob o nº 002.389/2022;

R E S O L V E:

Art. 1º -  Localizar, a Servidora abaixo 
relacionada, para o exercício da função no local 
discriminado:

NOME DO(A) SERVIDOR(A): Suziany Paste 
Gonçalves Oliveira
CARGO: Oficial Administrativo
ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Educação e Cultura
LOCAL DE TRABALHO: Setor Administrativo
A PARTIR DE: 01 de abril de 2022

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

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Águia Branca, em 
26 de abril de 2022.

JAILSON JOSÉ QUIUQUI
Prefeito Municipal

Protocolo 840721

PORTARIA Nº 19.217/2022 DISPÕE SOBRE 
FOLGA A SERVIDOR POR EXERCER FUNÇÃO 
JUNTO A JUSTIÇA ELEITORAL.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA, 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, e tendo em vista o que consta do processo 
protocolado sob nº 002.369/2022,

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder a Servidora JAMILLY 
DELBONI TASSINARI CIPRESTE, ocupante do 
cargo Efetivo de Psicólogo, dispensa ao serviço no 
dia 26/04/2022, POR EXERCER FUNÇÃO JUNTO A 
JUSTIÇA ELEITORAL nos termos do art.º 98 da Lei 
Federal n.º 9.504/97 de 30 de setembro de 1997.

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

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Águia Branca, em 
26 de abril de 2022.

JAILSON JOSE QUIUQUI
Prefeito Municipal

Protocolo 840722
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PORTARIA Nº 19.218/2022  C O N C E D E 
LICENÇA À SERVIDOR PARA TRATO DE 
INTERESSE PARTICULAR.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA, 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, e tendo em vista o que consta do processo 
protocolizado sob nº 002.405/2022,

R E S O L V E:

Art. 1º -  Conceder ao Servidor ANTONIO 
MARCOS DE OLIVEIRA, ocupante do cargo 
efetivo de Trabalhador Braçal, Matrícula n° 411, 04 
(quatro) anos consecutivos de Licença para Trato de 
Interesse Particular, a partir de 01 de maio de 2022, 
em conformidade com o art. 91, da Lei nº 111/91 - 
Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis 
do Município de Águia Branca.

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

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Águia Branca, em 
27 de abril de 2022.

JAILSON JOSE QUIUQUI
Prefeito Municipal

Protocolo 840723

PORTARIA Nº 19.219/2022 C O N C E D E 
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA, 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, e tendo em vista o que consta do processo 
protocolado sob nº. 002.402/2022,

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder a Servidora ELANDE 
MARIA DE ANDRADE RODRIGUES, contratada no 
Cargo de Professor, 02 (dois) dias de Licença para 
Tratamento de Saúde, em 19 e 20/04/2022, em 
conformidade com o art. 202, da Lei nº 111/91 - 
Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civil 
do Município de Águia Branca.

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

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Águia Branca, em 
27 de abril de 2022.

JAILSON JOSE QUIUQUI
Prefeito Municipal

Protocolo 840724

PORTARIA Nº 19.220/2022 C O N C E D E 
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM 
PESSOA DA FAMILIA

O PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA, 

Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, e tendo em vista o que consta do processo 
protocolado sob nº. 002.412/2022,

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder a Servidora FABIANE 
DALLAFINA MATOSAK GUARESQUE, efetiva no 
cargo de Auditor Público Interno, matrícula nº485, 
10 (dez) dias de Licença para Tratamento de Saúde 
em Pessoa da Família, no período de 26/04/2022 a 
05/05/2022, em conformidade com o art. 083, da 
Lei nº 111/91 - Regime Jurídico Único dos Servidores 
Públicos Civil do Município de Águia Branca.

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

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Águia Branca, em 
27 de abril de 2022.

JAILSON JOSE QUIUQUI
Prefeito Municipal

Protocolo 840726

Contrato

EXTRATO DO CONTRATO Nº 060/2022
CONTRATANTE: Município de Águia Branca
CONTRATADO: Tecsystem Tecnologia em Software 
Ltda-EPP
DATA ASSINATURA: 29/04/2022
OBJETO: O objeto do presente contrato é a 
prestação de serviços de cessão de uso, na 
modalidade de licenciamento de software de moni-
toramento de empresas geradoras de ICMS, através 
do gerenciamento das informações utilizadas para 
apuração VALOR ADICIONADO FISCAL - VAF, que 
impacta na cota-parte do imposto sobre a circulação 
de mercadorias e serviços (ICMS) recebida pelo 
município, conforme especificações constantes do 
Termo de Referência do Edital do Processo Licitatório 
supracitado, bem como no estabelecido na Ata de 
Registro de Preços nº 203/2021 do CIM NOROESTE.
VALOR GLOBAL: R$ 93.933,84 (noventa e três mil, 
novecentos e trinta e três reais e oitenta e quatro 
centavos), sendo o valor mensal de R$ 7.827,82 
(sete mil, oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e 
dois centavos)
VIGÊNCIA: 30/04/2023
Processo Administrativo nº 1.672/2022.

Protocolo 840946

Alegre

Edital

- AVISO DE LICITAÇÃO -
Pregão Eletrônico (RP)

Nº 012/2022
Cód. CidadES/TCE-ES: 

2022.004E0500001.02.0003

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 às 23:00:36 Código de Autenticação: f828bcb3



www.amunes.es.gov.br

52
DOM/ES - Edição Nº2.008

Vitória, segunda-feira, 02 de Maio de 2022

O Município de Alegre/ES, através de seu Pregoeiro 
Oficial, torna público que realizará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, no sitewww.compras-
governamentais.gov.br com critério de julgamento 
MENOR PREÇO POR ITEM, para REGISTRO DE 
PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O 
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL (PAM), 
EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO 
MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES (SECRETARIA 
EXECUTIVA DE SAÚDE)
DATA DA ABERTURA DA SESSÃO: 13 de maio de 
2022.
HORÁRIO: 08 HORAS (horário de Brasília)
LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal 
- www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital 
poderá ser retirado no site: www.alegre.es.gov.
br e www.comprasgovernamentais.gov.br. Demais 
informações poderão ser obtidas pelo e-mail licitaca-
oalegre@gmail.com ou compras@alegre.es.gov.br.

Alegre/ES, 29 de abril de 2022.
Gustavo Silva Gusmão

Pregoeiro Oficial do Município
Portaria nº 4.441/22

Protocolo 841161

- AVISO DE LICITAÇÃO -
Pregão Eletrônico

Nº 013/2022
Cód. CidadES/TCE-ES: 

2022.004E0700001.01.0014
O Município de Alegre/ES, através de seu Pregoeiro 
Oficial, torna público que realizará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, no sitewww.compras-
governamentais.gov.br com critério de julgamento 
MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando AQUISIÇÃO 
DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA (RETRO-
ESCAVADEIRA), PARA ATENDER O MUNICIPIO DE 
ALEGRE/ES (Convênio MAPA - Plataforma + Brasil 
nº 907402/2020)
DATA DA ABERTURA DA SESSÃO: 16 de maio de 
2022.
HORÁRIO: 08 HORAS (horário de Brasília)
LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal - www.
comprasgovernamentais.gov.br. O Edital poderá ser 
retirado no site: www.alegre.es.gov.br e www.com-
prasgovernamentais.gov.br. Demais informações 
poderão ser obtidas pelos e-mails compras@alegre.
es.gov.br ou licitacaoalegre@gmail.com.

Alegre/ES, 29/04/2022.
Gustavo Silva Gusmão

Pregoeiro Oficial do Município
Portaria nº 4.441/22

Protocolo 841165

Termos

- AVISO -

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fica AUTORIZADA a dispensa de licitação da despesa 
abaixo especificada, cujo objeto é o FORNECIMENTO 
DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTE, 
EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL  
(SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE - SESA) 
com fulcro no artigo 24, inciso IV da Lei nº. 8.666/93, 
e em consonância com Parecer Jurídico acostado 
aos autos, exigência do art. 38, inciso VI do mesmo 

diploma legal.

CÓD.CIDADES: 2022.004E0500001.09.0051
Número do Processo: 1106/2022
Nome do Credor: FAMA FARMACIA DE MANIPULACAO 
LTDA
CNPJ: 39.621.628/0001-40
Valor Total: R$ 124,20 ( cento e vinte e quatro reais, 
vinte centavos).

Alegre/ES, 29 de ABRIL de 2022.
________________________________
NEMROD EMERICK
Prefeito Municipal

Protocolo 841281

- AVISO -

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fica AUTORIZADA a dispensa de licitação da despesa 
abaixo especificada, cujo objeto é o FORNECIMENTO 
DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTE, 
EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL  
(SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE - SESA) 
com fulcro no artigo 24, inciso IV da Lei nº. 8.666/93, 
e em consonância com Parecer Jurídico acostado 
aos autos, exigência do art. 38, inciso VI do mesmo 
diploma legal.

CÓD.CIDADES: 2022.004E0500001.09.0051
Número do Processo: 1106/2022
Nome do Credor: CAMPOS E VIANA LTDA
CNPJ: 03.293.704/0001-98
Valor Total: R$ 1.818,60 (mil, oitocentos e dezoito 
reais, sessenta centavos).

Alegre/ES, 29 de ABRIL de 2022.
________________________________
NEMROD EMERICK
Prefeito Municipal

Protocolo 841284

- AVISO -

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fica AUTORIZADA a dispensa de licitação da despesa 
abaixo especificada, cujo objeto é o FORNECIMENTO 
DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTE, 
EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL  
(SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE - SESA) 
com fulcro no artigo 24, inciso IV da Lei nº. 8.666/93, 
e em consonância com Parecer Jurídico acostado 
aos autos, exigência do art. 38, inciso VI do mesmo 
diploma legal.

CÓD.CIDADES: 2022.004E0500001.09.0051
Número do Processo: 1106/2022
Nome do Credor: DOSE CERTA LTDA
CNPJ: 14.497.659/0001-00
Valor Total: R$ 276,00 (duzentos e setenta e seis 
reais).

Alegre/ES, 29 de ABRIL de 2022.
________________________________
NEMROD EMERICK
Prefeito Municipal

Protocolo 841286
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- AVISO -

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fica AUTORIZADA a dispensa de licitação da despesa 
abaixo especificada, cujo objeto é o FORNECIMENTO 
DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTE, 
EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL  
(SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE - SESA) 
com fulcro no artigo 24, inciso IV da Lei nº. 8.666/93, 
e em consonância com Parecer Jurídico acostado 
aos autos, exigência do art. 38, inciso VI do mesmo 
diploma legal.

CÓD.CIDADES: 2022.004E0500001.09.0051
Número do Processo: 1106/2022
Nome do Credor: LAURO LIMA & CIA LTDA
CNPJ: 27.035.054/0001-49
Valor Total: R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais).

Alegre/ES, 29 de ABRIL de 2022.
________________________________
NEMROD EMERICK
Prefeito Municipal

Protocolo 841288

- AVISO -

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fica AUTORIZADA a dispensa de licitação da despesa 
abaixo especificada, cujo objeto é o FORNECIMENTO 
DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTE, 
EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL  
(SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE - SESA) 
com fulcro no artigo 24, inciso IV da Lei nº. 8.666/93, 
e em consonância com Parecer Jurídico acostado 
aos autos, exigência do art. 38, inciso VI do mesmo 
diploma legal.

CÓD.CIDADES: 2022.004E0500001.09.0053
Número do Processo: 1097/2022
Nome do Credor: PHARMACEUTICA MEDICAMENTOS 
LTDA - ME
CNPJ: 05.057.770/0001-94
Valor Total: R$ 752,00 (setecentos e cinquenta e 
dois reais).

Alegre/ES, 29 de ABRIL de 2022.
________________________________
NEMROD EMERICK
Prefeito Municipal

Protocolo 841338

- AVISO -

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fica AUTORIZADA a dispensa de licitação da 
despesa abaixo especificada, cujo objeto é o 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA 
ATENDER DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 
0002371-68.2019.8.08.0002 (SECRETARIA 
EXECUTIVA DE SAÚDE - SESA) com fulcro no artigo 
24, inciso IV da Lei nº. 8.666/93, e em consonância 
com Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência 
do art. 38, inciso VI do mesmo diploma legal.

CÓD.CIDADES: 2022.004E0500001.09.0052
Número do Processo: 1462/2022
Nome do Credor: FARMACIA PRECO BAIXO DE 

ALEGRE LTDA
CNPJ: 21.163.996/0001-26
Valor Total: R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).

Alegre/ES, 29 de ABRIL de 2022.
________________________________
NEMROD EMERICK
Prefeito Municipal

Protocolo 841342

- AVISO -

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fica AUTORIZADA a dispensa de licitação da despesa 
abaixo especificada, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EFETUAR REVISÃO 
DA GARANTIA DE 100H (CEM) HORAS DA 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, XCMG, MODELO 
XE150BR , PERTENCENTES A FROTA DA 
SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMEN-
TO RURAL - SEDER DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/
ES (SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVI-
MENTO RURAL - SEDER) com fulcro no artigo 24, 
inciso XVII da Lei nº. 8.666/93, e em consonância 
com Parecer Jurídico acostado aos autos, exigência 
do art. 38, inciso VI do mesmo diploma legal.

CÓD.CIDADES: 2022.004E0700001.09.0025
Número do Processo: 1396/2022
Nome do Credor: CAMPO FORTE TRATORES E 
IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI
CNPJ: 19.917.678/0003-23
Valor Total: R$ 6.053,37 (seis mil e cinquenta e três 
reais, trinta e sete centavos).

Alegre/ES, 29 de ABRIL de 2022.
________________________________
NEMROD EMERICK
Prefeito Municipal

Protocolo 841353

Contrato

- EXTRATO -
CONTRATO Nº. 079/2022
(PROC. Nº 1566/2022)
Cód. CidadES/TCE-ES:

2022.004E0500001.09.0048
DISPENSA DE LICITAÇÃO:
Art. 24, X da Lei n° 8.666/93.
CONTRATADA:
CIRCULO DE OPERÁRIOS DE ALEGRE/ES
- CNPJ nº 28.403.251/0001-36
CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE ALEGRE-ES.
OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À 
RUA MONSENHOR PAVESI, S/N, CENTRO, ALEGRE/
ES, DESTINADO A SEDIAR AS INSTALAÇÕES DOS 
SETORES DE “SERVIÇO SOCIAL, VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL” DA 
SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE - SESA, 
MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES (UG SAÚDE).
VALOR: R$ 17.548,80 (dezessete mil, quinhentos 
e quarenta e oito reais, oitenta centavos), divididos 
em 12 (doze) parcelas mensais no valor de R$ 
1.462,40 (um mil, quatrocentos e sessenta e dois 
reais, quarenta centavos) cada.
PRAZO: O contrato terá início no dia da assinatura, 
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por um período de 12 (doze) meses, vigendo, 
portanto, até o dia 29 de Abril de 2023.
FONTES DE RECURSO:
- 014001.1012200542.035 - 33903900000 - 
121100000000 - Ficha: 00019.
ASSINATURA: 29/04/2022.

Alegre/ES, 29/04/2022.
NEMROD EMERICK

Prefeito Municipal
Protocolo 841308

- EXTRATO -
CONTRATO Nº. 080/2022
(PROC. Nº 1566/2022)
Cód. CidadES/TCE-ES:

2022.004E0500001.09.0049
DISPENSA DE LICITAÇÃO:
Art. 24, X da Lei n° 8.666/93.
CONTRATADO:
GILVAN DUTRA MACHADO FILHO
- CPF n° 090.683.397-37
CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE ALEGRE-ES.
OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À 
RUA MIGUEL SIMÃO, 69, CENTRO, ALEGRE/ES (1º 
PISO), DESTINADO A SEDIAR AS INSTALAÇÕES 
DA “FARMÁCIA BÁSICA E FARMÁCIA CIDADÃ” 
DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE, EM 
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO 
DE ALEGRE/ES (UG SAÚDE).
VALOR: R$ 17.820,00 (dezessete mil, oitocentos e 
vinte reais), divididos em 12 (doze) parcelas mensais 
no valor de R$ 1.485,00 (um mil, quatrocentos e 
oitenta e cinco reais) cada.
PRAZO: O contrato terá início no dia da assinatura, 
por um período de 12 (doze) meses, vigendo, 
portanto, até o dia 29 de Abril de 2023.
FONTES DE RECURSO:
- 014002.1030100562.045 - 33903600000 - 
121400000000/22140000000 - Ficha: 00032.
ASSINATURA: 29/04/2022.

Alegre/ES, 29/04/2022.
NEMROD EMERICK

Prefeito Municipal
Protocolo 841461

- EXTRATO -
CONTRATO Nº. 081/2022
(PROC. Nº 1566/2022)
Cód. CidadES/TCE-ES:

2022.004E0500001.09.0050
DISPENSA DE LICITAÇÃO:
Art. 24, X da Lei n° 8.666/93.
CONTRATADO:
GILVAN DUTRA MACHADO FILHO
- CPF n° 090.683.397-37
CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE ALEGRE-ES.
OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À 
RUA MIGUEL SIMÃO, 69, CENTRO, ALEGRE/ES (2º 
PISO), DESTINADO A SEDIAR AS INSTALAÇÕES DO 
“ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA 
BÁSICA”, SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE, EM 
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO 
DE ALEGRE/ES (UG SAÚDE).
VALOR: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), divididos 
em 12 (doze) parcelas mensais no valor de R$ 
1.500,00 (um mil e quinhentos reais) cada.
PRAZO: O contrato terá início no dia da assinatura, 
por um período de 12 (doze) meses, vigendo, 
portanto, até o dia 29 de Abril de 2023.

FONTES DE RECURSO:
FONTES DE RECURSO:
- 014002.1030100562.045 - 33903600000 - 
121400000000/22140000000 - Ficha: 00032.
ASSINATURA: 29/04/2022.

Alegre/ES, 29/04/2022.
NEMROD EMERICK

Prefeito Municipal
Protocolo 841470

- EXTRATO -
CONTRATO Nº. 082/2022
(PROC. Nº 4341/2021)
Cód. CidadES/TCE-ES: 

2022.004E0500002.09.0009
DISPENSA DE LICITAÇÃO: Art. 24, X da Lei n° 
8.666/93.
CONTRATADA: JOANA D’ARC AMORIM DE OLIVEIRA
- CPF nº 830.389.067-00
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ALEGRE-ES.
OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À 
RUA CLARINDA FERRAZ, 69, SUB-SOLO, BAIRRO 
COBRINHA, ALEGRE/ES, DESTINADO A COBERTURA 
DO “BENEFÍCIO AUXÍLIO MORADIA”, EM 
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO 
DE ALEGRE/ES (UG A.SOCIAL).
VALOR: R$ 2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta 
reais), sendo 06 (seis) parcelas mensais no valor de 
R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) cada.
PRAZO: O contrato terá vigência a partir da data da 
assinatura do presente termo por 06 (seis) meses, 
vigendo, portanto, até o dia 28/10/2022.
FONTES DE RECURSO:
022001.0824400292.555 - 33903600000 - 
13900010000 - Ficha: 00033.
ASSINATURA: 29/04/2022

Alegre/ES, 29/04/2022
NEMROD EMERICK

Prefeito Municipal
Protocolo 841563

- EXTRATO -
CONTRATO Nº. 083/2022
(PROC. Nº 4341/2021)
Cód. CidadES/TCE-ES: 

2022.004E0500002.09.0010
DISPENSA DE LICITAÇÃO: Art. 24, X da Lei n° 
8.666/93.
CONTRATADA: LUZIA FRANCISCA VIEIRA
- CPF nº 020.135.977-46
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ALEGRE-ES.
OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA 
JOÃO BRAVO, S/N, BAIRRO VILA ALTA, ALEGRE/ES 
- CEP 29.500-000, DESTINADO A COBERTURA DO 
“BENEFÍCIO AUXÍLIO MORADIA”, EM ATENDIMENTO 
AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES 
(UG A.SOCIAL).
VALOR: R$ 1.050,00 (Um mil e cinquenta reais), 
sendo 03 (três) parcelas mensais no valor de R$ 
350,00,00 (Trezentos e cinquenta reais) cada.
PRAZO: O contrato terá vigência a partir da data da 
assinatura do presente termo por 03 (três) meses, 
vigendo, portanto, até o dia 28/07/2022.
FONTES DE RECURSO:
022001.0824400292.555 - 33903600000 - 
13900010000 - Ficha: 00033.
ASSINATURA: 29/04/2022

Alegre/ES, 29/04/2022
NEMROD EMERICK

Prefeito Municipal
Protocolo 841576
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Alfredo Chaves

Lei

LEI COMPLEMENTAR Nº 035/2022

EMENTA:  Dispõe  sobre alteração  nos  anexos  I  e  IV  da  Lei
Complementar nº 025, de 27 de fevereiro de 2020.

O PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, Estado do Espírito Santo, faz saber

que o PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL aprovou e o Chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Os anexos I e IV da Lei Complementar nº 025, de 05 de fevereiro de 2020, passam a vigorar

com a redação desta Lei.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Complementar 016, de 28 de

junho de 2019; a Lei Ordinária n° 655, de 06 de julho de 2018; a Lei Ordinária n° 498, de 30 de abril de 2014;

Lei Ordinária n° 422, de 23 de novembro de 2012; a Lei Ordinária n° 671, de 24 de janeiro de 2019; a Lei

Ordinária n° 349, de 27 de maio de 2011 e a Lei Ordinária nº 597 de 27 de janeiro de 2017.

Alfredo Chaves (ES), 27 de abril de 2022.

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I 

LEI COMPLEMENTAR Nº 035/2022

DA ESTRUTURA DO QUADRO DE PESSOAL

GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL - GOP

NOMECLATURA CLASSE
C/HS

(SEMANAL)
VAGAS

PRÉ-REQUISITO
PARA INGRESSO

PADRÃO DE
VENCIMENTOS PARTE

Administrador GOP 40hs 01
Nível Sup. Completo +

registro classe
PV – 01 Permanente

Contador GOP 40hs 01
Nível Sup. Completo +

registro classe
PV – 01 Permanente

Controlador Público
Interno

GOP 40hs 01
Nível Sup. Completo +

registro classe
PV – 01 Permanente

Médico Especialista
em Medicina do

Trabalho
GOP 20hs 02

Nível Sup. Completo +
registro classe

PV – 02 Permanente

Médico Veterinário GOP 20hs 03
Nível Sup. Completo +

registro classe
PV – 02 Permanente

Procurador Jurídico
Municipal

GOP 20hs 02
Nível Sup. Completo +

registro classe
PV – 02 Permanente

Arquiteto GOP 20hs 01
Nível Sup. Completo +

registro classe
PV – 02 Permanente

Bibliotecário GOP 30hs 01
Nível Sup. Completo +

registro classe
PV – 02 Permanente

Engenheiro
Agrônomo

GOP 20hs 01
Nível Sup. Completo +

registro classe
PV – 02 Permanente

Engenheiro
Ambiental

GOP 20hs 01
Nível Sup. Completo +

registro classe
PV – 02 Permanente

Engenheiro Elétrico GOP 20hs 01
Nível Sup. Completo +

registro classe
PV – 02 Permanente

Engenheiro
Florestal

GOP 20hs 01
Nível Sup. Completo +

registro classe
PV – 02 Permanente

Engenheiro Civil GOP 20hs 03
Nível Sup. Completo +

registro classe
PV – 02 Permanente
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Biólogo GOP 40hs 01
Nível Sup. Completo +

registro classe
PV – 02 Permanente

Fonoaudiólogo GOP 30hs 02
Nível Sup. Completo +

registro classe
PV – 02 Permanente

Psicólogo GOP 30hs 05
Nível Sup. Completo +

registro classe
PV – 02 Permanente

Nutricionista GOP 30hs 05
Nível Sup. Completo +

registro classe
PV – 02 Permanente

Auditor Público
Interno

GOP 40hs 02
Nível Sup. Completo +

registro classe
PV – 02 Permanente

Fiscal Tributário GOP 40hs 02
Nível Sup. Completo +

registro classe
PV – 02 Permanente

Tecnólogo em
Gestão Ambiental

GOP 40hs 01
Nível Sup. Completo +

registro classe
PV – 02 Permanente

Tecnólogo em
Gestão de Recursos

Humanos
GOP 40hs 01

Nível Sup. Completo +
registro classe

PV – 02 Permanente

Cientista da
Computação

GOP 40hs 01
Nível Sup. Completo +

registro classe
PV – 02 Permanente

GRUPO OCUPACIONAL SEMI-PROFISSIONAL - GOSP

NOMECLATURA CLASSE
C/HS

(SEMANAL)
VAGAS

PRÉ-REQUISITO
PARA INGRESSO

PADRÃO DE
VENCIMENTOS PARTE

Assistente Técnico
de Controle Interno

GOSP 40hs 01

Nível Médio
Completo+ Curso

Técnico completo +
curso de informática
básica e avançada +
registro classe, se a

profissão exigir.

PV – 05 Permanente

Técnico Agrícola GOSP 40hs 06

Nível Médio
Completo+ Curso

Técnico completo +
registro classe, se a

profissão exigir.

PV – 07 Permanente

Técnico em
Contabilidade

GOSP 40hs 02

Nível Médio
Completo+ Curso

Técnico completo +
registro classe, se a

profissão exigir.

PV – 07 Permanente

Oficial
Administrativo

GOSP 40hs 20

Nível Médio
Completo+ Curso

Técnico completo +
registro classe, se a

profissão exigir.

PV – 07 Permanente

Técnico em Meio
Ambiente

GOSP 40hs 06

Nível Médio
Completo+ Curso

Técnico completo +
registro classe, se a

profissão exigir.

PV – 07 Permanente

Técnico em Segurança
do Trabalho

GOSP 40hs 03

Nível Médio
Completo+ Curso

Técnico completo +
registro classe, se a

profissão exigir.

PV – 07 Permanente

Agente de Fiscalização GOSP 40hs 16

Nível Médio
Completo+ Curso

Técnico completo +
registro classe, se a

profissão exigir.

PV – 07 Permanente

Inseminador GOSP 40hs 02

Nível Médio
Completo+ Curso

Técnico completo +
registro classe, se a

profissão exigir.

PV – 08 Permanente
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GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - GOAO

NOMECLATURA CLASSE C/HS
(SEMANAL)

 VAGAS PRÉ-REQUISITO PARA
INGRESSO

PADRÃO DE
VENCIMENTOS PARTE

Mecânico de
Máquina Pesada

GOAO 40hs 02

Nível Médio Completo +
curso profissionalizante +
Carteira de Habilitação de
motorista profissional -

Categoria “D”

PV – 03 Permanente

Operador de
Motoniveladora

GOAO 40hs 09

Nível Médio Completo +
Carteira de Habilitação de
motorista profissional -

Categoria “D”

PV – 04 Permanente

Operador de
Máquina

GOAO 40hs 17

Nível Médio Completo +
Carteira de Habilitação de
motorista profissional -

Categoria “D”

PV – 05 Permanente

Eletricista GOAO 40hs 02
Nível Médio Completo +
curso profissionalizante

PV – 05 Permanente

Mecânico de
Automóveis

GOAO 40hs 02
Nível Médio Completo +
curso profissionalizante

PV – 05 Permanente

Pedreiro GOAO 40hs 20
Nível Médio Completo +
curso profissionalizante

PV – 05 Permanente

Motorista GOAO 40hs 50

Nível Médio Completo +
devendo exigir Carteira de
Habilitação de motorista

profissional – da Categoria
“B” até a Categoria “D”,

Compatível com as
especificações do veiculo e

as Normas de Trânsito
Brasileira.

PV – 06 Permanente

Tratorista GOAO 40hs 05

Nível Médio Completo +
Carteira de Habilitação de
motorista profissional -

Categoria “D”

PV – 06 Permanente

Auxiliar
Administrativo

GOAO 40hs 50 Nível Médio Completo PV – 08 Permanente

Auxiliar Técnico de
Informática

GOAO 40hs 02
Nível Médio Completo
+Curso de Informática

Básica e Avançada
PV – 08 Permanente

Telefonista GOAO 40hs 03 Nível Médio Completo PV – 08 Permanente

GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS GERAIS - GOSG

NOMECLATURA CLASSE C/HS
(SEMANAL)

VAGAS PRÉ-REQUISITO PARA
INGRESSO

PADRÃO DE
VENCIMENTOS PARTE

Auxiliar de Serviços
Gerais

GOSG 40hs 90
Nível Fundamental

Completo
PV – 08 Permanente

Agente de Serviço
Braçal

GOSG 40hs 45
Nível Fundamental

Completo
PV – 08 Permanente

Agente de Limpeza
Pública

GOSG 40hs 55
Nível Fundamental

Completo
PV – 08 Permanente

Agente Coletor de
Limpeza Pública

GOSG 40hs 15
Nível Fundamental

Completo
PV – 08 Permanente

Merendeira GOSG 40hs 30
Nível Fundamental

Completo
PV – 08 Permanente

Vigia GOSG 40hs 30
Nível Fundamental

Completo
PV – 08 Permanente

Lavador de Veículos
e Maquinas

GOSG 40hs 03
Nível Fundamental

Completo
PV – 08 Permanente

Auxiliar de Pedreiro GOSG 40hs 20
Nível Fundamental

Completo
PV – 08 Permanente

Auxiliar de
Mecânico

GOSG 40hs 02 Nível Fundamental
Completo

PV - 08 Permanente
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Borracheiro GOSG 40hs 01
Nível Fundamental

Completo
PV – 08 Permanente

Alfredo Chaves (ES), 27 de abril de 2022.

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO IV 

LEI COMPLEMENTAR Nº 035/2022 

GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE CONFIANÇA

SÍMBOLO QUANTITATIVO VALOR

GFC 01 04 R$ 2.000,00

GFC 02 03 R$ 1.500,00

GFC 03 10 R$ 900,00

GFC 04 09 R$ 700,00

GFC 05 17 R$ 560,00

GFC 06 54 R$ 500,00

GFC 07 10 R$ 300,00

GFC 08 10 R$ 200,00

Alfredo Chaves (ES), 27 de abril de 2022.

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE

PREFEITO MUNICIPAL

Protocolo 841440
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DECRETO N.º 1.721-N, DE 27 DE ABRIL DE 2022

EMENTA: Regulamenta a classificação de risco das atividades econômicas no Município de Alfredo Chaves e dá

outras providências.

O  Prefeito do Município de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

especialmente as constantes no art. 45, incisos V, da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves (ES),

CONSIDERANDO as diretrizes de desburocratização estabelecidas pela Rede Nacional para a Simplificação do

Registro e da Legalização de Empresas e Negócios

– REDESIM por meio da Lei Federal n.º 11.598, de 03 de dezembro de 2007;

CONSIDERANDO a Declaração dos Direitos da Liberdade Econômica esculpida pela Lei n.º 13.874, de 20 de

setembro de 2019;

CONSIDERANDO  o grau  de  risco  das  atividades  econômicas  definido  pelo  CGSIM – Comitê Gestor para

Simplificação do Registro e Legalização de Empresas e Negócios, através das Resoluções n.º 22 de 22 de junho

de 2010, n.º 48, de 11 de outubro de 2018, n.º 51, de 11 de junho de 2019, n.º 57, de 21 de maio de 2020,

n.º 58, de 12 de

agosto de 2020 e n.º 59, de 12 de agosto de 2020;

CONSIDERANDO  os  critérios  e  procedimentos  para  a  classificação  de  risco  definida pelo  Decreto  da

Presidência da República n.º 10.178, de 18 de dezembro de 2019, 10.219, de 30 de janeiro de 2020 e 10.310,

de 02 de abril de 2020;

CONSIDERANDO  o grau de risco sanitário determinado pela Resolução n.º 153, de 26 de abril de 2017,

atualizada pela 418, de 01 de setembro de 2020, e Instrução Normativa n.º 66, de 01 de setembro de 2020

da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Portaria n.º 33-R, de 25 de março de 202 da SESA –

Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo;

CONSIDERANDO  o impacto local e o potencial poluidor ambiental das atividades econômicas constante da

Resolução n.º 02, de 03 de novembro de 2016 do CONSEMA- Conselho Estadual  de Meio  Ambiente e as

atividades de baixo risco ambiental da IN n.º 09-N, de dezembro de 2021, do IEMA – Instituto Estadual de Meio

Ambiente e Recursos Hídricos;

CONSIDERANDO o Código Tributário do Município, Lei Complementar n.º 27, de 30 de dezembro de 2020 e

suas atualizações;

CONSIDERANDO a necessidade de determinar o grau de risco das atividades econômicas no Município, nos

termos da Lei Municipal n.º 618, de 20 de outubro de 2017.

DECRETA:

Art. 1º Este Decreto define o grau de risco das atividades econômicas para estabelecimentos comerciais,

industriais, prestadores de serviços e outros de qualquer natureza no Município de Alfredo Chaves/ES.

Parágrafo único. As normas deste instrumento devem ser observadas pelos órgãos e entidades de competência

sanitária, ambiental, fazendária, uso e ocupação do solo, posturas, transporte e por todos aqueles envolvidos

no processo de registro, alteração, baixa e licenciamento mercantil no âmbito municipal.

Art. 2º Para fins desta regulamentação, considerar-se-á:

I - atividade econômica: o ramo de atividade identificada a partir dos códigos de Classificação

Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, estabelecida pela Comissão Nacional de

Classificação – CONCLA;
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II- grau de risco: nível de perigo potencial de ocorrência de danos à integridade física e à saúde

humana,  ao  meio  ambiente  ou  ao  patrimônio  em  decorrência  de  exercício de atividade

econômica;

III - alto risco ou nível de risco III: atividades econômicas que exigem vistoria prévia por

parte dos órgãos municipais responsáveis pela emissão de licenças e autorizações, antes do

início do funcionamento da empresa;

V - baixo risco B ou nível de risco II: atividade econômica que permite o início de operação do

estabelecimento  mediante  o  Alvará  de  Funcionamento  imediato,  sem  a necessidade da

realização de vistoria para a comprovação prévia do cumprimento de exigências por parte dos

órgãos responsáveis pela emissão de licenças e autorizações de funcionamento;

VI – baixo risco A ou nível de risco I: atividade econômica dispensada de todos os atos públicos

de liberação e que não comporta vistoria prévia para o exercício pleno e regular da atividade

econômica.

Art. 3º O Município adotará a classificação de grau de risco das atividades econômicas, conforme disciplinado

na tabela de risco do Anexo I.

Parágrafo único. Para as atividades econômicas cuja determinação do risco dependa de condicionantes, haverá

na tabela  do  Anexo I  a  indicação  de  uma pergunta  ou limitação  específica,  que  deverá  ser  observada e

respondida pelo interessado acerca da prática empresarial a ser desempenhada, sendo que, de acordo com a

resposta fornecida, poderá ser mantida ou majorada a classificação de risco do empreendimento.

Art. 4º Quando o grau de risco envolvido na solicitação de licenciamento for considerado alto ou nível III, será

exigida  vistoria  prévia  por  parte  dos  órgãos  e  das entidades  responsáveis  pela  emissão  de  licenças  e

autorizações, antes do início do funcionamento da empresa.

Parágrafo  único.  O  grau  de  risco  será  considerado  alto  ou  nível  III  se  uma  ou  mais atividades do

estabelecimento forem assim classificadas, sejam primárias ou secundárias.

Art. 5º Quando o grau de risco envolvido na solicitação de licenciamento for considerado baixo risco B ou nível

de risco II, o Município emitirá Alvará de Funcionamento imediato,  que permitirá  o início  de operação do

estabelecimento imediatamente após o ato de registro.

§ 1o O Alvará de Funcionamento deverá ser emitido contra a assinatura de Termo de Ciência e Responsabilidade

pelo empresário ou responsável legal pela sociedade, no qual este firmará compromisso, sob as penas da lei, de

cumprir os requisitos exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto

social e de acordo com as regras municipais para efeito de cumprimento das normas de segurança sanitária,

ambiental e de prevenção contra incêndio;

§ 2o Nas situações em que a natureza da atividade econômica for considerada de baixo grau de risco B ou nível

de risco II, deverá ser emitido o Alvará de Funcionamento independentemente da realização de vistorias

prévias pelos órgãos e entidades  municipais,  que  deverão  ocorrer  somente  após  o  início  da  operação  do

estabelecimento;

§ 4º A expedição do Alvará de Funcionamento imediato não desobriga o empresário ou pessoa jurídica do

pagamento das taxas municipais devidas em razão do exercício da atividade econômica, nos termos do Código

Tributário municipal;

§ 5º Os Alvarás de Funcionamento serão emitidos com utilização procedimento online, por meio do sistema

integrador estadual da REDESIM.

Art. 6º Quando o grau de risco envolvido na solicitação de licenciamento for considerado baixo risco A ou nível

de risco I,  o  empreendimento  estará dispensado do ato  público  de liberação na hipótese da atividade se

qualificar, simultaneamente, como sendo:
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I - baixo risco A ou nível de risco I em prevenção contra incêndio e pânico, nos termos da

legislação do Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo.

II - baixo risco A ou nível  de risco I  em segurança sanitária, ambiental,  ambiente de

trabalho e econômica.

§ 1º Se a atividade a que se refere o caput for exercida em zona urbana, somente será qualificada como de

baixo risco A ou nível de risco I quando:

I - executada em área sobre a qual o seu exercício seja plenamente regular, conforme

determinações da legislação de zoneamento municipal.

II - exploradas em estabelecimento inócuo ou virtual, assim entendido aquele:

a) exercido na residência do empresário, titular ou sócio, na hipótese em que a atividade

não gere circulação de pessoas;

b) em que a atividade exercida for tipicamente digital, de modo que não exija estabelecimento

físico para a sua operação.

§ 2º.  Se a atividade a que se refere  o  caput for  exercida  em área sem regulação fundiária  ou inscrição

imobiliária, não será qualificada como de baixo risco A ou nível de risco I;

§ 3º. Nas situações em que a natureza da atividade econômica for considerada de baixo grau de risco A ou

nível  de  risco  I,  não  será  exigida  vistoria  prévia  para  plena  e contínua operação  e  funcionamento do

estabelecimento;

§ 4º A dispensa  do  ato  público  de  liberação  não  desobriga  o  empresário  ou pessoa jurídica do cadastro

tributário e do respectivo pagamento das taxas municipais devidas em  razão  do  exercício  da  atividade

econômica, nos termos do Código Tributário municipal;

§  5º  -  O  grau  de  risco  será  considerado  baixo  risco  A  ou  nível  de  risco  I  se  todas  as atividades do

estabelecimento forem assim classificadas, sejam primárias ou secundárias.

Art. 7º A classificação de grau de risco e os procedimentos descritos neste Decreto não se aplicam ao MEI –

Microempreendedor Individual, cujo registro deverá ocorrer de forma simplificada e especial, segundo definido

pela Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, e Resoluções do CGSIM.

Art. 8º Na ausência de regulamentação específica prevista neste Decreto, devem ser observadas

subsidiariamente as normas e procedimentos estabelecidos pelo CGSIM e pela legislação municipal.

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições do Decreto n.º 1497-N,

de 13 de novembro de 2020 e do Decreto n.º 1.595-N, de 10 de junho de 2021;

Alfredo Chaves (ES), 27 de abril de 2022.

REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE
PREFEITO MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS -
ALFREDO CHAVES/ES

Estrutura detalhada da
CNAE-Subclasses 2.3 Grau de 

Risco 
municipal

Condição para 
Classificação de Risco

Exigem a 
análise e 
aprovação de 
projeto básico 
de arquitetura

Classe Subclasse Denominação

AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E 
AQUICULTURA

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 às 23:00:36 Código de Autenticação: f828bcb3



62
DOM/ES - Edição Nº2.008

Vitória, segunda-feira, 02 de Maio de 2022

www.amunes.es.gov.br

AGRICULTURA, PECUÁRIA E SERVIÇOS RELACIONADOS

Produção de lavouras temporárias

01.11-3 Cultivo de cereais

0111-3/01 Cultivo de arroz Nível de Risco I

0111-3/02 Cultivo de milho Nível de Risco I

0111-3/03 Cultivo de trigo Nível de Risco I

0111-3/99 Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente Nível de Risco I

01.12-1
Cultivo de algodão herbáceo e de outras fibras de lavoura temporária

0112-1/01 Cultivo de algodão herbáceo Nível de Risco I

0112-1/02 Cultivo de juta Nível de Risco I

0112-1/99
Cultivo de outras fibras de lavoura temporária não especificadas anteriormente

Nível de Risco I

01.13-0 Cultivo de cana-de-açúcar

0113-0/00 Cultivo de cana-de-açúcar Nível de Risco I

01.14-8 Cultivo de fumo

0114-8/00 Cultivo de fumo Nível de Risco I

01.15-6 Cultivo de soja

0115-6/00 Cultivo de soja Nível de Risco I

01.16-4 Cultivo de oleaginosas de lavoura temporária, exceto soja

0116-4/01 Cultivo de amendoim Nível de Risco I

0116-4/02 Cultivo de girassol Nível de Risco I

0116-4/03 Cultivo de mamona Nível de Risco I

0116-4/99
Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas 
anteriormente Nível de Risco I

01.19-9
Cultivo de plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente

0119-9/01 Cultivo de abacaxi Nível de Risco I

0119-9/02 Cultivo de alho Nível de Risco I

0119-9/03 Cultivo de batata-inglesa Nível de Risco I

0119-9/04 Cultivo de cebola Nível de Risco I

0119-9/05 Cultivo de feijão Nível de Risco I

0119-9/06 Cultivo de mandioca Nível de Risco I

0119-9/07 Cultivo de melão Nível de Risco I

0119-9/08 Cultivo de melancia Nível de Risco I

0119-9/09 Cultivo de tomate rasteiro Nível de Risco I

0119-9/99
Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas 
anteriormente Nível de Risco I

Horticultura e floricultura

01.21-1 Horticultura

0121-1/01 Horticultura, exceto morango Nível de Risco I

0121-1/02 Cultivo de morango Nível de Risco I

01.22-9 Cultivo de flores e plantas ornamentais

0122-9/00 Cultivo de flores e plantas ornamentais Nível de Risco I

Produção de lavouras permanentes

01.31-8 Cultivo de laranja

0131-8/00 Cultivo de laranja Nível de Risco I

01.32-6 Cultivo de uva

0132-6/00 Cultivo de uva Nível de Risco I

01.33-4 Cultivo de frutas de lavoura permanente, exceto laranja e uva

0133-4/01 Cultivo de açaí Nível de Risco I

0133-4/02 Cultivo de banana Nível de Risco I

0133-4/03 Cultivo de caju Nível de Risco I

0133-4/04 Cultivo de cítricos, exceto laranja Nível de Risco I

0133-4/05 Cultivo de coco-da-baía Nível de Risco I

0133-4/06 Cultivo de guaraná Nível de Risco I

0133-4/07 Cultivo de maçã Nível de Risco I

0133-4/08 Cultivo de mamão Nível de Risco I

0133-4/09 Cultivo de maracujá Nível de Risco I
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0133-4/10 Cultivo de manga Nível de Risco I

0133-4/11 Cultivo de pêssego Nível de Risco I

0133-4/99
Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente

Nível de Risco I

01.34-2 Cultivo de café

0134-2/00 Cultivo de café Nível de Risco I

01.35-1 Cultivo de cacau

0135-1/00 Cultivo de cacau Nível de Risco I

01.39-3
Cultivo de plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente

0139-3/01 Cultivo de chá-da-índia Nível de Risco I

0139-3/02 Cultivo de erva-mate Nível de Risco I

0139-3/03 Cultivo de pimenta-do-reino Nível de Risco I

0139-3/04 Cultivo de plantas para condimento, exceto pimenta-do-reino Nível de Risco I

0139-3/05 Cultivo de dendê Nível de Risco I

0139-3/06 Cultivo de seringueira Nível de Risco I

0139-3/99
Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas 
anteriormente Nível de Risco I

Produção de sementes e mudas certificadas

01.41-5 Produção de sementes certificadas

0141-5/01
Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto

Nível de Risco I

0141-5/02
Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto

Nível de Risco I

01.42-3
Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas

0142-3/00
Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas

Nível de Risco I

Pecuária

01.51-2 Criação de bovinos

0151-2/01 Criação de bovinos para corte Nível de Risco II
Desde que não possua regime confinado

ou semi-

confinado

0151-2/02 Criação de bovinos para leite Nível de Risco II
Desde que não possua regime confinado

ou semi- confinado

0151-2/03 Criação de bovinos, exceto para corte e leite Nível de Risco II
Desde que não possua regime confinado

ou semi- confinado

01.52-1 Criação de outros animais de grande porte

0152-1/01 Criação de bufalinos Nível de Risco II
Desde que não possua regime confinado

ou semi-

confinado

0152-1/02 Criação de equinos Nível de Risco II
Desde que não possua regime confinado

ou semi- confinado

0152-1/03 Criação de asininos e muares Nível de Risco II
Desde que não possua regime confinado

ou semi- confinado

01.53-9 Criação de caprinos e ovinos

0153-9/01 Criação de caprinos Nível de Risco II
Desde que não possua

regime confinado ou semi- confinado

0153-9/02 Criação de ovinos, inclusive para produção de lã Nível de Risco II
Desde que não possua

regime confinado ou semi- confinado

01.54-7 Criação de suínos

0154-7/00 Criação de suínos Nível de Risco II
Desde que não possua abatedouro

e/ou número de cabeças maior que 10

01.55-5 Criação de aves
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0155-5/01 Criação de frangos para corte Nível de Risco II

Desde que não possua abatedouro
e/ou área de confinamento maior do

que 200 m²

0155-5/02 Produção de pintos de um dia Nível de Risco II
Desde que não possua capacidade
máxima de incubação maior que

5000

0155-5/03 Criação de outros galináceos, exceto para corte Nível de Risco II

Desde que não possua abatedouro
e/ou área de confinamento maior do

que 200 m²

0155-5/04 Criação de aves, exceto galináceos Nível de Risco II

Desde que não possua abatedouro
e/ou área de confinamento maior do

que 200 m²

0155-5/05 Produção de ovos Nível de Risco II
Desde que não possua número de

cabeças maior que 200

01.59-8 Criação de animais não especificados anteriormente

0159-8/01 Apicultura Nível de Risco II

0159-8/02 Criação de animais de estimação Nível de Risco I
Desde que não possua Área de

confinamento maior do que 200 m²

0159-8/03 Criação de escargô Nível de Risco I
Desde que não haja fauna silvestre 

e exótica

0159-8/04 Criação de bicho-da-seda Nível de Risco II

0159-8/99 Criação de outros animais não especificados anteriormente Nível de Risco II

Atividades de apoio à agricultura e à pecuária; atividades de pós-colheita

01.61-0 Atividades de apoio à agricultura

0161-0/01 Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas Nível de Risco III

0161-0/02 Serviço de poda de árvores para lavouras Nível de Risco I

0161-0/03 Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita Nível de Risco I

0161-0/99 Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente Nível de Risco I

01.62-8 Atividades de apoio à pecuária

0162-8/01 Serviço de inseminação artificial em animais Nível de Risco I

0162-8/02 Serviço de tosquiamento de ovinos Nível de Risco I

0162-8/03 Serviço de manejo de animais Nível de Risco I

0162-8/99 Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente Nível de Risco I

01.63-6 Atividades de pós-colheita

0163-6/00 Atividades de pós-colheita Nível de Risco I

Caça e serviços relacionados

01.70-9 Caça e serviços relacionados

0170-9/00 Caça e serviços relacionados Nível de Risco II

PRODUÇÃO FLORESTAL

Produção florestal - florestas plantadas

02.10-1 Produção florestal - florestas plantadas

0210-1/01 Cultivo de eucalipto Nível de Risco I

0210-1/02 Cultivo de acácia-negra Nível de Risco I

0210-1/03 Cultivo de pinus Nível de Risco I

0210-1/04 Cultivo de teca Nível de Risco I

0210-1/05
Cultivo de espécies madeireiras, exceto eucalipto, acácia-negra, pinus e teca

Nível de Risco I

0210-1/06 Cultivo de mudas em viveiros florestais Nível de Risco II

0210-1/07 Extração de madeira em florestas plantadas Nível de Risco II

0210-1/08 Produção de carvão vegetal - florestas plantadas Nível de Risco II

0210-1/09 Produção de casca de acácia-negra - florestas plantadas Nível de Risco II

0210-1/99
Produção de produtos não madeireiros não especificados anteriormente em 
florestas plantadas Nível de Risco II

Produção florestal - florestas nativas
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02.20-9 Produção florestal - florestas nativas

0220-9/01 Extração de madeira em florestas nativas Nível de Risco II

0220-9/02 Produção de carvão vegetal - florestas nativas Nível de Risco II

0220-9/03 Coleta de castanha-do-pará em florestas nativas Nível de Risco II

0220-9/04 Coleta de látex em florestas nativas Nível de Risco II

0220-9/05 Coleta de palmito em florestas nativas Nível de Risco II

0220-9/06 Conservação de florestas nativas Nível de Risco II

0220-9/99
Coleta de produtos não madeireiros não especificados anteriormente em
florestas nativas Nível de Risco II

Atividades de apoio à produção florestal

02.30-6 Atividades de apoio à produção florestal

0230-6/00 Atividades de apoio à produção florestal Nível de Risco II

PESCA E AQÜICULTURA

Pesca

03.11-6 Pesca em água salgada

0311-6/01 Pesca de peixes em água salgada Nível de Risco II

0311-6/02 Pesca de crustáceos e moluscos em água salgada Nível de Risco II

0311-6/03 Coleta de outros produtos marinhos Nível de Risco II

0311-6/04 Atividades de apoio à pesca em água salgada Nível de Risco II

03.12-4 Pesca em água doce

0312-4/01 Pesca de peixes em água doce Nível de Risco I

0312-4/02 Pesca de crustáceos e moluscos em água doce Nível de Risco II

0312-4/03 Coleta de outros produtos aquáticos de água doce Nível de Risco I

0312-4/04 Atividades de apoio à pesca em água doce Nível de Risco I

Aquicultura

03.21-3 Aquicultura em água salgada e salobra

0321-3/01 Criação de peixes em água salgada e salobra Nível de Risco II

0321-3/02 Criação de camarões em água salgada e salobra Nível de Risco II

0321-3/03 Criação de ostras e mexilhões em água salgada e salobra Nível de Risco II

0321-3/04 Criação de peixes ornamentais em água salgada e salobra Nível de Risco II

0321-3/05 Atividades de apoio à aquicultura em água salgada e salobra Nível de Risco II

0321-3/99
Cultivos e semicultivos da aquicultura em água salgada e salobra não especificados 
anteriormente Nível de Risco II

03.22-1 Aquicultura em água doce

0322-1/01 Criação de peixes em água doce Nível de Risco III

0322-1/02 Criação de camarões em água doce Nível de Risco III

0322-1/03 Criação de ostras e mexilhões em água doce Nível de Risco III

0322-1/04 Criação de peixes ornamentais em água doce Nível de Risco III

0322-1/05 Ranicultura Nível de Risco II

Desde que não possua área de
confinamento maior que 400 m² e não

esteja inserida em Área de
Preservação Permanente

0322-1/06 Criação de jacaré Nível de Risco II

0322-1/07 Atividades de apoio à aquicultura em água doce Nível de Risco I

0322-1/99
Cultivos e semicultivos da aquicultura em água doce não especificados 
anteriormente Nível de Risco II

INDÚSTRIAS EXTRATIVAS

EXTRAÇÃO DE CARVÃO MINERAL

Extração de carvão mineral

05.00-3 Extração de carvão mineral

0500-3/01 Extração de carvão mineral Nível de Risco II

0500-3/02 Beneficiamento de carvão mineral Nível de Risco II

EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Extração de petróleo e gás natural

06.00-0 Extração de petróleo e gás natural

0600-0/01 Extração de petróleo e gás natural Nível de Risco III

0600-0/02 Extração e beneficiamento de xisto Nível de Risco II

0600-0/03 Extração e beneficiamento de areias betuminosas Nível de Risco II
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EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS

Extração de minério de ferro

07.10-3 Extração de minério de ferro

0710-3/01 Extração de minério de ferro Nível de Risco II

0710-3/02
Pelotização, sinterização e outros beneficiamentos de minério de ferro

Nível de Risco II

Extração de minerais metálicos não ferrosos

07.21-9 Extração de minério de alumínio

0721-9/01 Extração de minério de alumínio Nível de Risco II

0721-9/02 Beneficiamento de minério de alumínio Nível de Risco II

07.22-7 Extração de minério de estanho

0722-7/01 Extração de minério de estanho Nível de Risco II

0722-7/02 Beneficiamento de minério de estanho Nível de Risco II

07.23-5 Extração de minério de manganês

0723-5/01 Extração de minério de manganês Nível de Risco II

0723-5/02 Beneficiamento de minério de manganês Nível de Risco II

07.24-3 Extração de minério de metais preciosos

0724-3/01 Extração de minério de metais preciosos Nível de Risco II

0724-3/02 Beneficiamento de minério de metais preciosos Nível de Risco II

07.25-1 Extração de minerais radioativos

0725-1/00 Extração de minerais radioativos Nível de risco III

07.29-4
Extração de minerais metálicos não ferrosos não 
especificados anteriormente

0729-4/01 Extração de minérios de nióbio e titânio Nível de Risco II

0729-4/02 Extração de minério de tungstênio Nível de Risco II

0729-4/03 Extração de minério de níquel Nível de Risco II

0729-4/04
Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não ferrosos 
não especificados anteriormente Nível de Risco II

0729-4/05
Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não 
ferrosos não especificados anteriormente Nível de Risco II

EXTRAÇÃO DE MINERAIS NÃO METÁLICOS

Extração de pedra, areia e argila

08.10-0 Extração de pedra, areia e argila

0810-0/01 Extração de ardósia e beneficiamento associado Nível de Risco II

0810-0/02 Extração de granito e beneficiamento associado Nível de Risco II

0810-0/03 Extração de mármore e beneficiamento associado Nível de Risco II

0810-0/04 Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado Nível de Risco II

0810-0/05 Extração de gesso e caulim Nível de Risco II

0810-0/06
Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado

Nível de Risco III

0810-0/07 Extração de argila e beneficiamento associado Nível de Risco III

0810-0/08 Extração de saibro e beneficiamento associado Nível de Risco III

0810-0/09 Extração de basalto e beneficiamento associado Nível de Risco II

0810-0/10 Beneficiamento de gesso e caulim associado à extração Nível de Risco II

0810-0/99
Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e 
beneficiamento associado Nível de Risco III

Extração de outros minerais não metálicos

08.91-6
Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros 
produtos químicos

0891-6/00
Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos 
químicos Nível de Risco I

08.92-4 Extração e refino de sal marinho e sal-gema

0892-4/01 Extração de sal marinho Nível de Risco II

0892-4/02 Extração de sal-gema Nível de Risco II

0892-4/03 Refino e outros tratamentos do sal Nível de Risco III X

08.93-2 Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas)

0893-2/00 Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas) Nível de Risco II

08.99-1
Extração de minerais não metálicos não especificados 
anteriormente

0899-1/01 Extração de grafita Nível de Risco II
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0899-1/02 Extração de quartzo Nível de Risco II

0899-1/03 Extração de amianto Nível de Risco II

0899-1/99
Extração de outros minerais não metálicos não especificados anteriormente

Nível de Risco II

ATIVIDADES DE APOIO À EXTRAÇÃO DE MINERAIS

Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural

09.10-6 Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural

0910-6/00 Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural Nível de Risco II

Atividades de apoio à extração de minerais, exceto petróleo e gás natural

09.90-4
Atividades de apoio à extração de minerais, exceto petróleo e gás natural

0990-4/01 Atividades de apoio à extração de minério de ferro Nível de Risco II

0990-4/02 Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não ferrosos Nível de Risco II

0990-4/03 Atividades de apoio à extração de minerais não metálicos Nível de Risco II

INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

Abate e fabricação de produtos de carne

10.11-2 Abate de reses, exceto suínos

1011-2/01 Frigorífico - abate de bovinos Nível de Risco III

1011-2/02 Frigorífico - abate de equinos Nível de Risco III

1011-2/03 Frigorífico - abate de ovinos e caprinos Nível de Risco III

1011-2/04 Frigorífico - abate de bufalinos Nível de Risco III

1011-2/05 Matadouro - abate de reses sob contrato, exceto abate de suínos Nível de Risco III

10.12-1 Abate de suínos, aves e outros pequenos animais

1012-1/01 Abate de aves Nível de Risco III

1012-1/02 Abate de pequenos animais Nível de Risco III

1012-1/03 Frigorífico - abate de suínos Nível de Risco III

1012-1/04 Matadouro - abate de suínos sob contrato Nível de Risco III

10.13-9 Fabricação de produtos de carne

1013-9/01 Fabricação de produtos de carne Nível de Risco II

Desde que o resultado do exercício da
atividade econômica não seja diferente

de produto artesanal.

1013-9/02 Preparação de subprodutos do abate Nível de Risco II

Desde que o resultado do exercício da
atividade econômica não seja diferente

de produto artesanal.

Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado

10.20-1
Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado

1020-1/01 Preservação de peixes, crustáceos e moluscos Nível de Risco II

Laticínios

10.51-1 Preparação do leite

1051-1/00 Preparação do leite Nível de Risco II

Desde que o resultado do exercício da
atividade econômica não seja diferente

de produto artesanal.

10.52-0 Fabricação de laticínios

1052-0/00 Fabricação de laticínios Nível de Risco II

Desde que o resultado do exercício da
atividade econômica não seja diferente

de produto artesanal.

10.53-8 Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis

1053-8/00 Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis Nível de Risco III

Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais

10.61-9 Beneficiamento de arroz e fabricação de produtos do arroz
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1061-9/01 Beneficiamento de arroz Nível de Risco II
Desde que o beneficiamento de arroz 
não seja industrial.

1061-9/02 Fabricação de produtos do arroz Nível de Risco III

10.62-7 Moagem de trigo e fabricação de derivados

1062-7/00 Moagem de trigo e fabricação de derivados Nível de Risco III

10.63-5 Fabricação de farinha de mandioca e derivados

1063-5/00 Fabricação de farinha de mandioca e derivados Nível de Risco II

Desde que o resultado do exercício da
atividade econômica não seja diferente

de produto artesanal.

10.64-3
Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho

1064-3/00
Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho

Nível de Risco II

Desde que o resultado do exercício da
atividade econômica não seja diferente

de produto artesanal.

10.65-1
Fabricação de amidos e féculas de vegetais e de óleos de milho

1065-1/01 Fabricação de amidos e féculas de vegetais Nível de Risco II

Desde que o resultado do exercício da
atividade econômica não seja diferente

de produto artesanal.

1065-1/02 Fabricação de óleo de milho em bruto Nível de Risco III

1065-1/03 Fabricação de óleo de milho refinado Nível de Risco III

10.66-0 Fabricação de alimentos para animais

1066-0/00 Fabricação de alimentos para animais Nível de Risco II

10.69-4
Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados 
anteriormente

1069-4/00
Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados 
anteriormente Nível de Risco II

Desde que o resultado do exercício da
atividade econômica não seja diferente

de produto artesanal.

Fabricação e refino de açúcar

10.71-6 Fabricação de açúcar em bruto

1071-6/00 Fabricação de açúcar em bruto Nível de Risco III

10.72-4 Fabricação de açúcar refinado

1072-4/01 Fabricação de açúcar de cana refinado Nível de Risco III

1072-4/02 Fabricação de açúcar de cereais (dextrose) e de beterraba Nível de Risco III

Torrefação e moagem de café

10.81-3 Torrefação e moagem de café

1081-3/01 Beneficiamento de café Nível de Risco II

Desde que o resultado do exercício da
atividade econômica não seja diferente

de produto artesanal.

1081-3/02 Torrefação e moagem de café Nível de Risco III

10.82-1 Fabricação de produtos à base de café

1082-1/00 Fabricação de produtos à base de café Nível de Risco III

Fabricação de outros produtos alimentícios

10.91-1 Fabricação de produtos de panificação

1091-1/01 Fabricação de produtos de panificação industrial Nível de Risco III

1091-1/02
Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância 
de produção própria Nível de Risco I

Desde que o resultado do exercício da
atividade econômica não seja diferente

de produto artesanal.

10.92-9 Fabricação de biscoitos e bolachas

1092-9/00 Fabricação de biscoitos e bolachas Nível de Risco I

Desde que o resultado do exercício da
atividade econômica não seja diferente

de produto artesanal.

10.93-7
Fabricação de produtos derivados do cacau, de chocolates e confeitos
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1093-7/01 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates Nível de Risco I

Desde que o resultado do exercício da
atividade econômica não seja diferente

de produto artesanal.

1093-7/02 Fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes Nível de Risco II

Desde que o resultado do exercício da
atividade econômica não seja diferente

de produto artesanal.

10.94-5 Fabricação de massas alimentícias

1094-5/00 Fabricação de massas alimentícias Nível de Risco I

Desde que o resultado do exercício da
atividade econômica não seja diferente

de produto artesanal.

10.95-3 Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos

1095-3/00 Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos Nível de Risco I

Desde que o resultado do exercício da
atividade econômica não seja diferente

de especiaria ou condimento desidratado
produzido artesananalmente.

1351-1/00 Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico Nível de Risco II

Desde que o resultado do exercício da
atividade econômica não seja diferente

de produto artesanal.

13.52-9 Fabricação de artefatos de tapeçaria

1352-9/00 Fabricação de artefatos de tapeçaria Nível de Risco II

13.53-7 Fabricação de artefatos de cordoaria

1353-7/00 Fabricação de artefatos de cordoaria Nível de Risco II

13.54-5 Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos

1354-5/00 Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos Nível de Risco II

Desde que a área construída do
empreendimento não ultrapasse 2.500m²

(dois mil e quinhentos metros quadrados).

13.59-6
Fabricação de outros produtos têxteis não especificados 
anteriormente

1359-6/00
Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente

Nível de Risco III

CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS

Confecção de artigos do vestuário e acessórios

14.11-8 Confecção de roupas íntimas

1411-8/01 Confecção de roupas íntimas Nível de Risco I

1411-8/02 Facção de roupas íntimas Nível de Risco I
Desde que sem tingimento, estamparia
e/ou utilização de produtos químicos

14.12-6 Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

1412-6/01 Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob 
medida

Nível de Risco I
desde que sem tingimento, estamparia
e/ou utilização de produtos químicos

1412-6/02 Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas Nível de Risco I
desde que sem tingimento, estamparia
e/ou utilização de produtos químicos

1412-6/03 Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas Nível de Risco I
desde que sem tingimento, estamparia
e/ou utilização de produtos químicos

14.13-4 Confecção de roupas profissionais

1413-4/01 Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida Nível de Risco I
Desde que sem tingimento, estamparia
e/ou utilização de produtos químicos
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1413-4/02 Confecção, sob medida, de roupas profissionais Nível de Risco I
desde que sem tingimento, estamparia
e/ou utilização de produtos químicos

1413-4/03 Facção de roupas profissionais Nível de Risco I
desde que sem tingimento, estamparia
e/ou utilização de produtos químicos

14.14-2
Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para 
segurança e proteção

1414-2/00 Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção Nível de Risco I
desde que sem tingimento, estamparia
e/ou utilização de produtos químicos

Fabricação de artigos de malharia e tricotagem

14.21-5 Fabricação de meias

1421-5/00 Fabricação de meias Nível de Risco I
desde que sem tingimento, estamparia
e/ou utilização de produtos químicos

14.22-3
Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, 
exceto meias

1422-3/00 Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto 
meias

Nível de Risco I
desde que sem tingimento, estamparia
e/ou utilização de produtos químicos

PREPARAÇÃO DE COUROS E FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS 
DE COURO, ARTIGOS PARA VIAGEM E

CALÇADOS

Curtimento e outras preparações de couro

15.10-6 Curtimento e outras preparações de couro

1510-6/00 Curtimento e outras preparações de couro Nível de Risco III

Fabricação de artigos para viagem e de artefatos diversos de couro

15.21-1
Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer 
material

1521-1/00
Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material

Nível de Risco III

15.29-7
Fabricação de artefatos de couro não especificados 
anteriormente

1529-7/00
Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente

Nível de Risco III

Fabricação de calçados

15.31-9 Fabricação de calçados de couro

1531-9/01 Fabricação de calçados de couro Nível de Risco III

1531-9/02 Acabamento de calçados de couro sob contrato Nível de Risco III

15.32-7 Fabricação de tênis de qualquer material

1532-7/00 Fabricação de tênis de qualquer material Nível de Risco III

15.33-5 Fabricação de calçados de material sintético

1533-5/00 Fabricação de calçados de material sintético Nível de Risco III

15.39-4
Fabricação de calçados de materiais não especificados 
anteriormente

1539-4/00
Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente

Nível de Risco III

Fabricação de partes para calçados, de qualquer material

15.40-8 Fabricação de partes para calçados, de qualquer material

1540-8/00 Fabricação de partes para calçados, de qualquer material Nível de Risco III

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA

Desdobramento de madeira

16.10-2 Desdobramento de madeira

1610-2/03 Serrarias com desdobramento de madeira em bruto Nível de Risco III

1610-2/04 Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto - Resseragem Nível de Risco III

1610-2/05 Serviço de tratamento de madeira realizado sob contrato Nível de Risco III

Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado, exceto 
móveis
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16.21-8
Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira 
compensada, prensada e aglomerada

1621-8/00
Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, 
prensada e aglomerada Nível de Risco III

16.22-6
Fabricação de estruturas de madeira e de artigos de carpintaria
para construção

1622-6/01 Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas Nível de Risco III

1622-6/02
Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações 
industriais e comerciais Nível de Risco III

1622-6/99 Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção Nível de Risco III

16.23-4
Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira

1623-4/00 Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira Nível de Risco III

16.29-3
Fabricação de artefatos de madeira, palha, cortiça, vime e material 
trançado não especificados anteriormente, exceto móveis

1629-3/01 Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis Nível de Risco III

1629-3/02
Fabricação de artefatos diversos de cortiça, bambu, palha, vime e outros materiais trançados,
exceto móveis Nível de Risco III

FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL

Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel

17.10-9
Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel

1710-9/00
Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel

Nível de Risco III

Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão

17.21-4 Fabricação de papel

1721-4/00 Fabricação de papel Nível de Risco III

17.22-2 Fabricação de cartolina e papel-cartão

1722-2/00 Fabricação de cartolina e papel-cartão Nível de Risco III

Fabricação de embalagens de papel, cartolina, papel-cartão e papelão 
ondulado

17.31-1 Fabricação de embalagens de papel

1731-1/00 Fabricação de embalagens de papel Nível de Risco III

X
Desde que o resultado do

exercício da atividade for usado
para embalar produto a ser

esterilizado

17.32-0 Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão

1732-0/00 Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão Nível de Risco III

X
Desde que o resultado do

exercício da atividade se destine
a entrar em contato com produto

para saúde

17.33-8 Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado

1733-8/00 Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado Nível de Risco III X

Fabricação de produtos diversos de papel, cartolina, papel- cartão e 
papelão ondulado

17.41-9
Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão 
ondulado para uso comercial e de escritório

1741-9/01 Fabricação de formulários contínuos Nível de Risco III

1741-9/02
Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado 
para uso comercial e de escritório Nível de Risco III

17.42-7
Fabricação de produtos de papel para usos doméstico e higiênico-
sanitário

1742-7/01 Fabricação de fraldas descartáveis Nível de Risco III X

1742-7/02 Fabricação de absorventes higiênicos Nível de Risco III X
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1742-7/99
Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico- sanitário não especificados
anteriormente Nível de Risco III

17.49-4
Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-
cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente

1749-4/00
Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão 
ondulado não especificados

anteriormente

Nível de Risco III

IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE GRAVAÇÕES

Atividade de impressão

18.11-3
Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas

1811-3/01 Impressão de jornais Nível de Risco III

1811-3/02 Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas Nível de Risco III

18.12-1 Impressão de material de segurança

1812-1/00 Impressão de material de segurança Nível de Risco III

18.13-0 Impressão de materiais para outros usos

1813-0/01 Impressão de material para uso publicitário Nível de Risco III

1813-0/99 Impressão de material para outros usos Nível de Risco III

Serviços de pré-impressão e acabamentos gráficos

18.21-1 Serviços de pré-impressão

1821-1/00 Serviços de pré-impressão Nível de Risco III

18.22-9 Serviços de acabamentos gráficos

1822-9/01 Serviços de encadernação e plastificação Nível de Risco I

1822-9/99
Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação

Nível de Risco I

Reprodução de materiais gravados em qualquer suporte

18.30-0 Reprodução de materiais gravados em qualquer suporte

1830-0/01 Reprodução de som em qualquer suporte Nível de Risco III

1830-0/02 Reprodução de vídeo em qualquer suporte Nível de Risco III

1830-0/03 Reprodução de software em qualquer suporte Nível de Risco III

FABRICAÇÃO DE COQUE, DE PRODUTOS DERIVADOS DO PETRÓLEO E 
DE BIOCOMBUSTÍVEIS

Coquerias

19.10-1 Coquerias

1910-1/00 Coquerias Nível de Risco III

Fabricação de produtos derivados do petróleo

19.21-7 Fabricação de produtos do refino de petróleo

1921-7/00 Fabricação de produtos do refino de petróleo Nível de Risco III

19.22-5
Fabricação de produtos derivados do petróleo, exceto produtos 
do refino

1922-5/01 Formulação de combustíveis Nível de Risco III

1922-5/02 Rerrefino de óleos lubrificantes Nível de Risco III

1922-5/99
Fabricação de outros produtos derivados do petróleo, exceto produtos do refino

Nível de Risco III

Fabricação de biocombustíveis

19.31-4 Fabricação de álcool

1931-4/00 Fabricação de álcool Nível de Risco III

19.32-2 Fabricação de biocombustíveis, exceto álcool

1932-2/00 Fabricação de biocombustíveis, exceto álcool Nível de Risco III

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS

Fabricação de produtos químicos inorgânicos

20.11-8 Fabricação de cloro e álcalis

2011-8/00 Fabricação de cloro e álcalis Nível de Risco III

20.12-6 Fabricação de intermediários para fertilizantes

2012-6/00 Fabricação de intermediários para fertilizantes Nível de Risco III

20.13-4 Fabricação de adubos e fertilizantes

2013-4/01 Fabricação de adubos e fertilizantes organo-minerais Nível de Risco III

2013-4/02 Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais Nível de Risco III

20.14-2 Fabricação de gases industriais

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 às 23:00:36 Código de Autenticação: f828bcb3



73
DOM/ES - Edição Nº2.008

Vitória, segunda-feira, 02 de Maio de 2022

www.amunes.es.gov.br

2014-2/00 Fabricação de gases industriais Nível de Risco III
X

Desde que o gás fabricado seja
utilizado para fins terapêuticos

20.19-3
Fabricação de produtos químicos inorgânicos não 
especificados anteriormente

2019-3/01 Elaboração de combustíveis nucleares Nível de Risco III

2019-3/99
Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos não especificados 
anteriormente Nível de Risco III

Fabricação de produtos químicos orgânicos

20.21-5 Fabricação de produtos petroquímicos básicos

2021-5/00 Fabricação de produtos petroquímicos básicos Nível de Risco III

20.22-3
Fabricação de intermediários para plastificantes, resinas e fibras

2022-3/00 Fabricação de intermediários para plastificantes, resinas e fibras Nível de Risco III

20.29-1
Fabricação de produtos químicos orgânicos não 
especificados anteriormente

2029-1/00

Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente

Nível de Risco III

X
Desde que o resultado do
exercício da atividade seja

óxido de etileno de uso como
saneante

domissanitário

Fabricação de resinas e elastômeros

20.31-2 Fabricação de resinas termoplásticas

2031-2/00 Fabricação de resinas termoplásticas Nível de Risco III

20.32-1 Fabricação de resinas termofixas

2032-1/00 Fabricação de resinas termofixas Nível de Risco III

20.33-9 Fabricação de elastômeros

2033-9/00 Fabricação de elastômeros Nível de Risco III

Fabricação de fibras artificiais e sintéticas

20.40-1 Fabricação de fibras artificiais e sintéticas

2040-1/00 Fabricação de fibras artificiais e sintéticas Nível de Risco III

Fabricação de defensivos agrícolas e desinfestantes 
domissanitários

20.51-7 Fabricação de defensivos agrícolas

2051-7/00 Fabricação de defensivos agrícolas Nível de Risco III

20.52-5 Fabricação de desinfestantes domissanitários

2052-5/00 Fabricação de desinfestantes domissanitários Nível de Risco III X

Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, 
produtos de perfumaria e de higiene pessoal

20.61-4 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos

2061-4/00 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos Nível de Risco III X

20.62-2 Fabricação de produtos de limpeza e polimento

2062-2/00 Fabricação de produtos de limpeza e polimento Nível de Risco III X

20.63-1
Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene 
pessoal

2063-1/00
Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

Nível de Risco III X

Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins

20.71-1 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas

2071-1/00 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas Nível de Risco III

20.72-0 Fabricação de tintas de impressão

2072-0/00 Fabricação de tintas de impressão Nível de Risco III

20.73-8 Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos

afins

2073-8/00 Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins Nível de Risco III

Fabricação de produtos e preparados químicos diversos

20.91-6 Fabricação de adesivos e selantes

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 às 23:00:36 Código de Autenticação: f828bcb3



74
DOM/ES - Edição Nº2.008

Vitória, segunda-feira, 02 de Maio de 2022

www.amunes.es.gov.br

2091-6/00 Fabricação de adesivos e selantes Nível de Risco III

20.92-4 Fabricação de explosivos

2092-4/01 Fabricação de pólvoras, explosivos e detonantes Nível de Risco III

2092-4/02 Fabricação de artigos pirotécnicos Nível de Risco III

2092-4/03 Fabricação de fósforos de segurança Nível de Risco III

20.93-2 Fabricação de aditivos de uso industrial

2093-2/00 Fabricação de aditivos de uso industrial Nível de Risco III

X
Desde que o resultado do
exercício da atividade seja

insumo farmacêutico

20.94-1 Fabricação de catalisadores

2094-1/00 Fabricação de catalisadores Nível de Risco III

20.99-1
Fabricação de produtos químicos não especificados 
anteriormente

2099-1/01
Fabricação de chapas, filmes, papéis e outros materiais e produtos químicos 
para fotografia Nível de Risco III

2099-1/99
Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente

Nível de Risco III

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMOQUÍMICOS E 
FARMACÊUTICOS

Fabricação de produtos farmoquímicos

21.10-6 Fabricação de produtos farmoquímicos

2110-6/00 Fabricação de produtos farmoquímicos Nível de Risco III X

Fabricação de produtos farmacêuticos

21.21-1 Fabricação de medicamentos para uso humano

2121-1/01 Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano Nível de Risco III X

2121-1/02 Fabricação de medicamentos homeopáticos para uso humano Nível de Risco III X

2121-1/03 Fabricação de medicamentos fitoterápicos para uso humano Nível de Risco III X

21.22-0 Fabricação de medicamentos para uso veterinário

2122-0/00 Fabricação de medicamentos para uso veterinário Nível de Risco III

21.23-8 Fabricação de preparações farmacêuticas

2123-8/00 Fabricação de preparações farmacêuticas Nível de Risco III X

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA E DE 
MATERIAL PLÁSTICO

Fabricação de produtos de borracha

22.11-1 Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar

2211-1/00 Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar Nível de Risco III

22.12-9 Reforma de pneumáticos usados

2212-9/00 Reforma de pneumáticos usados Nível de Risco III

22.19-6
Fabricação de artefatos de borracha não especificados 
anteriormente

2219-6/00
Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente

Nível de Risco III X

Fabricação de produtos de material plástico

22.21-8
Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico

2221-8/00 Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico Nível de Risco III

22.22-6 Fabricação de embalagens de material plástico

2222-6/00 Fabricação de embalagens de material plástico Nível de Risco III

X
Desde que o resultado do
exercício da atividade seja

embalagem de material plástico
para diagnóstico de uso in vitro
ou produto não estéril indicado
para apoio a procedimentos de

saúde
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22.23-4
Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na 
construção

2223-4/00
Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção

Nível de Risco III

22.29-3
Fabricação de artefatos de material plástico não 
especificados anteriormente

2229-3/01
Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico

Nível de Risco III

2229-3/02 Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais Nível de Risco III

2229-3/03
Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto 
tubos e acessórios Nível de Risco III

2229-3/99
Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente

Nível de Risco III

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS NÃO 
METÁLICOS

Fabricação de vidro e de produtos do vidro

23.11-7 Fabricação de vidro plano e de segurança

2311-7/00 Fabricação de vidro plano e de segurança Nível de Risco III

23.12-5 Fabricação de embalagens de vidro

2312-5/00 Fabricação de embalagens de vidro Nível de Risco III

23.19-2 Fabricação de artigos de vidro

2319-2/00 Fabricação de artigos de vidro Nível de Risco III

Fabricação de cimento

23.20-6 Fabricação de cimento

2320-6/00 Fabricação de cimento Nível de Risco III

Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais 
semelhantes

23.30-3
Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais 
semelhantes

2330-3/01
Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda

Nível de Risco III

2330-3/02 Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção Nível de Risco III

2330-3/03 Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção Nível de Risco III

2330-3/04 Fabricação de casas pré-moldadas de concreto Nível de Risco III

2330-3/05 Preparação de massa de concreto e argamassa para construção Nível de Risco III

2330-3/99
Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e 
materiais semelhantes Nível de Risco III

Fabricação de produtos cerâmicos

23.41-9 Fabricação de produtos cerâmicos refratários

2341-9/00 Fabricação de produtos cerâmicos refratários Nível de Risco III

23.42-7
Fabricação de produtos cerâmicos não refratários para uso estrutural na 
construção

2342-7/01 Fabricação de azulejos e pisos Nível de Risco III

2342-7/02
Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto 
azulejos e pisos Nível de Risco III

23.49-4
Fabricação de produtos cerâmicos não refratários não 
especificados anteriormente

2349-4/01 Fabricação de material sanitário de cerâmica Nível de Risco III

2349-4/99
Fabricação de produtos cerâmicos não refratários não especificados 
anteriormente Nível de Risco III

Aparelhamento de pedras e fabricação de outros produtos de minerais 
não metálicos

23.91-5 Aparelhamento e outros trabalhos em pedras

2391-5/01 Britamento de pedras, exceto associado à extração Nível de Risco III

2391-5/02
Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração

Nível de Risco III

2391-5/03
Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras 
pedras Nível de Risco III

23.92-3 Fabricação de cal e gesso

2392-3/00 Fabricação de cal e gesso Nível de Risco III
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23.99-1
Fabricação de produtos de minerais não metálicos não 
especificados anteriormente

2399-1/01
Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, 
vidro e cristal Nível de Risco I

Desde que o resultado do exercício da
atividade econômica não seja diferente

de produto artesanal

2399-1/02 Fabricação de abrasivos Nível de Risco II

2399-1/99
Fabricação de outros produtos de minerais não metálicos não especificados 
anteriormente Nível de Risco III

METALURGIA

Produção de ferro-gusa e de ferroligas

24.11-3 Produção de ferro-gusa

2411-3/00 Produção de ferro-gusa Nível de Risco III

24.12-1 Produção de ferroligas

2412-1/00 Produção de ferroligas Nível de Risco III

Siderurgia

24.21-1 Produção de semiacabados de aço

2421-1/00 Produção de semiacabados de aço Nível de Risco III

24.22-9 Produção de laminados planos de aço

2422-9/01
Produção de laminados planos de aço ao carbono, revestidos ou não

Nível de Risco III

2422-9/02 Produção de laminados planos de aços especiais Nível de Risco III

24.23-7 Produção de laminados longos de aço

2423-7/01 Produção de tubos de aço sem costura Nível de Risco III

2423-7/02 Produção de laminados longos de aço, exceto tubos Nível de Risco III

24.24-5 Produção de relaminados, trefilados e perfilados de aço

2424-5/01 Produção de arames de aço Nível de Risco III

2424-5/02
Produção de relaminados, trefilados e perfilados de aço, exceto arames

Nível de Risco III

Produção de tubos de aço, exceto tubos sem costura

24.31-8 Produção de tubos de aço com costura

2431-8/00 Produção de tubos de aço com costura Nível de Risco III

24.39-3 Produção de outros tubos de ferro e aço

2439-3/00 Produção de outros tubos de ferro e aço Nível de Risco III

Metalurgia dos metais não ferrosos

24.41-5 Metalurgia do alumínio e suas ligas

2441-5/01 Produção de alumínio e suas ligas em formas primárias Nível de Risco II

2441-5/02 Produção de laminados de alumínio Nível de Risco III

24.42-3 Metalurgia dos metais preciosos

2442-3/00 Metalurgia dos metais preciosos Nível de Risco III

24.43-1 Metalurgia do cobre

2443-1/00 Metalurgia do cobre Nível de Risco III

24.49-1
Metalurgia dos metais não ferrosos e suas ligas não 
especificados anteriormente

2449-1/01 Produção de zinco em formas primárias Nível de Risco II

2449-1/02 Produção de laminados de zinco Nível de Risco III

2449-1/03 Fabricação de ânodos para galvanoplastia Nível de Risco II

2449-1/99
Metalurgia de outros metais não ferrosos e suas ligas não especificados 
anteriormente Nível de Risco III

Fundição

24.51-2 Fundição de ferro e aço

2451-2/00 Fundição de ferro e aço Nível de Risco III

24.52-1 Fundição de metais não ferrosos e suas ligas

2452-1/00 Fundição de metais não ferrosos e suas ligas Nível de Risco III

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL, EXCETO 
MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS

Fabricação de estruturas metálicas e obras de caldeiraria pesada

25.11-0 Fabricação de estruturas metálicas
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2511-0/00 Fabricação de estruturas metálicas Nível de Risco III

25.12-8 Fabricação de esquadrias de metal

2512-8/00 Fabricação de esquadrias de metal Nível de Risco III

25.13-6 Fabricação de obras de caldeiraria pesada

2513-6/00 Fabricação de obras de caldeiraria pesada Nível de Risco III

Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras

25.21-7
Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para 
aquecimento central

2521-7/00
Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central

Nível de Risco III

25.22-5
Fabricação de caldeiras geradoras de vapor, exceto para aquecimento 
central e para veículos

2522-5/00
Fabricação de caldeiras geradoras de vapor, exceto para aquecimento central
e para veículos Nível de Risco III

Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento
de metais

25.31-4
Produção de forjados de aço e de metais não ferrosos e suas ligas

2531-4/01 Produção de forjados de aço Nível de Risco III

2531-4/02 Produção de forjados de metais não ferrosos e suas ligas Nível de Risco III

25.32-2
Produção de artefatos estampados de metal; metalurgia do pó

2532-2/01 Produção de artefatos estampados de metal Nível de Risco III

2532-2/02 Metalurgia do pó Nível de Risco III

25.39-0
Serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais

2539-0/01 Serviços de usinagem, torneiria e solda Nível de Risco II
Desde que não haja operações de

jateamento (jato de areia).

2539-0/02 Serviços de tratamento e revestimento em metais Nível de Risco II

Fabricação de artigos de cutelaria, de serralheria e 
ferramentas

25.41-1 Fabricação de artigos de cutelaria

2541-1/00 Fabricação de artigos de cutelaria Nível de Risco III

25.42-0 Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias

2542-0/00 Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias Nível de Risco III

25.43-8 Fabricação de ferramentas

2543-8/00 Fabricação de ferramentas Nível de Risco III

Fabricação de equipamento bélico pesado, armas e munições

25.50-1
Fabricação de equipamento bélico pesado, armas de fogo e munições

2550-1/01
Fabricação de equipamento bélico pesado, exceto veículos militares de combate

Nível de Risco III

2550-1/02 Fabricação de armas de fogo, outras armas e munições Nível de Risco III

Fabricação de produtos de metal não especificados 
anteriormente

25.91-8 Fabricação de embalagens metálicas

2591-8/00 Fabricação de embalagens metálicas Nível de Risco III

25.92-6 Fabricação de produtos de trefilados de metal

2592-6/01 Fabricação de produtos de trefilados de metal padronizados Nível de Risco III

2592-6/02
Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados

Nível de Risco III

25.93-4 Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal

2593-4/00 Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal Nível de Risco III

25.99-3
Fabricação de produtos de metal não especificados 
anteriormente

2599-3/01 Serviços de confecção de armações metálicas para a construção Nível de Risco III

2599-3/02 Serviço de corte e dobra de metais Nível de Risco II

2599-3/99
Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente

Nível de Risco III

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 às 23:00:36 Código de Autenticação: f828bcb3



78
DOM/ES - Edição Nº2.008

Vitória, segunda-feira, 02 de Maio de 2022

www.amunes.es.gov.br

FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 
PRODUTOS ELETRÔNICOS E ÓPTICOS

Fabricação de componentes eletrônicos

26.10-8 Fabricação de componentes eletrônicos

2610-8/00 Fabricação de componentes eletrônicos Nível de Risco III

Fabricação de equipamentos de informática e periféricos

26.21-3 Fabricação de equipamentos de informática

2621-3/00 Fabricação de equipamentos de informática Nível de Risco III

26.22-1 Fabricação de periféricos para equipamentos de informática

2622-1/00 Fabricação de periféricos para equipamentos de informática Nível de Risco III

Fabricação de equipamentos de comunicação

26.31-1 Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação

2631-1/00
Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios

Nível de Risco III

26.32-9
Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros 
equipamentos de comunicação

2632-9/00
Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros equipamentos de comunicação, peças e
acessórios Nível de Risco III

Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação 
de áudio e vídeo

26.40-0
Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação 
de áudio e vídeo

2640-0/00
Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e 
vídeo Nível de Risco III

Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; 
cronômetros e relógios

26.51-5
Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle

2651-5/00
Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle

Nível de Risco III

26.52-3 Fabricação de cronômetros e relógios

2652-3/00 Fabricação de cronômetros e relógios Nível de Risco III

Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e 
equipamentos de irradiação

26.60-4
Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e 
equipamentos de irradiação

2660-4/00
Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de 
irradiação Nível de Risco III X

Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, fotográficos e 
cinematográficos

26.70-1
Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, fotográficos e 
cinematográficos

2670-1/01
Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, peças e acessórios

Nível de Risco III

2670-1/02
Fabricação de aparelhos fotográficos e cinematográficos, peças e acessórios

Nível de Risco III

Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas

26.80-9 Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas

2680-9/00 Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas Nível de Risco III

FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS

Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos

27.10-4
Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos

2710-4/01
Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios

Nível de Risco III

2710-4/02
Fabricação de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e 
semelhantes, peças e acessórios Nível de Risco III

2710-4/03 Fabricação de motores elétricos, peças e acessórios Nível de Risco III

Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos
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27.21-0
Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos, exceto para 
veículos automotores

2721-0/00
Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos 
automotores Nível de Risco III

27.22-8
Fabricação de baterias e acumuladores para veículos 
automotores

2722-8/01
Fabricação de baterias e acumuladores para veículos automotores

Nível de Risco III

2722-8/02
Recondicionamento de baterias e acumuladores para veículos automotores

Nível de Risco III

Fabricação de equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica

27.31-7
Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de 
energia elétrica

2731-7/00
Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia 
elétrica Nível de Risco III

27.32-5
Fabricação de material elétrico para instalações em circuito de consumo

2732-5/00
Fabricação de material elétrico para instalações em circuito de consumo

Nível de Risco III

27.33-3 Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados

2733-3/00 Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados Nível de Risco III

Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de 
iluminação

27.40-6
Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de 
iluminação

2740-6/01 Fabricação de lâmpadas Nível de Risco III

2740-6/02 Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação Nível de Risco III

Fabricação de eletrodomésticos

27.51-1
Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso
doméstico

2751-1/00
Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico, peças e 
acessórios Nível de Risco III

27.59-7
Fabricação de aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente

2759-7/01
Fabricação de aparelhos elétricos de uso pessoal, peças e acessórios

Nível de Risco III

2759-7/99
Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especificados 
anteriormente, peças e acessórios Nível de Risco III

Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não 
especificados anteriormente

27.90-2
Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não 
especificados anteriormente

2790-2/01
Fabricação de eletrodos, contatos e outros artigos de carvão e grafita para uso elétrico, 
eletroímãs e isoladores Nível de Risco III

2790-2/02 Fabricação de equipamentos para sinalização e alarme Nível de Risco III

2790-2/99
Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados 
anteriormente Nível de Risco III

FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fabricação de motores, bombas, compressores e 
equipamentos de transmissão

28.11-9
Fabricação de motores e turbinas, exceto para aviões e veículos 
rodoviários

2811-9/00
Fabricação de motores e turbinas, peças e acessórios, exceto para aviões e veículos 
rodoviários Nível de Risco III

28.12-7
Fabricação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto 
válvulas

2812-7/00
Fabricação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, peças e acessórios, exceto válvulas

Nível de Risco III

28.13-5 Fabricação de válvulas, registros e dispositivos semelhantes
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2824-1/02
Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não industrial

Nível de Risco III

28.25-9
Fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento básico e 
ambiental

2825-9/00
Fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento básico e ambiental, 
peças e acessórios Nível de Risco III

28.29-1
Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral não especificados
anteriormente

2829-1/01
Fabricação de máquinas de escrever, calcular e outros equipamentos não eletrônicos para 
escritório, peças e acessórios Nível de Risco III

2829-1/99
Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados 
anteriormente, peças e acessórios Nível de Risco III X

Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e 
pecuária

28.31-3 Fabricação de tratores agrícolas

2831-3/00 Fabricação de tratores agrícolas, peças e acessórios Nível de Risco III

28.32-1 Fabricação de equipamentos para irrigação agrícola

2832-1/00
Fabricação de equipamentos para irrigação agrícola, peças e acessórios

Nível de Risco III

28.33-0
Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, 
exceto para irrigação

2833-0/00
Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e 
acessórios, exceto para irrigação Nível de Risco III

Fabricação de máquinas-ferramenta

28.40-2 Fabricação de máquinas-ferramenta

2840-2/00 Fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios Nível de Risco III

Fabricação de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e na 
construção

28.51-8
Fabricação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de 
petróleo

2851-8/00
Fabricação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo, 
peças e acessórios Nível de Risco III

28.52-6
Fabricação de outras máquinas e equipamentos para uso na extração 
mineral, exceto na extração de petróleo

2852-6/00
Fabricação de outras máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, peças
e acessórios, exceto na extração de petróleo Nível de Risco III

28.53-4 Fabricação de tratores, exceto agrícolas

2853-4/00 Fabricação de tratores, peças e acessórios, exceto agrícolas Nível de Risco III

28.54-2
Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação
e construção, exceto tratores

2854-2/00
Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, 
peças e acessórios, exceto tratores Nível de Risco III

Fabricação de máquinas e equipamentos de uso industrial específico

28.61-5
Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-
ferramenta

2861-5/00
Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, peças e acessórios, exceto 
máquinas-ferramenta Nível de Risco III

28.62-3
Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, 
bebidas e fumo

2862-3/00
Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e 
fumo, peças e acessórios Nível de Risco III

28.63-1
Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil

2863-1/00
Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, peças e acessórios

Nível de Risco III

28.64-0
Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias do vestuário, 
do couro e de calçados
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2864-0/00
Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias do vestuário, do couro e de 
calçados, peças e acessórios Nível de Risco III

28.65-8
Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de celulose, 
papel e papelão e artefatos

2865-8/00
Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de celulose, papel e papelão
e artefatos, peças e acessórios Nível de Risco III

28.66-6
Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria do plástico

2866-6/00
Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria do plástico, peças e 
acessórios Nível de Risco III

28.69-1
Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não 
especificados anteriormente

2869-1/00
Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados 
anteriormente, peças e acessórios Nível de Risco III

FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, REBOQUES E CARROCERIAS

Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários

29.10-7 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários

2910-7/01 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários Nível de Risco III

2910-7/02
Fabricação de chassis com motor para automóveis, camionetas e utilitários

Nível de Risco III

2910-7/03 Fabricação de motores para automóveis, camionetas e utilitários Nível de Risco III

Fabricação de caminhões e ônibus

29.20-4 Fabricação de caminhões e ônibus

2920-4/01 Fabricação de caminhões e ônibus Nível de Risco III

2920-4/02 Fabricação de motores para caminhões e ônibus Nível de Risco III

Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores

29.30-1
Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores

2930-1/01 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões Nível de Risco III

2930-1/02 Fabricação de carrocerias para ônibus Nível de Risco III

2930-1/03
Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros veículos automotores,
exceto caminhões e ônibus Nível de Risco III

Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores

29.41-7
Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor de veículos 
automotores

2941-7/00
Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor de veículos automotores

Nível de Risco III

29.42-5
Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de marcha e 
transmissão de veículos automotores

2942-5/00
Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de marcha e transmissão de veículos 
automotores Nível de Risco III

29.43-3
Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios de veículos 
automotores

2943-3/00
Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios de veículos automotores

Nível de Risco III

29.44-1
Fabricação de peças e acessórios para o sistema de direção e suspensão de
veículos automotores

2944-1/00
Fabricação de peças e acessórios para o sistema de direção e suspensão de veículos 
automotores Nível de Risco III

29.45-0
Fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos automotores,
exceto baterias

2945-0/00
Fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos automotores, 
exceto baterias Nível de Risco III

29.49-2
Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores não 
especificados anteriormente

2949-2/01 Fabricação de bancos e estofados para veículos automotores Nível de Risco III

2949-2/99
Fabricação de outras peças e acessórios para veículos automotores não 
especificadas anteriormente Nível de Risco III
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Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores

29.50-6
Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores

2950-6/00
Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores

Nível de Risco II

FABRICAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE 
TRANSPORTE, EXCETO VEÍCULOS AUTOMOTORES

Construção de embarcações

30.11-3 Construção de embarcações e estruturas flutuantes

3011-3/01 Construção de embarcações de grande porte Nível de Risco III

3011-3/02
Construção de embarcações para uso comercial e para usos especiais, exceto de 
grande porte Nível de Risco III

30.12-1 Construção de embarcações para esporte e lazer

3012-1/00 Construção de embarcações para esporte e lazer Nível de Risco III

Fabricação de veículos ferroviários

30.31-8
Fabricação de locomotivas, vagões e outros materiais rodantes

3031-8/00 Fabricação de locomotivas, vagões e outros materiais rodantes Nível de Risco III

30.32-6 Fabricação de peças e acessórios para veículos ferroviários

3032-6/00 Fabricação de peças e acessórios para veículos ferroviários Nível de Risco III

Fabricação de aeronaves

30.41-5 Fabricação de aeronaves

3041-5/00 Fabricação de aeronaves Nível de Risco III

30.42-3
Fabricação de turbinas, motores e outros componentes e peças para 
aeronaves

3042-3/00
Fabricação de turbinas, motores e outros componentes e peças para aeronaves

Nível de Risco III

Fabricação de veículos militares de combate

30.50-4 Fabricação de veículos militares de combate

3050-4/00 Fabricação de veículos militares de combate Nível de Risco III

Fabricação de equipamentos de transporte não 
especificados anteriormente

30.91-1 Fabricação de motocicletas

3091-1/01 Fabricação de motocicletas Nível de Risco II

3091-1/02 Fabricação de peças e acessórios para motocicletas Nível de Risco II

30.92-0 Fabricação de bicicletas e triciclos não motorizados

3092-0/00
Fabricação de bicicletas e triciclos não motorizados, peças e acessórios

Nível de Risco III X

30.99-7
Fabricação de equipamentos de transporte não 
especificados anteriormente

3099-7/00
Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente

Nível de Risco III

FABRICAÇÃO DE MÓVEIS

Fabricação de móveis

31.01-2 Fabricação de móveis com predominância de madeira

3101-2/00 Fabricação de móveis com predominância de madeira Nível de Risco III

31.02-1 Fabricação de móveis com predominância de metal

3102-1/00 Fabricação de móveis com predominância de metal Nível de Risco III

31.03-9
Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal

3103-9/00 Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal Nível de Risco III

31.04-7 Fabricação de colchões

3104-7/00 Fabricação de colchões Nível de Risco III

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS

Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes

32.11-6
Lapidação de gemas e fabricação de artefatos de ourivesaria e joalheria

3211-6/01 Lapidação de gemas Nível de Risco III

3211-6/02 Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria Nível de Risco III

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 às 23:00:36 Código de Autenticação: f828bcb3



83
DOM/ES - Edição Nº2.008

Vitória, segunda-feira, 02 de Maio de 2022

www.amunes.es.gov.br

3211-6/03 Cunhagem de moedas e medalhas Nível de Risco III

32.12-4 Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes

3212-4/00 Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes Nível de Risco III

Fabricação de instrumentos musicais

32.20-5 Fabricação de instrumentos musicais

3220-5/00 Fabricação de instrumentos musicais, peças e acessórios Nível de Risco III

Fabricação de artefatos para pesca e esporte

32.30-2 Fabricação de artefatos para pesca e esporte

3230-2/00 Fabricação de artefatos para pesca e esporte Nível de Risco III

Fabricação de brinquedos e jogos recreativos

32.40-0 Fabricação de brinquedos e jogos recreativos

3240-0/01 Fabricação de jogos eletrônicos Nível de Risco III

3240-0/02
Fabricação de mesas de bilhar, de sinuca e acessórios não associada à locação

Nível de Risco III

3240-0/03
Fabricação de mesas de bilhar, de sinuca e acessórios associada à locação

Nível de Risco III

3240-0/99
Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados 
anteriormente Nível de Risco III

Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico 
e de artigos ópticos

32.50-7
Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico 
e de artigos ópticos

3250-7/01
Fabricação de instrumentos não eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, 
odontológico e de laboratório Nível de Risco III X

3250-7/02
Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório

Nível de Risco III X

3250-7/03
Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos 
ortopédicos em geral sob encomenda Nível de Risco III X

3250-7/04
Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos 
ortopédicos em geral, exceto sob encomenda Nível de Risco III X

3250-7/05 Fabricação de materiais para medicina e odontologia Nível de Risco III X

3250-7/06 Serviços de prótese dentária Nível de Risco I

3250-7/07 Fabricação de artigos ópticos Nível de Risco III X

3250-7/09 Serviço de laboratório óptico Nível de Risco III

Fabricação de produtos diversos

32.91-4 Fabricação de escovas, pincéis e vassouras

3291-4/00 Fabricação de escovas, pincéis e vassouras Nível de Risco III X

32.92-2
Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção 
pessoal e profissional

3292-2/01
Fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo

Nível de Risco III

3292-2/02
Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional

Nível de Risco III X

32.99-0
Fabricação de produtos diversos não especificados 
anteriormente

3299-0/01 Fabricação de guarda-chuvas e similares Nível de Risco III

3299-0/02 Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório Nível de Risco II

Desde que não haja armazenamento e/ou
geração de resíduos químicos perigosos

3299-0/03
Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos

Nível de Risco III

3299-0/04 Fabricação de painéis e letreiros luminosos Nível de Risco III

3299-0/05 Fabricação de aviamentos para costura Nível de Risco III

3299-0/06 Fabricação de velas, inclusive decorativas Nível de Risco III X

3299-0/99 Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente Nível de Risco III

MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos
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33.11-2
Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, 
exceto para veículos

3311-2/00
Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para 
veículos Nível de Risco II

33.12-1
Manutenção e reparação de equipamentos eletrônicos e ópticos

3312-1/02
Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e 
controle Nível de Risco I

3312-1/03
Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos 
e equipamentos de irradiação Nível de Risco I

3312-1/04 Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos Nível de Risco I

33.13-9
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos elétricos

3313-9/01
Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos

Nível de Risco II

3313-9/02
Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos

Nível de Risco II

3313-9/99
Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não 
especificados anteriormente Nível de Risco II

33.14-7
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos da indústria 
mecânica

3314-7/01 Manutenção e reparação de máquinas motrizes não elétricas Nível de Risco II

3314-7/02
Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, 
exceto válvulas Nível de Risco II

3314-7/03 Manutenção e reparação de válvulas industriais Nível de Risco II

3314-7/04 Manutenção e reparação de compressores Nível de Risco II

3314-7/05
Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais

Nível de Risco II

3314-7/06
Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos 
para instalações térmicas Nível de Risco II

3314-7/07
Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e 
ventilação para uso industrial e comercial Nível de Risco II

3314-7/08
Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para 
transporte e elevação de cargas Nível de Risco II

3314-7/09
Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não 
eletrônicos para escritório Nível de Risco II

3314-7/10
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados 
anteriormente Nível de Risco II

3314-7/11
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária

Nível de Risco II

3314-7/12 Manutenção e reparação de tratores agrícolas Nível de Risco II

3314-7/13 Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta Nível de Risco II

3314-7/14
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de
petróleo Nível de Risco II

3314-7/15
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, 
exceto na extração de petróleo Nível de Risco II

3314-7/16 Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas Nível de Risco II

3314-7/17
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, 
pavimentação e construção, exceto tratores Nível de Risco II

3314-7/18
Manutenção e reparação de máquinas para a indústria metalúrgica, 
exceto máquinas-ferramenta Nível de Risco II

3314-7/19
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, 
bebidas e fumo Nível de Risco II

3314-7/20
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, do 
vestuário, do couro e calçados Nível de Risco II

3314-7/21
Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria de celulose, 
papel e papelão e artefatos Nível de Risco II

3314-7/22
Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria do plástico

Nível de Risco II

3314-7/99
Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não
especificados anteriormente Nível de Risco II
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33.15-5 Manutenção e reparação de veículos ferroviários

3315-5/00 Manutenção e reparação de veículos ferroviários Nível de Risco II

33.16-3 Manutenção e reparação de aeronaves

3316-3/01
Manutenção e reparação de aeronaves, exceto a manutenção na pista

Nível de Risco II

3316-3/02 Manutenção de aeronaves na pista Nível de Risco II

33.17-1 Manutenção e reparação de embarcações

3317-1/01 Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes Nível de Risco II

3317-1/02 Manutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer Nível de Risco II

33.19-8
Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados 
anteriormente

3319-8/00
Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados 
anteriormente Nível de Risco II

Instalação de máquinas e equipamentos

33.21-0 Instalação de máquinas e equipamentos industriais

3321-0/00 Instalação de máquinas e equipamentos industriais Nível de Risco I

33.29-5 Instalação de equipamentos não especificados

anteriormente

3329-5/01 Serviços de montagem de móveis de qualquer material Nível de Risco I

3329-5/99
Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente

Nível de Risco I

ELETRICIDADE E GÁS

ELETRICIDADE, GÁS E OUTRAS UTILIDADES

Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica

35.11-5 Geração de energia elétrica

3511-5/01 Geração de energia elétrica Nível de Risco III

3511-5/02
Atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia 
elétrica Nível de Risco I

35.12-3 Transmissão de energia elétrica

3512-3/00 Transmissão de energia elétrica Nível de Risco II

35.13-1 Comércio atacadista de energia elétrica

3513-1/00 Comércio atacadista de energia elétrica Nível de Risco I

35.14-0 Distribuição de energia elétrica

3514-0/00 Distribuição de energia elétrica Nível de Risco II

Produção e distribuição de combustíveis gasosos por redes urbanas

35.20-4
Produção de gás; processamento de gás natural; distribuição de 
combustíveis gasosos por redes urbanas

3520-4/01 Produção de gás; processamento de gás natural Nível de Risco II

3520-4/02 Distribuição de combustíveis gasosos por redes urbanas Nível de Risco II

Produção e distribuição de vapor, água quente e ar 
condicionado

35.30-1
Produção e distribuição de vapor, água quente e ar 
condicionado

3530-1/00 Produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado Nível de Risco II

ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E 
DESCONTAMINAÇÃO

CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Captação, tratamento e distribuição de água

36.00-6 Captação, tratamento e distribuição de água

3600-6/01 Captação, tratamento e distribuição de água Nível de Risco II

3600-6/02 Distribuição de água por caminhões Nível de Risco III

ESGOTO E ATIVIDADES RELACIONADAS

Esgoto e atividades relacionadas

37.01-1 Gestão de redes de esgoto

3701-1/00 Gestão de redes de esgoto Nível de Risco II

37.02-9 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes

3702-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes Nível de Risco II

COLETA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS; 
RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS
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Coleta de resíduos

38.11-4 Coleta de resíduos não perigosos

3811-4/00 Coleta de resíduos não perigosos Nível de Risco II

38.12-2 Coleta de resíduos perigosos

3812-2/00 Coleta de resíduos perigosos Nível de Risco III

Tratamento e disposição de resíduos

38.21-1 Tratamento e disposição de resíduos não perigosos

3821-1/00 Tratamento e disposição de resíduos não perigosos Nível de Risco II

38.22-0 Tratamento e disposição de resíduos perigosos

3822-0/00 Tratamento e disposição de resíduos perigosos Nível de Risco II

Recuperação de materiais

38.31-9 Recuperação de materiais metálicos

3831-9/01 Recuperação de sucatas de alumínio Nível de Risco II

3831-9/99 Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio Nível de Risco II

38.32-7 Recuperação de materiais plásticos

3832-7/00 Recuperação de materiais plásticos Nível de Risco II

38.39-4 Recuperação de materiais não especificados anteriormente

3839-4/01 Usinas de compostagem Nível de Risco II

3839-4/99 Recuperação de materiais não especificados anteriormente Nível de Risco II

DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS

Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos

39.00-5 Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos

3900-5/00 Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos Nível de Risco II

CONSTRUÇÃO

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Incorporação de empreendimentos imobiliários

41.10-7 Incorporação de empreendimentos imobiliários

4110-7/00 Incorporação de empreendimentos imobiliários Nível de Risco II

Construção de edifícios

41.20-4 Construção de edifícios

4120-4/00 Construção de edifícios Nível de Risco II

OBRAS DE INFRAESTRUTURA

Construção de rodovias, ferrovias, obras urbanas e obras- de-arte 
especiais

42.11-1 Construção de rodovias e ferrovias

4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias Nível de Risco II

4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos Nível de Risco II

42.12-0 Construção de obras de arte especiais

4212-0/00 Construção de obras de arte especiais Nível de Risco II

42.13-8 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Nível de Risco II

Obras de infraestrutura para energia elétrica, telecomunicações, água, 
esgoto e transporte por dutos

42.21-9
Obras para geração e distribuição de energia elétrica e para 
telecomunicações

4221-9/01
Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica

Nível de Risco II

4221-9/02
Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

Nível de Risco II

4221-9/03 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica Nível de Risco I

4221-9/04 Construção de estações e redes de telecomunicações Nível de Risco II

4221-9/05 Manutenção de estações e redes de telecomunicações Nível de Risco I

42.22-7
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e 
construções correlatas

4222-7/01
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções 
correlatas, exceto obras de irrigação Nível de Risco II

4222-7/02 Obras de irrigação Nível de Risco II

42.23-5
Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
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4223-5/00
Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto

Nível de Risco II

Construção de outras obras de infraestrutura

42.91-0 Obras portuárias, marítimas e fluviais

4291-0/00 Obras portuárias, marítimas e fluviais Nível de Risco II

42.92-8
Montagem de instalações industriais e de estruturas metálicas

4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas Nível de Risco I

4292-8/02 Obras de montagem industrial Nível de Risco I

42.99-5 Obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

4299-5/01 Construção de instalações esportivas e recreativas Nível de Risco II

4299-5/99 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente Nível de Risco II

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO

Demolição e preparação do terreno

43.11-8 Demolição e preparação de canteiros de obras

4311-8/01 Demolição de edifícios e outras estruturas Nível de Risco II

4311-8/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno Nível de Risco II

43.12-6 Perfurações e sondagens

4312-6/00 Perfurações e sondagens Nível de Risco II

43.13-4 Obras de terraplenagem

4313-4/00 Obras de terraplenagem Nível de Risco II

Desde que não ultrapasse 500 m² de área
útil, movimentação de terra menor igual a

200 m³, taludes menores de 3 metros e
não

intervir em APP

43.19-3
Serviços de preparação do terreno não especificados 
anteriormente

4319-3/00
Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

Nível de Risco II

Instalações elétricas, hidráulicas e outras instalações em construções

43.21-5 Instalações elétricas

4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica Nível de Risco I

43.22-3
Instalações hidráulicas, de sistemas de ventilação e 
refrigeração

4322-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás Nível de Risco I

4322-3/02
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, 
de ventilação e refrigeração Nível de Risco I

4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio Nível de Risco I

43.29-1
Obras de instalações em construções não especificadas 
anteriormente

4329-1/01 Instalação de painéis publicitários Nível de Risco I

4329-1/02
Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e 
lacustre Nível de Risco II

4329-1/03
Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes

Nível de Risco I

4329-1/04
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em 
vias públicas, portos e aeroportos Nível de Risco I

4329-1/05 Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração Nível de Risco I

4329-1/99
Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente

Nível de Risco I

Obras de acabamento

43.30-4 Obras de acabamento

4330-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil Nível de Risco I

4330-4/02
Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de 
qualquer material Nível de Risco I

4330-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque Nível de Risco I

4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral Nível de Risco I

4330-4/05
Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

Nível de Risco I
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4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção Nível de Risco I

Outros serviços especializados para construção

43.91-6 Obras de fundações

4391-6/00 Obras de fundações Nível de Risco I

43.99-1
Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

4399-1/01 Administração de obras Nível de Risco I

4399-1/02
Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

Nível de Risco I

4399-1/03 Obras de alvenaria Nível de Risco I

4399-1/04
Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de 
cargas e pessoas para uso em obras Nível de Risco I

4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água Nível de Risco II

4399-1/99
Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

Nível de Risco II

COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E 
MOTOCICLETAS

COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E 
MOTOCICLETAS

Comércio de veículos automotores

45.11-1 Comércio a varejo e por atacado de veículos automotores

4511-1/01 Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos Nível de Risco I

4511-1/02 Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados Nível de Risco I

4511-1/03
Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados

Nível de Risco I

4511-1/04 Comércio por atacado de caminhões novos e usados Nível de Risco I

4511-1/05
Comércio por atacado de reboques e semireboques novos e usados

Nível de Risco I

4511-1/06 Comércio por atacado de ônibus e micro-ônibus novos e usados Nível de Risco I

4330-4/05
Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

Nível de Risco I

4330-4/99 Outras obras de acabamento da construção Nível de Risco I

Outros serviços especializados para construção

43.91-6 Obras de fundações

4391-6/00 Obras de fundações Nível de Risco I

43.99-1
Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

4399-1/01 Administração de obras Nível de Risco I

4399-1/02
Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

Nível de Risco I

4399-1/03 Obras de alvenaria Nível de Risco I

4399-1/04
Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de 
cargas e pessoas para uso em obras Nível de Risco I

4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água Nível de Risco II

4399-1/99
Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

Nível de Risco II

COMÉRCIO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E 
MOTOCICLETAS

COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E 
MOTOCICLETAS

Comércio de veículos automotores

45.11-1 Comércio a varejo e por atacado de veículos automotores

4511-1/01 Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos Nível de Risco I

4511-1/02 Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados Nível de Risco I

4511-1/03
Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados

Nível de Risco I

4511-1/04 Comércio por atacado de caminhões novos e usados Nível de Risco I

4511-1/05
Comércio por atacado de reboques e semireboques novos e usados

Nível de Risco I

4511-1/06 Comércio por atacado de ônibus e micro-ônibus novos e usados Nível de Risco I
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45.12-9
Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos 
automotores

4512-9/01
Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores

Nível de Risco I

4512-9/02 Comércio sob consignação de veículos automotores Nível de Risco I

Manutenção e reparação de veículos automotores

45.20-0 Manutenção e reparação de veículos automotores

4520-0/01
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

Nível de Risco II

4520-0/02
Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores

Nível de Risco II

4520-0/03
Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores

Nível de Risco I

4520-0/04
Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores

Nível de Risco I

4520-0/05
Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

Nível de Risco II

4520-0/06 Serviços de borracharia para veículos automotores Nível de Risco I

4520-0/07
Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores

Nível de Risco I

4520-0/08 Serviços de capotaria Nível de Risco I

Comércio de peças e acessórios para veículos automotores

45.30-7 Comércio de peças e acessórios para veículos automotores

4530-7/01
Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores

Nível de Risco I

4530-7/02 Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar Nível de Risco I

4530-7/03
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

Nível de Risco I

4530-7/04
Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores

Nível de Risco I

4530-7/05 Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar Nível de Risco I

4530-7/06
Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e 
usados para veículos automotores Nível de Risco I

Comércio, manutenção e reparação de motocicletas, peças e acessórios

45.41-2
Comércio por atacado e a varejo de motocicletas, peças e acessórios

4541-2/01 Comércio por atacado de motocicletas e motonetas Nível de Risco I

4541-2/02
Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas

Nível de Risco I

4541-2/03 Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas Nível de Risco I

4541-2/04 Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas Nível de Risco I

4541-2/06
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e 
motonetas Nível de Risco I

4541-2/07
Comércio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e 
motonetas Nível de Risco I

45.42-1
Representantes comerciais e agentes do comércio de 
motocicletas, peças e acessórios

4542-1/01
Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e 
motonetas, peças e acessórios Nível de Risco I

4542-1/02 Comércio sob consignação de motocicletas e motonetas Nível de Risco I

45.43-9 Manutenção e reparação de motocicletas

4543-9/00 Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas Nível de Risco II

COMÉRCIO POR ATACADO, EXCETO VEÍCULOS 
AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS

Representantes comerciais e agentes do comércio, exceto de veículos 
automotores e motocicletas

46.11-7
Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-
primas agrícolas e animais vivos

4611-7/00
Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias- primas agrícolas e animais
vivos Nível de Risco I
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46.12-5
Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, 
minerais, produtos siderúrgicos e químicos

4612-5/00
Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais,
produtos siderúrgicos e químicos Nível de Risco I

46.13-3
Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, 
material de construção e ferragens

4613-3/00
Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e 
ferragens Nível de Risco I

46.14-1
Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, 
equipamentos, embarcações e aeronaves

4614-1/00
Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e
aeronaves Nível de Risco I

46.15-0
Representantes comerciais e agentes do comércio de 
eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico

4615-0/00
Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos,
móveis e artigos de uso doméstico Nível de Risco I

46.16-8
Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, 
vestuário, calçados e artigos de viagem

4616-8/00
Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e 
artigos de viagem Nível de Risco I

46.17-6
Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos 
alimentícios, bebidas e fumo

4617-6/00
Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e 
fumo Nível de Risco I

46.18-4
Representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos 
não especificados anteriormente

4618-4/01
Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, 
cosméticos e produtos de perfumaria Nível de Risco I

4618-4/02
Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e 
materiais odonto-médico-hospitalares Nível de Risco I

4618-4/03
Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras 
publicações Nível de Risco I

4618-4/99
Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em 
produtos não especificados anteriormente Nível de Risco I

46.19-2
Representantes comerciais e agentes do comércio de 
mercadorias em geral não especializado

4619-2/00
Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em 
geral não especializado Nível de Risco I

Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas e animais vivos

46.21-4 Comércio atacadista de café em grão

4621-4/00 Comércio atacadista de café em grão Nível de Risco II

46.22-2 Comércio atacadista de soja

4622-2/00 Comércio atacadista de soja Nível de Risco II

46.23-1
Comércio atacadista de animais vivos, alimentos para animais e matérias-
primas agrícolas, exceto café e soja

4623-1/01 Comércio atacadista de animais vivos Nível de Risco II

4623-1/02
Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não comestíveis de 
origem animal Nível de Risco II

4623-1/03 Comércio atacadista de algodão Nível de Risco I

4623-1/04 Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado Nível de Risco I

4623-1/05 Comércio atacadista de cacau Nível de Risco II

4623-1/06 Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas Nível de Risco I

4623-1/07 Comércio atacadista de sisal Nível de Risco I

4623-1/08
Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e 
acondicionamento associada Nível de Risco I

4623-1/09 Comércio atacadista de alimentos para animais Nível de Risco I

4623-1/99
Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas 
anteriormente Nível de Risco I

Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo
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46.31-1 Comércio atacadista de leite e laticínios

4631-1/00 Comércio atacadista de leite e laticínios Nível de Risco II

46.32-0
Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, 
amidos e féculas

4632-0/01 Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados Nível de Risco II

4632-0/02 Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas Nível de Risco II

4632-0/03
Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e 
féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada Nível de Risco II

Desde que não haja no exercício da
atividade a realização de

fracionamento, acondicionamento,
embalagem e/ou rotulagem,

consideradas etapas do processo
produtivo.

46.33-8 Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros

4633-8/01
Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes 
frescos Nível de Risco II

4633-8/02 Comércio atacadista de aves vivas e ovos Nível de Risco II

Desde que no exercício da atividade
não compreenda a comercialização de

ovos (casa atacadista)

4633-8/03
Comércio atacadista de coelhos e outros pequenos animais vivos para alimentação

Nível de Risco I

46.34-6 Comércio atacadista de carnes, produtos da carne e pescado

4634-6/01 Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados Nível de Risco II

4634-6/02 Comércio atacadista de aves abatidas e derivados Nível de Risco II

4634-6/03 Comércio atacadista de pescados e frutos do mar Nível de Risco II

4634-6/99 Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais Nível de Risco II

46.35-4 Comércio atacadista de bebidas

4635-4/01 Comércio atacadista de água mineral Nível de Risco I

4635-4/02 Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante Nível de Risco I

4635-4/03
Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento 
associada Nível de Risco I

Desde que não haja a realização de
atividade de engarrafamento e/ou
rotulagem, consideradas etapas do

processo produtivo, de água mineral.

4635-4/99 Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente Nível de Risco I

46.36-2 Comércio atacadista de produtos do fumo

4636-2/01 Comércio atacadista de fumo beneficiado Nível de Risco I

Desde que não haja preparação de fumo,
fabricação de cigarro, charuto ou

qualquer outra atividade de elaboração
de tabaco

4636-2/02 Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos Nível de Risco I

46.37-1
Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios não 
especificados anteriormente

4637-1/01 Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel Nível de Risco II

4637-1/02 Comércio atacadista de açúcar Nível de Risco II

4637-1/03 Comércio atacadista de óleos e gorduras Nível de Risco II

4637-1/04 Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares Nível de Risco I

4637-1/05 Comércio atacadista de massas alimentícias Nível de Risco II

4637-1/06 Comércio atacadista de sorvetes Nível de Risco II

4637-1/07
Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes

Nível de Risco I

4637-1/99
Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não 
especificados anteriormente Nível de Risco II

46.39-7 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

4639-7/01 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral Nível de Risco II

4639-7/02
Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de 
fracionamento e acondicionamento associada Nível de Risco III

Comércio atacadista de produtos de consumo não alimentar

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 às 23:00:36 Código de Autenticação: f828bcb3



92
DOM/ES - Edição Nº2.008

Vitória, segunda-feira, 02 de Maio de 2022

www.amunes.es.gov.br

46.41-9
Comércio atacadista de tecidos, artefatos de tecidos e de armarinho

4641-9/01 Comércio atacadista de tecidos Nível de Risco I

4641-9/02 Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho Nível de Risco I

4641-9/03 Comércio atacadista de artigos de armarinho Nível de Risco I

46.42-7 Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios

4642-7/01
Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de 
segurança Nível de Risco I

4642-7/02
Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

Nível de Risco I

46.43-5 Comércio atacadista de calçados e artigos de viagem

4643-5/01 Comércio atacadista de calçados Nível de Risco I

4643-5/02 Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem Nível de Risco I

46.44-3
Comércio atacadista de produtos farmacêuticos para uso humano e 
veterinário

4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano Nível de Risco III X

4644-3/02
Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário

Nível de Risco III

46.45-1
Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, 
cirúrgico, ortopédico e odontológico

4645-1/01
Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, 
hospitalar e de laboratórios Nível de Risco III X

4645-1/02 Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia Nível de Risco III X

4645-1/03 Comércio atacadista de produtos odontológicos Nível de Risco III X

46.46-0
Comércio atacadista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene 
pessoal

4646-0/01 Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria Nível de Risco III X

4646-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal Nível de Risco III X

46.47-8
Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; livros, jornais 
e outras publicações

4647-8/01 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria Nível de Risco I

4647-8/02 Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações Nível de Risco I

46.49-4
Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e 
doméstico não especificados anteriormente

4649-4/01
Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

Nível de Risco I

4649-4/02
Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

Nível de Risco I

4649-4/03
Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos

Nível de Risco I

4649-4/04 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria Nível de Risco I

4649-4/05 Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas Nível de Risco I

4649-4/06 Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures Nível de Risco I

4649-4/07 Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos Nível de Risco I

4649-4/08
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação 
domiciliar Nível de Risco III X

4649-4/09
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação 
domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada Nível de Risco III X

4649-4/10
Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e 
semipreciosas lapidadas Nível de Risco I

4649-4/99
Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico 
não especificados anteriormente Nível de Risco I

Comércio atacadista de equipamentos e produtos de 
tecnologias de informação e comunicação

46.51-6
Comércio atacadista de computadores, periféricos e 
suprimentos de informática

4651-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática Nível de Risco I

4651-6/02 Comércio atacadista de suprimentos para informática Nível de Risco I

46.52-4
Comércio atacadista de componentes eletrônicos e 
equipamentos de telefonia e comunicação
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4652-4/00
Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos 
de telefonia e comunicação Nível de Risco I

Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos, 
exceto de tecnologias de informação e comunicação

46.61-3
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso 
agropecuário; partes e peças

4661-3/00
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; 
partes e peças Nível de Risco I

46.62-1
Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, 
mineração e construção; partes e peças

4662-1/00
Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, 
mineração e construção; partes e peças Nível de Risco I

46.63-0
Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; 
partes e peças

4663-0/00
Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e 
peças Nível de Risco I

46.64-8
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e

equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

4664-8/00
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-
médico-hospitalar; partes e peças Nível de Risco III X

46.65-6
Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; 
partes e peças

4665-6/00
Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e 
peças Nível de Risco I

46.69-9
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos não 
especificados anteriormente; partes e

peças

4669-9/01 Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças Nível de Risco I

4669-9/99
Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados 
anteriormente; partes e peças Nível de Risco I

Comércio atacadista de madeira, ferragens, ferramentas, material 
elétrico e material de construção

46.71-1 Comércio atacadista de madeira e produtos derivados

4671-1/00 Comércio atacadista de madeira e produtos derivados Nível de Risco III

46.72-9 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas

4672-9/00 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas Nível de Risco I

46.73-7 Comércio atacadista de material elétrico

4673-7/00 Comércio atacadista de material elétrico Nível de Risco I

46.74-5 Comércio atacadista de cimento

4674-5/00 Comércio atacadista de cimento Nível de Risco I
Desde que não possua 

depósito de areia e brita

46.79-6
Comércio atacadista especializado de materiais de construção não 
especificados anteriormente e de materiais de construção em geral

4679-6/01 Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares Nível de Risco III

4679-6/02 Comércio atacadista de mármores e granitos Nível de Risco I

Desde que não possua atividade de
beneficiamento de chapas e/ou lavagem
e/ou manutenção de equipamentos e/ou

Área útil (área construída
+ área de estocagem, quando houver) (I)

≤ 0,2 há

4679-6/03 Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais Nível de Risco I

4679-6/04
Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados 
anteriormente Nível de Risco III

4679-6/99 Comércio atacadista de materiais de construção em geral Nível de Risco III

Comércio atacadista especializado em outros produtos

46.81-8
Comércio atacadista de combustíveis sólidos, líquidos e gasosos, 
exceto gás natural e GLP
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4681-8/01
Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de 
petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador retalhista (TRR) Nível de Risco III

4681-8/02
Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (TRR)

Nível de Risco III

4681-8/03
Comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool carburante

Nível de Risco III

4681-8/04 Comércio atacadista de combustíveis de origem mineral em bruto Nível de Risco III

4681-8/05 Comércio atacadista de lubrificantes Nível de Risco III

46.82-6 Comércio atacadista de gás liquefeito de petróleo (GLP)

4682-6/00 Comércio atacadista de gás liquefeito de petróleo (GLP) Nível de Risco III

46.83-4
Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e 
corretivos do solo

4683-4/00
Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e 
corretivos do solo Nível de Risco III

46.84-2
Comércio atacadista de produtos químicos e petroquímicos, exceto 
agroquímicos

4684-2/01 Comércio atacadista de resinas e elastômeros Nível de Risco III

4684-2/02 Comércio atacadista de solventes Nível de Risco III

4684-2/99
Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos 
não especificados anteriormente Nível de Risco III

46.85-1
Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e 
metalúrgicos, exceto para construção

4685-1/00
Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção

Nível de Risco I

Desde que não possua
atividade de

corte/beneficiamento de
produtos

46.86-9
Comércio atacadista de papel e papelão em bruto e de 
embalagens

4686-9/01 Comércio atacadista de papel e papelão em bruto Nível de Risco I

4686-9/02 Comércio atacadista de embalagens Nível de Risco I

46.87-7 Comércio atacadista de resíduos e sucatas

4687-7/01 Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão Nível de Risco I

4687-7/02
Comércio atacadista de resíduos e sucatas não metálicos, exceto de papel e papelão

Nível de Risco III

4687-7/03 Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos Nível de Risco I

46.89-3
Comércio atacadista especializado de outros produtos 
intermediários não especificados anteriormente

4689-3/01
Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis

Nível de Risco I

4689-3/02 Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados Nível de Risco I

4689-3/99
Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários 
não especificados anteriormente Nível de Risco I

Comércio atacadista não especializado

46.91-5
Comércio atacadista de mercadorias em geral, com 
predominância de produtos alimentícios

4691-5/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância
de produtos alimentícios

Nível de Risco I

Desde que não possua atividade de
corte/beneficiamento de produtos e

desde que o resultado do exercício da
atividade não compreenda o comércio
atacadista de saneante, medicamento,

cosmético, perfume, produto de higiene
e/ou produto para saúde de uso

humano.

X

46.92-3
Comércio atacadista de mercadorias em geral, com 
predominância de insumos agropecuários
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4692-3/00
Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância
de insumos agropecuários Nível de Risco I

Desde que não possua
atividade de

corte/beneficiamento de
produtos

46.93-1
Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de 
alimentos ou de insumos agropecuários

4693-1/00
Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de 
alimentos ou de insumos agropecuários Nível de Risco I

Desde que não possua
atividade de

corte/beneficiamento de
produtos

COMÉRCIO VAREJISTA

Comércio varejista não especializado

47.11-3
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios - hipermercados e supermercados

4711-3/01
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -
hipermercados Nível de Risco III

4711-3/02
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -
supermercados Nível de Risco III

47.12-1
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de 
produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

4712-1/00
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -
minimercados, mercearias e armazéns Nível de Risco I

Desde que não possua atividade de
açougue ou peixaria e não esteja inserido

em área urbana consolidada

47.13-0
Comércio varejista de mercadorias em geral, sem 
predominância de produtos alimentícios

4713-0/02 Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines Nível de Risco I

4713-0/04
Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)

Nível de Risco I

4713-0/05
Lojas francas (Duty Free) de aeroportos, portos e em fronteiras terrestres

Nível de Risco I

Comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo

47.21-1
Comércio varejista de produtos de padaria, laticínio, doces, balas e 
semelhantes

4721-1/02 Padaria e confeitaria com predominância de revenda Nível de Risco I

4721-1/03 Comércio varejista de laticínios e frios Nível de Risco I

4721-1/04 Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes Nível de Risco I

47.22-9
Comércio varejista de carnes e pescados - açougues e peixarias

4722-9/01 Comércio varejista de carnes - açougues Nível de Risco I

4722-9/02 Peixaria Nível de Risco I
Quando localizados em área urbana 

consolidada

47.23-7 Comércio varejista de bebidas

4723-7/00 Comércio varejista de bebidas Nível de Risco I

47.24-5 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

4724-5/00 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros Nível de Risco I
Desde que não possua atividade de 

açougue/peixaria

47.29-6
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado 
em produtos alimentícios não especificados anteriormente; produtos do 
fumo

4729-6/01 Tabacaria Nível de Risco I

4729-6/02 Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência Nível de Risco I

4729-6/99
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em 
produtos alimentícios não especificados anteriormente Nível de Risco I Desde que não possua atividade de 

açougue/peixaria

Comércio varejista de combustíveis para veículos 
automotores

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 às 23:00:36 Código de Autenticação: f828bcb3



96
DOM/ES - Edição Nº2.008

Vitória, segunda-feira, 02 de Maio de 2022

www.amunes.es.gov.br

47.31-8
Comércio varejista de combustíveis para veículos 
automotores

4731-8/00 Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores Nível de Risco III

47.32-6 Comércio varejista de lubrificantes

4732-6/00 Comércio varejista de lubrificantes Nível de Risco III

Comércio varejista de material de construção

47.41-5 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

4741-5/00 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura Nível de Risco I

47.42-3 Comércio varejista de material elétrico

4742-3/00 Comércio varejista de material elétrico Nível de Risco I

47.43-1 Comércio varejista de vidros

4743-1/00 Comércio varejista de vidros Nível de Risco I
Desde que não possua atividade de corte

e acabamento

47.44-0
Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção

4744-0/01 Comércio varejista de ferragens e ferramentas Nível de Risco I

4744-0/02 Comércio varejista de madeira e artefatos Nível de Risco II
Desde que não possua 

atividade de serraria

4744-0/03 Comércio varejista de materiais hidráulicos Nível de Risco I

4744-0/04 Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas Nível de Risco I
Desde que não possua atividade 

de beneficiamento

4744-0/05
Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

Nível de Risco I
Desde que não possua depósito 

de brita e areia

4744-0/06 Comércio varejista de pedras para revestimento Nível de Risco I

Desde que não possua atividade de
beneficiamento de chapas e/ou lavagem

e/ou manutenção de equipamentos

4744-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral Nível de Risco I
Desde que não possua depósito 

de brita e areia

Comércio varejista de equipamentos de informática e comunicação; 
equipamentos e artigos de uso doméstico

47.51-2
Comércio varejista especializado de equipamentos e 
suprimentos de informática

4751-2/01
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Nível de Risco I

4751-2/02 Recarga de cartuchos para equipamentos de informática Nível de Risco I

47.52-1
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e 
comunicação

4752-1/00
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

Nível de Risco I

47.53-9
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e 
equipamentos de áudio e vídeo

4753-9/00
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de 
áudio e vídeo Nível de Risco I

47.54-7
Comércio varejista especializado de móveis, colchoaria e artigos de 
iluminação

4754-7/01 Comércio varejista de móveis Nível de Risco I

4754-7/02 Comércio varejista de artigos de colchoaria Nível de Risco I

4754-7/03 Comércio varejista de artigos de iluminação Nível de Risco I

47.55-5
Comércio varejista especializado de tecidos e artigos de cama, mesa 
e banho

4755-5/01 Comércio varejista de tecidos Nível de Risco I

4755-5/02 Comercio varejista de artigos de armarinho Nível de Risco I

4755-5/03 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho Nível de Risco I

47.56-3
Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

4756-3/00
Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

Nível de Risco I
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47.57-1
Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos 
eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

4757-1/00
Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos 
eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação Nível de Risco I

47.59-8
Comércio varejista de artigos de uso doméstico não 
especificados anteriormente

4759-8/01 Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas Nível de Risco I

4759-8/99
Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados 
anteriormente Nível de Risco I

Comércio varejista de artigos culturais, recreativos e esportivos

47.61-0 Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

4761-0/01 Comércio varejista de livros Nível de Risco I

4761-0/02 Comércio varejista de jornais e revistas Nível de Risco I

4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria Nível de Risco I

47.62-8 Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas

4762-8/00 Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas Nível de Risco I

47.63-6 Comércio varejista de artigos recreativos e esportivos

4763-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos Nível de Risco I

4763-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos Nível de Risco I

4763-6/03 Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios Nível de Risco I

4763-6/04 Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping Nível de Risco I

4763-6/05
Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios

Nível de Risco I

Comércio varejista de produtos farmacêuticos, perfumaria e cosméticos e 
artigos médicos, ópticos e ortopédicos

47.71-7
Comércio varejista de produtos farmacêuticos para uso humano e 
veterinário

4771-7/01
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

Nível de Risco III

4771-7/02
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas

Nível de Risco III X

4771-7/03 Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos Nível de Risco III

X
Desde que haja no exercício da

atividade a manipulação de
fórmulas

4771-7/04 Comércio varejista de medicamentos veterinários Nível de Risco I

47.72-5
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene 
pessoal

4772-5/00
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

Nível de Risco I

47.73-3 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

4773-3/00 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos Nível de Risco I

47.74-1 Comércio varejista de artigos de óptica

4774-1/00 Comércio varejista de artigos de óptica Nível de Risco I

Comércio varejista de produtos novos não especificados 
anteriormente e de produtos usados

47.81-4 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4781-4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios Nível de Risco I

47.82-2 Comércio varejista de calçados e artigos de viagem

4782-2/01 Comércio varejista de calçados Nível de Risco I

4782-2/02 Comércio varejista de artigos de viagem Nível de Risco I

47.83-1 Comércio varejista de jóias e relógios

4783-1/01 Comércio varejista de artigos de joalheria Nível de Risco I

4783-1/02 Comércio varejista de artigos de relojoaria Nível de Risco I

47.84-9 Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)

4784-9/00 Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) Nível de Risco III
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47.85-7 Comércio varejista de artigos usados

4785-7/01 Comércio varejista de antiguidades Nível de Risco I

4785-7/99 Comércio varejista de outros artigos usados Nível de Risco I

47.89-0
Comércio varejista de outros produtos novos não 
especificados anteriormente

4789-0/01 Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos Nível de Risco I

4789-0/02 Comércio varejista de plantas e flores naturais Nível de Risco I

4789-0/03 Comércio varejista de objetos de arte Nível de Risco I

4789-0/04
Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação

Nível de Risco I

4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários Nível de Risco III

4789-0/06 Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos Nível de Risco III

4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório Nível de Risco I

4789-0/08 Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem Nível de Risco I

4789-0/09 Comércio varejista de armas e munições Nível de Risco III

4789-0/99
Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Nível de Risco III

Comércio ambulante e outros tipos de comércio varejista

47.90-3 Comércio ambulante e outros tipos de comércio varejista

TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO

TRANSPORTE TERRESTRE

Transporte ferroviário e metroferroviário

49.11-6 Transporte ferroviário de carga

4911-6/00 Transporte ferroviário de carga Nível de Risco III

49.12-4 Transporte metroferroviário de passageiros

4912-4/01
Transporte ferroviário de passageiros intermunicipal e interestadual

Nível de Risco III

4912-4/02
Transporte ferroviário de passageiros municipal e em região metropolitana

Nível de Risco III

4912-4/03 Transporte metroviário Nível de Risco III

Transporte rodoviário de passageiros

49.21-3
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal 
e em região metropolitana

4921-3/01
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal

Nível de Risco III

4921-3/02
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em 
região metropolitana Nível de Risco III

49.22-1
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, 
intermunicipal, interestadual e internacional

4922-1/01
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto 
em região metropolitana Nível de Risco III

4922-1/02
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual

Nível de Risco III

4922-1/03
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, internacional

Nível de Risco III

49.23-0 Transporte rodoviário de táxi

4923-0/01 Serviço de táxi Nível de Risco I

4923-0/02
Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

Nível de Risco I

desde que não inclua atividades de
manutenção mecânica, lavagem e

abastecimento veicular

49.24-8 Transporte escolar

4924-8/00 Transporte escolar Nível de Risco III

49.29-9
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento,
e outros transportes rodoviários não especificados anteriormente

4929-9/01
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

Nível de Risco III

4929-9/02
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, 
intermunicipal, interestadual e internacional Nível de Risco III

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 às 23:00:36 Código de Autenticação: f828bcb3



99
DOM/ES - Edição Nº2.008

Vitória, segunda-feira, 02 de Maio de 2022

www.amunes.es.gov.br

4929-9/03
Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal

Nível de Risco III

4929-9/04
Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, 
interestadual e internacional Nível de Risco III

4929-9/99
Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente

Nível de Risco III

Transporte rodoviário de carga

49.30-2 Transporte rodoviário de carga

4930-2/01 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
Nível de Risco II

Desde que não haja no exercício da
atividade o transporte e/ou

armazenamento de alimentos e/ou
bebidas que não necessitam de condições

especiais de temperatura e umidade; e
que não haja no exercício da atividade o

transporte e/ou armazenamento de
medicamento, cosmético, perfume,

produto de higiene, saneante, produto
para a saúde, sangue, material biológico

e/ou produtos sujeitos à vigilância
sanitária que necessitam de condições
especiais de temperatura ou umidade.

4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 
intermunicipal, interestadual e internacional

Nível de Risco II

Desde que não haja no exercício da
atividade o transporte e/ou

armazenamento de alimentos e/ou
bebidas que não necessitam de condições

especiais de temperatura e umidade; e
que não haja no exercício da atividade o

transporte e/ou armazenamento de
medicamento, cosmético, perfume,

produto de higiene, saneante, produto
para a saúde, sangue, material biológico

e/ou produtos sujeitos à vigilância
sanitária que necessitam de condições
especiais de temperatura ou umidade.

4930-2/03 Transporte rodoviário de produtos perigosos Nível de Risco III

4930-2/04 Transporte rodoviário de mudanças Nível de Risco I

Transporte dutoviário

49.40-0 Transporte dutoviário

4940-0/00 Transporte dutoviário Nível de Risco II

Trens turísticos, teleféricos e similares

49.50-7 Trens turísticos, teleféricos e similares

4950-7/00 Trens turísticos, teleféricos e similares Nível de Risco I

TRANSPORTE AQUAVIÁRIO

Transporte marítimo de cabotagem e longo curso

50.11-4 Transporte marítimo de cabotagem

5011-4/01 Transporte marítimo de cabotagem - Carga Nível de Risco II

5011-4/02 Transporte marítimo de cabotagem - Passageiros Nível de Risco II
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50.12-2 Transporte marítimo de longo curso

5012-2/01 Transporte marítimo de longo curso - Carga Nível de Risco II

5012-2/02 Transporte marítimo de longo curso - Passageiros Nível de Risco II

Transporte por navegação interior

50.21-1 Transporte por navegação interior de carga

5021-1/01
Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia

Nível de Risco I

5021-1/02
Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e 
internacional, exceto travessia Nível de Risco I

50.22-0
Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares

5022-0/01
Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, 
exceto travessia Nível de Risco I

5022-0/02
Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal,
interestadual e internacional, exceto travessia Nível de Risco I

Navegação de apoio

50.30-1 Navegação de apoio

5030-1/01 Navegação de apoio marítimo Nível de Risco II

5030-1/02 Navegação de apoio portuário Nível de Risco II

5030-1/03 Serviço de rebocadores e empurradores Nível de Risco II

Outros transportes aquaviários

50.91-2 Transporte por navegação de travessia

5091-2/01 Transporte por navegação de travessia, municipal Nível de Risco I

5091-2/02
Transporte por navegação de travessia, intermunicipal, interestadual e 
internacional Nível de Risco I

50.99-8 Transportes aquaviários não especificados anteriormente

5099-8/01 Transporte aquaviário para passeios turísticos Nível de Risco I

5099-8/99 Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente Nível de Risco I

TRANSPORTE AÉREO

Transporte aéreo de passageiros

51.11-1 Transporte aéreo de passageiros regular

5111-1/00 Transporte aéreo de passageiros regular Nível de Risco II

51.12-9 Transporte aéreo de passageiros não regular

5112-9/01 Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação Nível de Risco II

5112-9/99 Outros serviços de transporte aéreo de passageiros não regular Nível de Risco II

Transporte aéreo de carga

51.20-0 Transporte aéreo de carga

5120-0/00 Transporte aéreo de carga Nível de Risco III

Transporte espacial

51.30-7 Transporte espacial

5130-7/00 Transporte espacial Nível de Risco III

ARMAZENAMENTO E ATIVIDADES AUXILIARES DOS 
TRANSPORTES

Armazenamento, carga e descarga

52.11-7 Armazenamento

5211-7/01 Armazéns gerais - emissão de warrant Nível de Risco III

X
Desde que haja no exercício da
atividade o armazenamento de
produtos sujeitos à vigilância

sanitária que sejam diferentes de
alimentos ou bebidas

5211-7/02 Guarda-móveis Nível de Risco I
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5211-7/99

Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis

Nível de Risco III

X
Desde que haja no exercício da
atividade o armazenamento de
produtos sujeitos à vigilância

sanitária que sejam diferentes de
alimentos ou bebidas

52.12-5 Carga e descarga

5212-5/00 Carga e descarga Nível de Risco I

Atividades auxiliares dos transportes terrestres

52.21-4
Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços 
relacionados

5221-4/00
Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados

Nível de Risco I
Desde que não realize obras e/ou 

manutenção

52.22-2 Terminais rodoviários e ferroviários

5222-2/00 Terminais rodoviários e ferroviários Nível de Risco III

52.23-1 Estacionamento de veículos

5223-1/00 Estacionamento de veículos Nível de Risco III

52.29-0
Atividades auxiliares dos transportes terrestres não 
especificadas anteriormente

5229-0/01
Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de chamada

Nível de Risco I

5229-0/02 Serviços de reboque de veículos Nível de Risco I

Desde que não possua estrutura de
apoio (oficina, lavador de veículos,

troca de óleo, unidade de
abastecimento)

5229-0/99
Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas 
anteriormente Nível de Risco I

Atividades auxiliares dos transportes aquaviários

52.31-1 Gestão de portos e terminais

5231-1/01 Administração da infraestrutura portuária Nível de Risco I

5231-1/02 Atividades do Operador Portuário Nível de Risco I

5231-1/03 Gestão de terminais aquaviários Nível de Risco I

52.32-0 Atividades de agenciamento marítimo

5232-0/00 Atividades de agenciamento marítimo Nível de Risco I

52.39-7
Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não 
especificadas anteriormente

5239-7/01 Serviços de praticagem Nível de Risco II

5239-7/99
Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas 
anteriormente Nível de Risco I

Atividades auxiliares dos transportes aéreos

52.40-1 Atividades auxiliares dos transportes aéreos

5240-1/01 Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem Nível de Risco III

5240-1/99
Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e 
campos de aterrissagem Nível de Risco I

Atividades relacionadas à organização do transporte de carga

52.50-8
Atividades relacionadas à organização do transporte de carga

5250-8/01 Comissaria de despachos Nível de Risco I

5250-8/02 Atividades de despachantes aduaneiros Nível de Risco I

5250-8/03 Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo Nível de Risco I

5250-8/04 Organização logística do transporte de carga Nível de Risco I
Desde que não possua estruturas de

apoio (armazenamento/depósito)

5250-8/05 Operador de transporte multimodal - OTM Nível de Risco I
Desde que não possua estruturas de

apoio (armazenamento/depósito)

CORREIO E OUTRAS ATIVIDADES DE ENTREGA
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Atividades de Correio

53.10-5 Atividades de Correio

5310-5/01 Atividades do Correio Nacional Nível de Risco I

5310-5/02 Atividades de franqueadas e permissionárias do Correio Nacional Nível de Risco I

Atividades de malote e de entrega

53.20-2 Atividades de malote e de entrega

5320-2/01 Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional Nível de Risco I

5320-2/02 Serviços de entrega rápida Nível de Risco I

ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO

ALOJAMENTO

Hotéis e similares

55.10-8 Hotéis e similares

5510-8/01 Hotéis Nível de Risco III

5510-8/02 Apart-hotéis Nível de Risco III

5510-8/03 Motéis Nível de Risco III

Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente

55.90-6 Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente

5590-6/01 Albergues, exceto assistenciais Nível de Risco I
Desde que não Instalado em área rural

5590-6/02 Campings Nível de Risco I
Desde que não Instalado em área rural

5590-6/03 Pensões (alojamento) Nível de Risco I
Desde que não Instalado em área rural

5590-6/99 Outros alojamentos não especificados anteriormente Nível de Risco I
Desde que não Instalado em área rural

ALIMENTAÇÃO

Restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas

56.11-2
Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação
e bebidas

5611-2/01 Restaurantes e similares Nível de Risco I

5611-2/03 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares Nível de Risco I

desde que localizados em área urbana
consolidada, dotada de sistemas

públicos de abastecimento de água,
esgotamento sanitário e coleta de

resíduos sólidos e desde que só utilize
forno elétrico ou a gás

5611-2/04

Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem 
entretenimento Nível de Risco I

desde que localizados em área urbana
consolidada, dotada de sistemas

públicos de abastecimento de água,
esgotamento sanitário e coleta de

resíduos sólidos e desde que só utilize
forno elétrico ou a gás

5611-2/05
Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com 
entretenimento Nível de Risco III

56.12-1 Serviços ambulantes de alimentação

5612-1/00 Serviços ambulantes de alimentação Nível de Risco I

Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada

56.20-1
Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada

5620-1/01
Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

Nível de Risco III

5620-1/02 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê Nível de Risco III

5620-1/03 Cantinas - serviços de alimentação privativos Nível de Risco I
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5620-1/04
Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo 
domiciliar Nível de Risco I

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

EDIÇÃO E EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO

Edição de livros, jornais, revistas e outras atividades de edição

58.11-5 Edição de livros

5811-5/00 Edição de livros Nível de Risco I

58.12-3 Edição de jornais

5812-3/01 Edição de jornais diários Nível de Risco I

5812-3/02 Edição de jornais não diários Nível de Risco I

58.13-1 Edição de revistas

5813-1/00 Edição de revistas Nível de Risco I

58.19-1 Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos

5819-1/00 Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos Nível de Risco I

Edição integrada à impressão de livros, jornais, revistas e outras 
publicações

58.21-2 Edição integrada à impressão de livros

5821-2/00 Edição integrada à impressão de livros Nível de Risco III

58.22-1 Edição integrada à impressão de jornais

5822-1/01 Edição integrada à impressão de jornais diários Nível de Risco I

5822-1/02 Edição integrada à impressão de jornais não diários Nível de Risco I

58.23-9 Edição integrada à impressão de revistas

5823-9/00 Edição integrada à impressão de revistas Nível de Risco III

58.29-8
Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos 
gráficos

5829-8/00
Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos

Nível de Risco III

ATIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS, PRODUÇÃO DE VÍDEOS E DE 
PROGRAMAS DE TELEVISÃO; GRAVAÇÃO DE SOM E EDIÇÃO DE MÚSICA

Atividades cinematográficas, produção de vídeos e de programas 
de televisão

59.11-1
Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas 
de televisão

5911-1/01 Estúdios cinematográficos Nível de Risco I

5911-1/02 Produção de filmes para publicidade Nível de Risco I

5911-1/99
Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de 
televisão não especificadas anteriormente Nível de Risco I

59.12-0
Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de 
televisão

5912-0/01 Serviços de dublagem Nível de Risco I

5912-0/02 Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual Nível de Risco I

5912-0/99
Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de 
televisão não especificadas anteriormente Nível de Risco I

59.13-8
Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão

5913-8/00
Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão

Nível de Risco I

59.14-6 Atividades de exibição cinematográfica

5914-6/00 Atividades de exibição cinematográfica Nível de Risco III

Atividades de gravação de som e de edição de música

59.20-1 Atividades de gravação de som e de edição de música

5920-1/00 Atividades de gravação de som e de edição de música Nível de Risco I

ATIVIDADES DE RÁDIO E DE TELEVISÃO

Atividades de rádio

60.10-1 Atividades de rádio

6010-1/00 Atividades de rádio Nível de Risco I

Atividades de televisão

60.21-7 Atividades de televisão aberta
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6021-7/00 Atividades de televisão aberta Nível de Risco I

60.22-5
Programadoras e atividades relacionadas à televisão por assinatura

6022-5/01 Programadoras Nível de Risco I

6022-5/02
Atividades relacionadas à televisão por assinatura, exceto programadoras

Nível de Risco I

TELECOMUNICAÇÕES

Telecomunicações por fio

61.10-8 Telecomunicações por fio

6110-8/01 Serviços de telefonia fixa comutada - STFC Nível de Risco I

6110-8/02 Serviços de redes de transporte de telecomunicações - SRTT Nível de Risco I

6110-8/03 Serviços de comunicação multimídia - SCM Nível de Risco I

6110-8/99
Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente

Nível de Risco I

Telecomunicações sem fio

61.20-5 Telecomunicações sem fio

6120-5/01 Telefonia móvel celular Nível de Risco I

6120-5/02 Serviço móvel especializado - SME Nível de Risco I

6120-5/99
Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente

Nível de Risco I

Telecomunicações por satélite

61.30-2 Telecomunicações por satélite

6130-2/00 Telecomunicações por satélite Nível de Risco I

Operadoras de televisão por assinatura

61.41-8 Operadoras de televisão por assinatura por cabo

6141-8/00 Operadoras de televisão por assinatura por cabo Nível de Risco I

61.42-6 Operadoras de televisão por assinatura por micro-ondas

6142-6/00 Operadoras de televisão por assinatura por micro-ondas Nível de Risco I

61.43-4 Operadoras de televisão por assinatura por satélite

6143-4/00 Operadoras de televisão por assinatura por satélite Nível de Risco I

Outras atividades de telecomunicações

61.90-6 Outras atividades de telecomunicações

6190-6/01 Provedores de acesso às redes de comunicações Nível de Risco I

6190-6/02 Provedores de voz sobre protocolo Internet - VOIP Nível de Risco I

6190-6/99
Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente

Nível de Risco I

ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO

Atividades dos serviços de tecnologia da informação

62.01-5
Desenvolvimento de programas de computador sob 
encomenda

6201-5/01 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda Nível de Risco I

6201-5/02 Web desing Nível de Risco I

62.02-3
Desenvolvimento e licenciamento de programas de 
computador customizáveis

6202-3/00
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

Nível de Risco I

62.03-1
Desenvolvimento e licenciamento de programas de 
computador não customizáveis

6203-1/00
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis

Nível de Risco III X

62.04-0 Consultoria em tecnologia da informação

6204-0/00 Consultoria em tecnologia da informação Nível de Risco I

62.09-1
Suporte técnico, manutenção e outros serviços em 
tecnologia da informação

6209-1/00
Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Nível de Risco I

ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMAÇÃO
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Tratamento de dados, hospedagem na Internet e outras atividades 
relacionadas

63.11-9
Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de 
hospedagem na Internet

6311-9/00
Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de 
hospedagem na Internet Nível de Risco I

63.19-4
Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação
na Internet

6319-4/00
Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet

Nível de Risco I

Outras atividades de prestação de serviços de informação

63.91-7 Agências de notícias

6391-7/00 Agências de notícias Nível de Risco I

63.99-2
Outras atividades de prestação de serviços de informação não 
especificadas anteriormente

6399-2/00 Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas 
anteriormente

Nível de Risco I
Desde que não possua atividades
de manutenção e/ou fabricação

ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS 
RELACIONADOS

ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS

Banco Central

64.10-7 Banco Central

6410-7/00 Banco Central Nível de Risco I

Intermediação monetária - depósitos à vista

64.21-2 Bancos comerciais

6421-2/00 Bancos comerciais Nível de Risco I

64.22-1 Bancos múltiplos, com carteira comercial

6422-1/00 Bancos múltiplos, com carteira comercial Nível de Risco I

64.23-9 Caixas econômicas

6423-9/00 Caixas econômicas Nível de Risco I

64.24-7 Crédito cooperativo

6424-7/01 Bancos cooperativos Nível de Risco I

6424-7/02 Cooperativas centrais de crédito Nível de Risco I

6424-7/03 Cooperativas de crédito mútuo Nível de Risco I

6424-7/04 Cooperativas de crédito rural Nível de Risco I

Intermediação não monetária - outros instrumentos de captação

64.31-0 Bancos múltiplos, sem carteira comercial

6431-0/00 Bancos múltiplos, sem carteira comercial Nível de Risco I

64.32-8 Bancos de investimento

6432-8/00 Bancos de investimento Nível de Risco I

64.33-6 Bancos de desenvolvimento

6433-6/00 Bancos de desenvolvimento Nível de Risco I

64.34-4 Agências de fomento

6434-4/00 Agências de fomento Nível de Risco I

64.35-2 Crédito imobiliário

6435-2/01 Sociedades de crédito imobiliário Nível de Risco I

6435-2/02 Associações de poupança e empréstimo Nível de Risco I

6435-2/03 Companhias hipotecárias Nível de Risco I

64.36-1
Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras

6436-1/00 Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras Nível de Risco I

64.37-9 Sociedades de crédito ao microempreendedor

6437-9/00 Sociedades de crédito ao microempreendedor Nível de Risco I

64.38-7
Bancos de câmbio e outras instituições de intermediação não 
monetária

6438-7/01 Bancos de câmbio Nível de Risco I

6438-7/99
Outras instituições de intermediação não monetária não especificadas 
anteriormente Nível de Risco I
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Arrendamento mercantil

64.40-9 Arrendamento mercantil

6440-9/00 Arrendamento mercantil Nível de Risco I

Sociedades de capitalização

64.50-6 Sociedades de capitalização

6450-6/00 Sociedades de capitalização Nível de Risco I

Atividades de sociedades de participação

64.61-1 Holdings de instituições financeiras

6461-1/00 Holdings de instituições financeiras Nível de Risco I

64.62-0 Holdings de instituições não financeiras

6462-0/00 Holdings de instituições não financeiras Nível de Risco I

64.63-8 Outras sociedades de participação, exceto holdings

6463-8/00 Outras sociedades de participação, exceto holdings Nível de Risco I

Fundos de investimento

64.70-1 Fundos de investimento

6470-1/01 Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários Nível de Risco I

6470-1/02 Fundos de investimento previdenciários Nível de Risco I

6470-1/03 Fundos de investimento imobiliários Nível de Risco I

Atividades de serviços financeiros não especificadas 
anteriormente

64.91-3 Sociedades de fomento mercantil - factoring

6491-3/00 Sociedades de fomento mercantil - factoring Nível de Risco I

64.92-1 Securitização de créditos

6492-1/00 Securitização de créditos Nível de Risco I

64.93-0
Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos

6493-0/00 Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos Nível de Risco I

64.99-9
Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente

6499-9/01 Clubes de investimento Nível de Risco I

6499-9/02 Sociedades de investimento Nível de Risco I

6499-9/03 Fundo garantidor de crédito Nível de Risco I

6499-9/04 Caixas de financiamento de corporações Nível de Risco I

6499-9/05 Concessão de crédito pelas OSCIP Nível de Risco I

6499-9/99
Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente

Nível de Risco I

SEGUROS, RESSEGUROS, PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE 
SAÚDE

Seguros de vida e não vida

65.11-1 Seguros de vida

6511-1/01 Sociedade seguradora de seguros vida Nível de Risco I

6511-1/02 Planos de auxílio-funeral Nível de Risco I

65.12-0 Seguros não vida

6512-0/00 Sociedade seguradora de seguros não vida Nível de Risco I

Seguros-saúde

65.20-1 Seguros-saúde

6520-1/00 Sociedade seguradora de seguros-saúde Nível de Risco I

Resseguros

65.30-8 Resseguros

6530-8/00 Resseguros Nível de Risco I

Previdência complementar

65.41-3 Previdência complementar fechada

6541-3/00 Previdência complementar fechada Nível de Risco I

65.42-1 Previdência complementar aberta

6542-1/00 Previdência complementar aberta Nível de Risco I

Planos de saúde

65.50-2 Planos de saúde

6550-2/00 Planos de saúde Nível de Risco I
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ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, SEGUROS, 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE

Atividades auxiliares dos serviços financeiros

66.11-8 Administração de bolsas e mercados de balcão organizados

6611-8/01 Bolsa de valores Nível de Risco I

6611-8/02 Bolsa de mercadorias Nível de Risco I

6611-8/03 Bolsa de mercadorias e futuros Nível de Risco I

6611-8/04 Administração de mercados de balcão organizados Nível de Risco I

66.12-6
Atividades de intermediários em transações de títulos, valores 
mobiliários e mercadorias

6612-6/01 Corretoras de títulos e valores mobiliários Nível de Risco I

6612-6/02 Distribuidoras de títulos e valores mobiliários Nível de Risco I

6612-6/03 Corretoras de câmbio Nível de Risco I

6612-6/04 Corretoras de contratos de mercadorias Nível de Risco I

6612-6/05 Agentes de investimentos em aplicações financeiras Nível de Risco I

66.13-4 Administração de cartões de crédito

6613-4/00 Administração de cartões de crédito Nível de Risco I

66.19-3
Atividades auxiliares dos serviços financeiros não 
especificadas anteriormente

6619-3/01 Serviços de liquidação e custódia Nível de Risco I

6619-3/02 Correspondentes de instituições financeiras Nível de Risco I

6619-3/03 Representações de bancos estrangeiros Nível de Risco I

6619-3/04 Caixas eletrônicos Nível de Risco I

6619-3/05 Operadoras de cartões de débito Nível de Risco I

6619-3/99
Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas 
anteriormente Nível de Risco I

Atividades auxiliares dos seguros, da previdência 
complementar e dos planos de saúde

66.21-5 Avaliação de riscos e perdas

6621-5/01 Peritos e avaliadores de seguros Nível de Risco I

6621-5/02 Auditoria e consultoria atuarial Nível de Risco I

66.22-3
Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar
e de saúde

6622-3/00
Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de 
saúde Nível de Risco I

66.29-1
Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e 
dos planos de saúde não especificadas anteriormente

6629-1/00
Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde 
não especificadas anteriormente Nível de Risco I

Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão

66.30-4
Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão

6630-4/00 Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão Nível de Risco I

ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS

ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS

Atividades imobiliárias de imóveis próprios

68.10-2 Atividades imobiliárias de imóveis próprios

6810-2/01 Compra e venda de imóveis próprios Nível de Risco I

6810-2/02 Aluguel de imóveis próprios Nível de Risco I

6810-2/03 Loteamento de imóveis próprios Nível de Risco III

Atividades imobiliárias por contrato ou comissão

68.21-8 Intermediação na compra, venda e aluguel de imóveis

6821-8/01 Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis Nível de Risco I

6821-8/02 Corretagem no aluguel de imóveis Nível de Risco I

68.22-6 Gestão e administração da propriedade imobiliária

6822-6/00 Gestão e administração da propriedade imobiliária Nível de Risco I

ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS
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ATIVIDADES JURÍDICAS, DE CONTABILIDADE E DE 
AUDITORIA

Atividades jurídicas

69.11-7 Atividades jurídicas, exceto cartórios

6911-7/01 Serviços advocatícios Nível de Risco I

6911-7/02 Atividades auxiliares da justiça Nível de Risco I

6911-7/03 Agente de propriedade industrial Nível de Risco I

69.12-5 Cartórios

6912-5/00 Cartórios Nível de Risco I

Atividades de contabilidade, consultoria e auditoria contábil e tributária

69.20-6
Atividades de contabilidade, consultoria e auditoria contábil e tributária

6920-6/01 Atividades de contabilidade Nível de Risco I

6920-6/02 Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária Nível de Risco I

ATIVIDADES DE SEDES DE EMPRESAS E DE CONSULTORIA EM GESTÃO 
EMPRESARIAL

Sedes de empresas e unidades administrativas locais

70.10-7 Sedes de empresas e unidades administrativas locais

Atividades de consultoria em gestão empresarial

70.20-4 Atividades de consultoria em gestão empresarial

7020-4/00
Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria 
técnica específica Nível de Risco I

SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA; TESTES E ANÁLISES 
TÉCNICAS

Serviços de arquitetura e engenharia e atividades técnicas relacionadas

71.11-1 Serviços de arquitetura

7111-1/00 Serviços de arquitetura Nível de Risco I

71.12-0 Serviços de engenharia

7112-0/00 Serviços de engenharia Nível de Risco I

71.19-7 Atividades técnicas relacionadas à arquitetura e engenharia

7119-7/01 Serviços de cartografia, topografia e geodésia Nível de Risco I

7119-7/02 Atividades de estudos geológicos Nível de Risco I

Desde que a pesquisa esteja vinculada a
Alvará de Pesquisa vigente, concedido

pelo ANM

7119-7/03
Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

Nível de Risco I

7119-7/04 Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho Nível de Risco I

7119-7/99
Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas 
anteriormente Nível de Risco I

Testes e análises técnicas

71.20-1 Testes e análises técnicas

7120-1/00 Testes e análises técnicas Nível de Risco III X

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e 
naturais

72.10-0
Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e 
naturais

7210-0/00
Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais

Nível de Risco I
Desde que não utilize 

reagentes químicos

Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e 
humanas

72.20-7
Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e 
humanas

7220-7/00
Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas

Nível de Risco I

PUBLICIDADE E PESQUISA DE MERCADO

Publicidade
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73.11-4 Agências de publicidade

7311-4/00 Agências de publicidade Nível de Risco I

73.12-2
Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de 
comunicação

7312-2/00
Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

Nível de Risco I

73.19-0 Atividades de publicidade não especificadas anteriormente

7319-0/01 Criação de estandes para feiras e exposições Nível de Risco I

7319-0/02 Promoção de vendas Nível de Risco I

7319-0/03 Marketing direto Nível de Risco I

7319-0/04 Consultoria em publicidade Nível de Risco I

7319-0/99
Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente

Nível de Risco I
Desde que não possua 

atividade gráfica/editora

Pesquisas de mercado e de opinião pública

73.20-3 Pesquisas de mercado e de opinião pública

7320-3/00 Pesquisas de mercado e de opinião pública Nível de Risco I

OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS

Design e decoração de interiores

74.10-2 Design e decoração de interiores

7410-2/02 Design de interiores Nível de Risco I

7410-2/03 Design de produto Nível de Risco I

7410-2/99 Atividades de design não especificadas anteriormente Nível de Risco I

Atividades fotográficas e similares

74.20-0 Atividades fotográficas e similares

7420-0/01 Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina Nível de Risco I

7420-0/02 Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas Nível de Risco I

7420-0/03 Laboratórios fotográficos Nível de Risco I

7420-0/04 Filmagem de festas e eventos Nível de Risco I

7420-0/05 Serviços de microfilmagem Nível de Risco I

Atividades profissionais, científicas e técnicas não 
especificadas anteriormente

74.90-1
Atividades profissionais, científicas e técnicas não 
especificadas anteriormente

7490-1/01 Serviços de tradução, interpretação e similares Nível de Risco I

7490-1/02 Escafandria e mergulho Nível de Risco I

7490-1/03
Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias

Nível de Risco I

7490-1/04
Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, 
exceto imobiliários Nível de Risco I

7490-1/05
Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas

Nível de Risco I

7490-1/99
Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas 
anteriormente Nível de Risco I

ATIVIDADES VETERINÁRIAS

Atividades veterinárias

75.00-1 Atividades veterinárias

7500-1/00 Atividades veterinárias Nível de Risco III

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

ALUGUÉIS NÃO IMOBILIÁRIOS E GESTÃO DE ATIVOS 
INTANGÍVEIS NÃO FINANCEIROS

Locação de meios de transporte sem condutor

77.11-0 Locação de automóveis sem condutor

7711-0/00 Locação de automóveis sem condutor Nível de Risco I

Desde que não realize atividade de
manutenção e/ou lavagem e/ou

abastecimento de veículos

77.19-5
Locação de meios de transporte, exceto automóveis, sem condutor
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7719-5/01
Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos

Nível de Risco I

7719-5/02 Locação de aeronaves sem tripulação Nível de Risco I

7719-5/99
Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem 
condutor Nível de Risco I

Aluguel de objetos pessoais e domésticos

77.21-7 Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos

7721-7/00 Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos Nível de Risco I
Desde que não possua pátio de 

estocagem

77.22-5 Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares

7722-5/00 Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares Nível de Risco I

77.23-3 Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios

7723-3/00 Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios Nível de Risco I

77.29-2
Aluguel de objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente

7729-2/01 Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos Nível de Risco I

7729-2/02
Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos 
musicais Nível de Risco I

7729-2/03 Aluguel de material médico Nível de Risco I

7729-2/99
Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados 
anteriormente Nível de Risco I

Aluguel de máquinas e equipamentos sem operador

77.31-4 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

7731-4/00 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador Nível de Risco I

Desde que não realize atividade de
manutenção e/ou lavagem e/ou

abastecimento de veículos

77.32-2
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador

7732-2/01
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto 
andaimes Nível de Risco I

Desde que não realize atividade de
manutenção e/ou lavagem e/ou

abastecimento de veículos

7732-2/02 Aluguel de andaimes Nível de Risco I

77.33-1 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

7733-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório Nível de Risco I

77.39-0
Aluguel de máquinas e equipamentos não especificados 
anteriormente

7739-0/01
Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador

Nível de Risco I
Desde que não realize 
manutenção mecânica

7739-0/02
Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

Nível de Risco I

7739-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto 
andaimes

Nível de Risco I
Desde que não possua local de apoio

para manutenção, fabricação e
reparação

7739-0/99 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não 
especificados anteriormente, sem operador

Nível de Risco I
Desde que não possua local de apoio

para manutenção, fabricação e
reparação

Gestão de ativos intangíveis não financeiros

77.40-3 Gestão de ativos intangíveis não financeiros

7740-3/00 Gestão de ativos intangíveis não financeiros Nível de Risco I

SELEÇÃO, AGENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Seleção e agenciamento de mão de obra

78.10-8 Seleção e agenciamento de mão de obra

7810-8/00 Seleção e agenciamento de mão de obra Nível de Risco I

Locação de mão de obra temporária

78.20-5 Locação de mão de obra temporária

7820-5/00 Locação de mão de obra temporária Nível de Risco I

Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros

78.30-2 Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
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7830-2/00 Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros Nível de Risco I

AGÊNCIAS DE VIAGENS, OPERADORES TURÍSTICOS E SERVIÇOS 
DE RESERVAS

Agências de viagens e operadores turísticos

79.11-2 Agências de viagens

7911-2/00 Agências de viagens Nível de Risco I

79.12-1 Operadores turísticos

7912-1/00 Operadores turísticos Nível de Risco I

Serviços de reservas e outros serviços de turismo não 
especificados anteriormente

79.90-2
Serviços de reservas e outros serviços de turismo não 
especificados anteriormente

7990-2/00
Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados 
anteriormente Nível de Risco I

ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E

INVESTIGAÇÃO

Atividades de vigilância, segurança privada e transporte de valores

80.11-1 Atividades de vigilância e segurança privada

8011-1/01 Atividades de vigilância e segurança privada Nível de Risco I

8011-1/02 Serviços de adestramento de cães de guarda Nível de Risco I

80.12-9 Atividades de transporte de valores

8012-9/00 Atividades de transporte de valores Nível de Risco I

Atividades de monitoramento de sistemas de segurança

80.20-0 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança

8020-0/01 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico Nível de Risco I

8020-0/02 Outras atividades de serviços de segurança Nível de Risco I

Atividades de investigação particular

80.30-7 Atividades de investigação particular

8030-7/00 Atividades de investigação particular Nível de Risco I

SERVIÇOS PARA EDIFÍCIOS E ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

Serviços combinados para apoio a edifícios

81.11-7
Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto 
condomínios prediais

8111-7/00
Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

Nível de Risco I

81.12-5 Condomínios prediais

8112-5/00 Condomínios prediais Nível de Risco III

Atividades de limpeza

81.21-4 Limpeza em prédios e em domicílios

8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios Nível de Risco I

81.22-2 Imunização e controle de pragas urbanas

8122-2/00 Imunização e controle de pragas urbanas Nível de Risco III X

81.29-0 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

8129-0/00 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente Nível de Risco III X

Atividades paisagísticas

81.30-3 Atividades paisagísticas

8130-3/00 Atividades paisagísticas Nível de Risco I

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, DE APOIO ADMINISTRATIVO E OUTROS 
SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS

Serviços de escritório e apoio administrativo

82.11-3 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

8211-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo Nível de Risco I

82.19-9
Fotocópias, preparação de documentos e outros serviços especializados 
de apoio administrativo

8219-9/01 Fotocópias Nível de Risco I

8219-9/99
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não 
especificados anteriormente Nível de Risco I

Atividades de teleatendimento
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82.20-2 Atividades de teleatendimento

8220-2/00 Atividades de teleatendimento Nível de Risco I

Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos

82.30-0
Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos

8230-0/01
Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

Nível de Risco I

8230-0/02 Casas de festas e eventos Nível de Risco III

Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas

82.91-1 Atividades de cobrança e informações cadastrais

8291-1/00 Atividades de cobrança e informações cadastrais Nível de Risco I

82.92-0 Envasamento e empacotamento sob contrato

8292-0/00 Envasamento e empacotamento sob contrato Nível de Risco III

X
Desde que haja no exercício da

atividade, o envasamento,
fracionamento e/ou

empacotamento de produtos
sujeitos à vigilância sanitária

que sejam diferentes de
alimentos ou bebidas

82.99-7
Atividades de serviços prestados principalmente às empresas 
não especificadas anteriormente

8299-7/01 Medição de consumo de energia elétrica, gás e água Nível de Risco I

8299-7/02 Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares Nível de Risco I

8299-7/03 Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção Nível de Risco I

8299-7/04 Leiloeiros independentes Nível de Risco I

8299-7/05 Serviços de levantamento de fundos sob contrato Nível de Risco I

8299-7/06 Casas lotéricas Nível de Risco I

8299-7/07 Salas de acesso à Internet Nível de Risco I

8299-7/99
Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não 
especificadas anteriormente Nível de Risco I

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL

Administração do estado e da política econômica e social

84.11-6 Administração pública em geral

8411-6/00 Administração pública em geral Nível de Risco I

84.12-4
Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e 
outros serviços sociais

8412-4/00
Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais

Nível de Risco I

84.13-2 Regulação das atividades econômicas

8413-2/00 Regulação das atividades econômicas Nível de Risco I

Serviços coletivos prestados pela administração pública

84.21-3 Relações exteriores

8421-3/00 Relações exteriores Nível de Risco I

84.22-1 Defesa

8422-1/00 Defesa Nível de Risco I

84.23-0 Justiça

8423-0/00 Justiça Nível de Risco I

84.24-8 Segurança e ordem pública

8424-8/00 Segurança e ordem pública Nível de Risco I

84.25-6 Defesa Civil

8425-6/00 Defesa Civil Nível de Risco I

Seguridade social obrigatória
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84.30-2 Seguridade social obrigatória

8430-2/00 Seguridade social obrigatória Nível de Risco I

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

Educação infantil e ensino fundamental

85.11-2 Educação infantil - creche

8511-2/00 Educação infantil - creche Nível de Risco III X

85.12-1 Educação infantil - pré-escola

8512-1/00 Educação infantil - pré-escola Nível de Risco III

85.13-9 Ensino fundamental

8513-9/00 Ensino fundamental Nível de Risco II

Ensino médio

85.20-1 Ensino médio

8520-1/00 Ensino médio Nível de Risco I

Educação superior

85.31-7 Educação superior - graduação

8531-7/00 Educação superior - graduação Nível de Risco I

85.32-5 Educação superior - graduação e pós-graduação

8532-5/00 Educação superior - graduação e pós-graduação Nível de Risco I

85.33-3 Educação superior - pós-graduação e extensão

8533-3/00 Educação superior - pós-graduação e extensão Nível de Risco I

Educação profissional de nível técnico e tecnológico

85.41-4 Educação profissional de nível técnico

8541-4/00 Educação profissional de nível técnico Nível de Risco I

85.42-2 Educação profissional de nível tecnológico

8542-2/00 Educação profissional de nível tecnológico Nível de Risco I

Atividades de apoio à educação

85.50-3 Atividades de apoio à educação

8550-3/01 Administração de caixas escolares Nível de Risco I

8550-3/02 Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares Nível de Risco I

Outras atividades de ensino

85.91-1 Ensino de esportes

8591-1/00 Ensino de esportes Nível de Risco I

85.92-9 Ensino de arte e cultura

8592-9/01 Ensino de dança Nível de Risco I

8592-9/02 Ensino de artes cênicas, exceto dança Nível de Risco I

8592-9/03 Ensino de música Nível de Risco I

8592-9/99 Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente Nível de Risco I

85.93-7 Ensino de idiomas

8593-7/00 Ensino de idiomas Nível de Risco I

85.99-6 Atividades de ensino não especificadas anteriormente

8599-6/01 Formação de condutores Nível de Risco I

8599-6/02 Cursos de pilotagem Nível de Risco I

8599-6/03 Treinamento em informática Nível de Risco I

8599-6/04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial Nível de Risco I

8599-6/05 Cursos preparatórios para concursos Nível de Risco I

8599-6/99 Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente Nível de Risco I

Desde que não haja no exercício da
atividade a realização de
procedimentos invasivos.

SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS

ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA

Atividades de atendimento hospitalar

86.10-1 Atividades de atendimento hospitalar

8610-1/01
Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para 
atendimento a urgências Nível de Risco III X

8610-1/02
Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para 
atendimento a urgências Nível de Risco III X
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Serviços móveis de atendimento a urgências e de remoção de pacientes

86.21-6 Serviços móveis de atendimento a urgências

8621-6/01 UTI móvel Nível de Risco III

X
Desde que o estabelecimento
possua estrutura física própria

de apoio logístico para as
atividades

desenvolvidas

8621-6/02 Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel Nível de Risco III

X
Desde que o estabelecimento
possua estrutura física própria

de apoio logístico para as

atividades

desenvolvidas

86.22-4
Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de 
atendimento a urgências

8622-4/00
Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências

Nível de Risco II

Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos

86.30-5
Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos

8630-5/01
Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos 
cirúrgicos Nível de Risco III X

8630-5/02
Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames 
complementares Nível de Risco III X

8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas Nível de Risco III X

8630-5/04 Atividade odontológica Nível de Risco III X

8630-5/06 Serviços de vacinação e imunização humana Nível de Risco III X

8630-5/07 Atividades de reprodução humana assistida Nível de Risco III X

8630-5/99
Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

Nível de Risco III X

Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica

86.40-2
Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica

8640-2/01 Laboratórios de anatomia patológica e citológica Nível de Risco III X

8640-2/02 Laboratórios clínicos Nível de Risco III X

8640-2/03 Serviços de diálise e nefrologia Nível de Risco III X

8640-2/04 Serviços de tomografia Nível de Risco III X

8640-2/05
Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto 
tomografia Nível de Risco III X

8640-2/06 Serviços de ressonância magnética Nível de Risco III X

8640-2/07
Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto 
ressonância magnética Nível de Risco III X

8640-2/08
Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos

Nível de Risco III X

8640-2/09
Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames 
análogos Nível de Risco III X

8640-2/10 Serviços de quimioterapia Nível de Risco III X

8640-2/11 Serviços de radioterapia Nível de Risco III X

8640-2/12 Serviços de hemoterapia Nível de Risco III X

8640-2/13 Serviços de litotripsia Nível de Risco III X

8640-2/14 Serviços de bancos de células e tecidos humanos Nível de Risco III X

8640-2/99
Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não 
especificadas anteriormente Nível de Risco III X

Atividades de profissionais da área de saúde, exceto médicos e 
odontólogos
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86.50-0
Atividades de profissionais da área de saúde, exceto médicos e 
odontólogos

8650-0/01 Atividades de enfermagem Nível de Risco II

Desde que não haja no exercício da
atividade a realização de

procedimentos invasivos e que que não
possua procedimento cirúrgico.

X

8650-0/02 Atividades de profissionais da nutrição Nível de Risco I

8650-0/03 Atividades de psicologia e psicanálise Nível de Risco I

8650-0/04 Atividades de fisioterapia Nível de Risco I

8650-0/05 Atividades de terapia ocupacional Nível de Risco I

8650-0/06 Atividades de fonoaudiologia Nível de Risco I

8650-0/07 Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral Nível de Risco III X

8650-0/99

Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente

Nível de Risco II

Desde que não haja no exercício da
atividade a realização de

procedimentos invasivos e que que não
possua procedimento cirúrgico.

X

Atividades de apoio à gestão de saúde

86.60-7 Atividades de apoio à gestão de saúde

8660-7/00 Atividades de apoio à gestão de saúde Nível de Risco I

Atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente

86.90-9
Atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente

8690-9/01

Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana

Nível de Risco I

Desde que não haja no exercício da
atividade a realização de

procedimentos invasivos e que que não
possua procedimento cirúrgico.

8690-9/02 Atividades de bancos de leite humano Nível de Risco III X

8690-9/03 Atividades de acupuntura Nível de Risco II

8690-9/04 Atividades de podologia Nível de Risco II

8690-9/99
Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente

Nível de Risco I

Desde que não haja no exercício da
atividade a realização de

procedimentos invasivos e que que não
possua procedimento cirúrgico.

X

ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA INTEGRADAS COM 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRESTADAS EM RESIDÊNCIAS COLETIVAS E 
PARTICULARES

Atividades de assistência a idosos, deficientes físicos, 
imunodeprimidos e convalescentes, e de infraestrutura e apoio a 
pacientes prestadas em residências coletivas e particulares

87.11-5
Atividades de assistência a idosos, deficientes físicos, imunodeprimidos e
convalescentes prestadas em residências coletivas e particulares

8711-5/01 Clínicas e residências geriátricas Nível de Risco III X

8711-5/02 Instituições de longa permanência para idosos Nível de Risco III X

8711-5/03
Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes

Nível de Risco III

8711-5/04 Centros de apoio a pacientes com câncer e com AIDS Nível de Risco II

8711-5/05 Condomínios residenciais para idosos Nível de Risco III

87.12-3
Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência 
a paciente no domicílio
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8712-3/00 Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a 
paciente no domicílio

Nível de Risco III

X
Desde que o estabelecimento
possua estrutura física própria

de apoio logístico para as
atividades

desenvolvidas

Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de 
distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência

química

87.20-4

Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de 
distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência
química

8720-4/01 Atividades de centros de assistência psicossocial Nível de Risco I

8720-4/99
Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios  psíquicos,
deficiência  mental  e  dependência  química  e grupos  similares não  especificadas
anteriormente

Nível de Risco III X

Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e 
particulares

87.30-1
Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e 
particulares

8730-1/01 Orfanatos Nível de Risco III

8730-1/02 Albergues assistenciais Nível de Risco I

8730-1/99
Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e 
particulares não especificadas anteriormente Nível de Risco III

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

Serviços de assistência social sem alojamento

88.00-6 Serviços de assistência social sem alojamento

8800-6/00 Serviços de assistência social sem alojamento Nível de Risco I

ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO

ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CRIATIVAS E DE ESPETÁCULOS

Atividades artísticas, criativas e de espetáculos

90.01-9 Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares

9001-9/01 Produção teatral Nível de Risco I

9001-9/02 Produção musical Nível de Risco I

9001-9/03 Produção de espetáculos de dança Nível de Risco I

9001-9/04 Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares Nível de Risco I

9001-9/05 Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares Nível de Risco III

9001-9/06 Atividades de sonorização e de iluminação Nível de Risco I

9001-9/99
Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados 
anteriormente Nível de Risco I

90.02-7 Criação artística

9002-7/01
Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores

Nível de Risco I

9002-7/02 Restauração de obras de arte Nível de Risco I

90.03-5
Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades 
artísticas

9003-5/00
Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas

Nível de Risco I

ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÔNIO CULTURAL E 
AMBIENTAL

Atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental

91.01-5 Atividades de bibliotecas e arquivos

9101-5/00 Atividades de bibliotecas e arquivos Nível de Risco I

91.02-3
Atividades de museus e de exploração, restauração artística e conservação 
de lugares e prédios históricos e atrações similares

9102-3/01
Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações 
similares Nível de Risco I
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9102-3/02 Restauração e conservação de lugares e prédios históricos Nível de Risco I

91.03-1
Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas 
ecológicas e áreas de proteção

ambiental

9103-1/00
Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e 
áreas de proteção ambiental Nível de Risco II

ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR E APOSTAS

Atividades de exploração de jogos de azar e apostas

92.00-3 Atividades de exploração de jogos de azar e apostas

9200-3/01 Casas de bingo Nível de Risco I

9200-3/02 Exploração de apostas em corridas de cavalos Nível de Risco I

9200-3/99
Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente

Nível de Risco I

ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO E LAZER

Atividades esportivas

93.11-5 Gestão de instalações de esportes

9311-5/00 Gestão de instalações de esportes Nível de Risco III

93.12-3 Clubes sociais, esportivos e similares

9312-3/00 Clubes sociais, esportivos e similares Nível de Risco III

93.13-1 Atividades de condicionamento físico

9313-1/00 Atividades de condicionamento físico Nível de Risco I

93.19-1 Atividades esportivas não especificadas anteriormente

9319-1/01 Produção e promoção de eventos esportivos Nível de Risco I

9319-1/99 Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente Nível de Risco III

Atividades de recreação e lazer

93.21-2 Parques de diversão e parques temáticos

9321-2/00 Parques de diversão e parques temáticos Nível de Risco III

93.29-8
Atividades de recreação e lazer não especificadas 
anteriormente

9329-8/01 Discotecas, danceterias, salões de dança e similares Nível de Risco III

9329-8/02 Exploração de boliches Nível de Risco I

9329-8/03 Exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares Nível de Risco I

9329-8/04 Exploração de jogos eletrônicos recreativos Nível de Risco I

9329-8/99
Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

Nível de Risco III

OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS

ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS

Atividades de organizações associativas patronais, 
empresariais e profissionais

94.11-1
Atividades de organizações associativas patronais e 
empresariais

9411-1/00 Atividades de organizações associativas patronais e empresariais Nível de Risco I

94.12-0 Atividades de organizações associativas profissionais

9412-0/01 Atividades de fiscalização profissional Nível de Risco I

9412-0/99 Outras atividades associativas profissionais Nível de Risco I

Atividades de organizações sindicais

94.20-1 Atividades de organizações sindicais

9420-1/00 Atividades de organizações sindicais Nível de Risco I

Atividades de associações de defesa de direitos sociais

94.30-8 Atividades de associações de defesa de direitos sociais

9430-8/00 Atividades de associações de defesa de direitos sociais Nível de Risco I

Atividades de organizações associativas não especificadas anteriormente

94.91-0 Atividades de organizações religiosas

9491-0/00 Atividades de organizações religiosas ou filosóficas Nível de Risco I

94.92-8 Atividades de organizações políticas

9492-8/00 Atividades de organizações políticas Nível de Risco I

94.93-6
Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
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9493-6/00 Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte Nível de Risco I

94.99-5 Atividades associativas não especificadas anteriormente

9499-5/00 Atividades associativas não especificadas anteriormente Nível de Risco I

REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E 
COMUNICAÇÃO E DE OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS

Reparação e manutenção de equipamentos de informática e comunicação

95.11-8
Reparação e manutenção de computadores e de 
equipamentos periféricos

9511-8/00
Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Nível de Risco I

95.12-6 Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

9512-6/00 Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação Nível de Risco I

Reparação e manutenção de objetos e equipamentos pessoais e
domésticos

95.21-5
Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal 
e doméstico

9521-5/00
Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

Nível de Risco I

95.29-1
Reparação e manutenção de objetos e equipamentos pessoais e 
domésticos não especificados anteriormente

9529-1/01 Reparação de calçados, bolsas e artigos de viagem Nível de Risco I

9529-1/02 Chaveiros Nível de Risco I

9529-1/03 Reparação de relógios Nível de Risco I

9529-1/04
Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não motorizados

Nível de Risco I

9529-1/05 Reparação de artigos do mobiliário Nível de Risco I
Desde que não possua 

atividade de serraria

9529-1/06 Reparação de jóias Nível de Risco I

9529-1/99
Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos 
não especificados anteriormente Nível de Risco I

OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS

Outras atividades de serviços pessoais

96.01-7 Lavanderias, tinturarias e toalheiros

9601-7/01 Lavanderias Nível de Risco III X

9601-7/02 Tinturarias Nível de Risco III

9601-7/03 Toalheiros Nível de Risco III X

96.02-5 Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza

9602-5/01 Cabeleireiros, manicure e pedicure Nível de Risco I

9602-5/02
Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza

Nível de Risco II

Desde que não haja no exercício da
atividade a realização de

procedimentos invasivos e que que não
possua procedimento cirúrgico.

96.03-3 Atividades funerárias e serviços relacionados

9603-3/01 Gestão e manutenção de cemitérios Nível de Risco III

9603-3/02 Serviços de cremação Nível de Risco III

9603-3/03 Serviços de sepultamento Nível de Risco III

9603-3/04 Serviços de funerárias Nível de Risco III

9603-3/05 Serviços de somatoconservação Nível de Risco III

9603-3/99
Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados anteriormente

Nível de Risco II

96.09-2
Atividades de serviços pessoais não especificadas 
anteriormente

9609-2/02 Agências matrimoniais Nível de Risco I

9609-2/04
Exploração de máquinas de serviços pessoais acionadas por moeda

Nível de Risco I

9609-2/05 Atividades de sauna e banhos Nível de Risco I
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9609-2/06 Serviços de tatuagem e colocação de piercing Nível de Risco III

9609-2/07 Alojamento de animais domésticos Nível de Risco I

9609-2/08 Higiene e embelezamento de animais domésticos Nível de Risco I

9609-2/99

Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente

Nível de Risco II

Desde que o exercício da atividade
compreenda exclusivamente a prestação

de serviços de cuidados de crianças
maiores de três anos (hotelzinho infantil).

SERVIÇOS DOMÉSTICOS

SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Serviços domésticos

97.00-5 Serviços domésticos

9700-5/00 Serviços domésticos Nível de Risco I

ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES 
EXTRATERRITORIAIS

ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES 
EXTRATERRITORIAIS

Organismos internacionais e outras instituições 
extraterritoriais

99.00-8
Organismos internacionais e outras instituições 
extraterritoriais

Protocolo 840765
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Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES 
- ES.
Extrato do Contrato n.º 28/2022/ADM
Processo Adm. n.º 001305/2022.
Chamada Pública n°. 001/2022.
Contratante: Município de Alfredo Chaves.
Contratada: Maria José Machado de Almeida.
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios da 
agricultura familiar para alimentação escolar, para 
alunos de educação básica pública descritos nos itens 
enumerados na Cláusula Sexta todos de acordo com 
a chamada pública n.º001/2022, o qual fica fazendo 
parte integrante do presente contrato, independen-
temente de anexação ou transcrição.
Valor Total: R$ 21.357,00.
Lotes n°s: 04,10,13 e 15.
Dotação nº: 100001.1236500122.049 e 
100001.1236100122.071.
Elemento de Despesa: 33903000000.
Ficha n.°: 364 e 415.
Vigência: até 31 de dezembro de 2022.
Assinatura: 12/04/2022.
Fernando Videira Lafayette
Prefeito Municipal

Protocolo 840884

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES 
- ES.
Extrato do Contrato n.º 29/2022/ADM
Processo Adm. n.º 001305/2022.
Chamada Pública n°. 001/2022.
Contratante: Município de Alfredo Chaves.
Contratada: Antonio Valdir Ferrarini.
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios da 
agricultura familiar para alimentação escolar, para 
alunos de educação básica pública descritos nos itens 
enumerados na Cláusula Sexta todos de acordo com 
a chamada pública n.º001/2022, o qual fica fazendo 
parte integrante do presente contrato, independen-
temente de anexação ou transcrição.
Valor Total: R$ 20.406,91.
Lotes n°s: 01,03,05,06,07,08,09,12,13 E 17.
Dotação nº: 100001.1236500122.049 e 
100001.1236100122.071.
Elemento de Despesa: 33903000000.
Ficha n.°: 364 e 415.
Vigência: até 31 de dezembro de 2022.
Assinatura: 12/04/2022.
Fernando Videira Lafayette
Prefeito Municipal

Protocolo 840885

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES 
- ES.
Extrato do Contrato n.º 30/2022/ADM
Processo Adm. n.º 001305/2022.
Chamada Pública n°. 001/2022.
Contratante: Município de Alfredo Chaves.
Contratada: Arnildo Pezzin
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios da 
agricultura familiar para alimentação escolar, para 
alunos de educação básica pública descritos nos itens 
enumerados na Cláusula Sexta todos de acordo com 
a chamada pública n.º001/2022, o qual fica fazendo 
parte integrante do presente contrato, independen-
temente de anexação ou transcrição.
Valor Total: R$ 3.725,39.

Lotes n°s 02 E 17.
Dotação nº: 100001.1236500122.049 e 
100001.1236100122.071.
Elemento de Despesa: 33903000000.
Ficha n.°: 364 e 415.
Vigência: até 31 de dezembro de 2022.
Assinatura: 12/04/2022.
Fernando Videira Lafayette
Prefeito Municipal

Protocolo 840889

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES 
- ES.
Extrato do Contrato n.º 31/2022/ADM
Processo Adm. n.º 001305/2022.
Chamada Pública n°. 001/2022.
Contratante: Município de Alfredo Chaves.
Contratada: Aguinaldo Cavati Rossi.
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios da 
agricultura familiar para alimentação escolar, para 
alunos de educação básica pública descritos nos itens 
enumerados na Cláusula Sexta todos de acordo com 
a chamada pública n.º001/2022, o qual fica fazendo 
parte integrante do presente contrato, independen-
temente de anexação ou transcrição.
Valor Total: R$ 2.056,25.
Lote n°: 02.
Dotação nº: 100001.1236500122.049 e 
100001.1236100122.071.
Elemento de Despesa: 33903000000.
Ficha n.°: 364 e 415.
Vigência: até 31 de dezembro de 2022.
Assinatura: 12/04/2022.
Fernando Videira Lafayette
Prefeito Municipal

Protocolo 840890

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES 
- ES.
Extrato do Contrato n.º 32/2022/ADM
Processo Adm. n.º 001305/2022.
Chamada Pública n°. 001/2022.
Contratante: Município de Alfredo Chaves.
Contratada: Edimar Natal Pezzin.
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios da 
agricultura familiar para alimentação escolar, para 
alunos de educação básica pública descritos nos itens 
enumerados na Cláusula Sexta todos de acordo com 
a chamada pública n.º001/2022, o qual fica fazendo 
parte integrante do presente contrato, independen-
temente de anexação ou transcrição.
Valor Total: R$ 3.728,36.
Lotes n°: 02 E 17.
Dotação nº: 100001.1236500122.049 e 
100001.1236100122.071.
Elemento de Despesa: 33903000000.
Ficha n.°: 364 e 415.
Vigência: até 31 de dezembro de 2022.
Assinatura: 12/04/2022.
Fernando Videira Lafayette
Prefeito Municipal

Protocolo 840891

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES 
- ES.
Extrato do Contrato n.º 33/2022/ADM
Processo Adm. n.º 001305/2022.
Chamada Pública n°. 001/2022.
Contratante: Município de Alfredo Chaves.
Contratada: Flávio Natal Pezzin.
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Objeto: aquisição de gêneros alimentícios da 
agricultura familiar para alimentação escolar, para 
alunos de educação básica pública descritos nos itens 
enumerados na Cláusula Sexta todos de acordo com 
a chamada pública n.º001/2022, o qual fica fazendo 
parte integrante do presente contrato, independen-
temente de anexação ou transcrição.
Valor Total: R$ 3.725,39.
Lotes n°: 02 E 17.
Dotação nº: 100001.1236500122.049 e 
100001.1236100122.071.
Elemento de Despesa: 33903000000.
Ficha n.°: 364 e 415.
Vigência: até 31 de dezembro de 2022.
Assinatura: 12/04/2022.
Fernando Videira Lafayette
Prefeito Municipal

Protocolo 840893

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES 
- ES.
Extrato do Contrato n.º 34/2022/ADM
Processo Adm. n.º 001305/2022.
Chamada Pública n°. 001/2022.
Contratante: Município de Alfredo Chaves.
Contratada: Miguel Antônio Tomazini
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios da 
agricultura familiar para alimentação escolar, para 
alunos de educação básica pública descritos nos itens 
enumerados na Cláusula Sexta todos de acordo com 
a chamada pública n.º001/2022, o qual fica fazendo 
parte integrante do presente contrato, independen-
temente de anexação ou transcrição.
Valor Total: R$ 6.912,00.
Lote n°: 16.
Dotação nº: 100001.1236500122.049 e 
100001.1236100122.071.
Elemento de Despesa: 33903000000.
Ficha n.°: 364 e 415.
Vigência: até 31 de dezembro de 2022.
Assinatura: 12/04/2022.
Fernando Videira Lafayette
Prefeito Municipal

Protocolo 840894

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES 
- ES.
Extrato do Contrato n.º 35/2022/ADM
Processo Adm. n.º 001305/2022.
Chamada Pública n°. 001/2022.
Contratante: Município de Alfredo Chaves.
Contratada: Sergio Canal.
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios da 
agricultura familiar para alimentação escolar, para 
alunos de educação básica pública descritos nos itens 
enumerados na Cláusula Sexta todos de acordo com 
a chamada pública n.º001/2022, o qual fica fazendo 
parte integrante do presente contrato, independen-
temente de anexação ou transcrição.
Valor Total: R$ 4.392,00.
Lote n°: 14.
Dotação nº: 100001.1236500122.049 e 
100001.1236100122.071.
Elemento de Despesa: 33903000000.
Ficha n.°: 364 e 415.
Vigência: até 31 de dezembro de 2022.
Assinatura: 12/04/2022.
Fernando Videira Lafayette
Prefeito Municipal

Protocolo 840896

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES 
- ES.
Extrato do Contrato n.º 36/2022/ADM
Processo Adm. n.º 001305/2022.
Chamada Pública n°. 001/2022.
Contratante: Município de Alfredo Chaves.
Contratada: Cooperativa de Laticínios de Alfredo 
Chaves.
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios da 
agricultura familiar para alimentação escolar, para 
alunos de educação básica pública descritos nos itens 
enumerados na Cláusula Sexta todos de acordo com 
a chamada pública n.º001/2022, o qual fica fazendo 
parte integrante do presente contrato, independen-
temente de anexação ou transcrição.
Valor Total: R$ 5.550,00.
Lote n°: 18.
Dotação nº: 100001.1236500122.049 e 
100001.1236100122.071.
Elemento de Despesa: 33903000000.
Ficha n.°: 364 e 415.
Vigência: até 31 de dezembro de 2022.
Assinatura: 12/04/2022.
Fernando Videira Lafayette
Prefeito Municipal

Protocolo 840898

Errata

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO - Nº 005/2022
O Município de Alfredo Chaves/ES, no uso de 
suas atribuições legais torna pública a Retificação 
nº 01 ao Edital de Deferimento das Inscrições 
Nº006/2022.

Art. 1º - Do Edital de Deferimento das Inscrições 
Nº006/2022 que dispõe sobre deferimento das 
inscrições da prova objetiva do processo seletivo 
público de provas para atendimento das necessidades 
de contratação de excepcional interesse público para 
o cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS), 
referente ao Edital do Processo Seletivo Nº005/2022.
Destarte, onde se lia:

Nº NOME DOS 
INSCRITOS 

Nº DE 
INSCRIÇÃO 

REGIÃO DE 
ABRANGÊNCIA 

32 CARLA FERREIRA 
TAVARES DOS 
SANTOS 

71 REGIÃO 11 

71 PATRICIA PENHA 
MODOLO GRILLO 

130 REGIÃO 19 

  Leia-se:

Nº NOME DOS 
INSCRITOS 

Nº DE 
INSCRIÇÃO 

REGIÃO DE 
ABRANGÊNCIA 

32 CARLA FERREIRA 
TAVARES DA SILVA 

71 REGIÃO 11 

71 PATRICIA PENHA 
MODOLO GRILLO 

130 REGIÃO 17 

Art. 2º Este Edital de retificação entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
Alfredo Chaves/ES, 28 de abril de 2022.
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FERNANDO VIDEIRA 
LAFAYETTE
Prefeito Municipal 

 SILVIA PINTO 
FERREIRA Secretária 
Municipal de Saúde 

MARIA VERÔNICA FERRARINI MATOS
Presidente da Comissão Avaliadora

Protocolo 840776

Alto Rio Novo

Convocação

CONVOCAÇÃO

Fica convocada a candidata abaixo relacionada, nos 
termos do Título XI do Edital n°.002/2021 (Decreto 
n°. 6.021/2021), conforme homologação publicada 
no DOM/ES sob o n°. 359416, Edição n°. 1784, 
págs. 30/38, de 08/06/2021, para COMPARECER 
NO DIA 02 DE MAIO DE 2022, NO HORÁRIO 
DE 12H00MIN (SEGUNDA-FEIRA), no Setor de 
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Alto 
Rio Novo, situada na Rua Paulo Martins, n°. 266, 
Santa Bárbara, Alto Rio Novo - ES, para TOMAR 
POSSE NO CARGO EM QUE FOI CLASSIFICADA 
E ASSINAR O RESPECTIVO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
O NÃO COMPARECIMENTO DA CANDIDATA 
SERÁ ENTENDIDO COMO DESISTÊNCIA DA 
VAGA.

1. ENFERMEIRO

ORDEM DE CLASSIFI-
CAÇÃO

CANDIDATO PONTUAÇÃO

04 ANNA YZIS ALTOÉ 
PEREIRA MARTINS

43

Gabinete do Prefeito, 29 de abril de 2022.

LUIZ AMÉRICO BOREL
Prefeito Municipal

Protocolo 841017

Portaria

PORTARIA Nº019/2022
De 28 de Abril de 2022.

CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E ETC;

RESOLVE:
Art.1°) Fica concedido Licença Maternidade à 
Servidora Pública Municipal, Senhora MARIA DO 
CARMO GOMES LOPES, conforme protocolo 
n° 001515/2022, no período de 12/04/2022 à 
09/08/2022, previsto no art. 7° inciso XVIII, da 
Constituição Federal.

Art.2°) Fica prorrogado a Licença Maternidade 

exarada no art. 1°, no período de 10/08/2022 à 
08/10/2022, conforme a Lei Municipal n° 622/2009.

Art.3°) Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Rio Novo, 
Estado do Espírito Santo, aos vinte e oito (28) dias 
do mês de abril (04) o do ano de dois mil e vinte e 
dois (2022).

LUIZ AMÉRICO BOREL
Prefeito Municipal

Protocolo 840605

PORTARIA Nº 020/2022
29 de abril de 2022

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS DE ALTO RIO NOVO - ES.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder férias aos Servidores Municipais 
abaixo relacionados, conforme os respectivos 
períodos aquisitivos e concessivos seguinte:

Nome Período Aquisitivo Período de Férias

ABGAR RENALTH 
BATISTA DA SILVA

01/06/2020 a 
31/05/2021

04/05/2022 a 
02/06/2022

ADÃO BATISTA DOS 
SANTOS

02/05/2021 a 
01/05/2022

04/05/2022 a 
02/06/2022

ANTONIA MARIA 
SPAGNOL BASTOS 
SILVA

01/08/2020 a 
31/07/2021

04/05/2022 a 
02/06/2022

AUREA CORREA 
BORGES

14/08/2020 a 
13/08/2021

04/05/2022 a 
02/06/2022

BRASILINA ALVES 02/05/2021 a 
01/05/2022

04/05/2022 a 
02/06/2022

CARLOS MOISES 
DOS SANTOS

02/07/2020 a 
01/07/2021

04/05/2022 a 
02/06/2022

GESSEAN DIAS 
RIBEIRO

08/01/2020 a 
07/01/2021

04/05/2022 a 
02/06/2022

HENRIQUE JOSE 
MAFORTE

24/07/2020 a 
23/07/2021

04/05/2022 a 
02/06/2022

JOAO BATISTA 
ANGELO RAIDER

24/07/2020 a 
23/07/2021

04/05/2022 a 
02/06/2022

JOSE BARNABE DA 
SILVA

04/04/2020 a 
03/04/2021

04/05/2022 a 
02/06/2022

LEANDRO VALIN DA 
SILVA

03/07/2020 a 
02/07/2021

04/05/2022 a 
02/06/2022

MARIA JOSE 
DOMINGOS

13/01/2021 a 
12/01/2022

04/05/2022 a 
02/06/2022

MARILES NUNES DA 
SILVA

09/07/2020 a 
08/07/2021

04/05/2022 a 
02/06/2022

MARILIA ROSA 
DA SILVA PRADO 
MATEUS

02/06/2020 a 
01/06/2021

04/05/2022 a 
02/06/2022
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NILSON FERNANDES 
GOULARTE

11/07/2020 a 
10/07/2021

04/05/2022 a 
02/06/2022

ROMULO MAFORTE 
DECOTE

02/07/2020 a 
01/07/2021

04/05/2022 a 
02/06/2022

WALDER DA COSTA 
PACHECO FILHO

01/03/2021 a 
28/02/2022

04/05/2022 a 
02/06/2022

Art. 2º - Ratificam-se os avisos de férias dos 
referidos funcionários.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Rio Novo, 
Estado do Espírito Santo, aos vinte e nove (29) dias 
do Mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois 
(2022).

LUIZ AMÉRICO BOREL
Prefeito Municipal

Protocolo 841000

Anchieta

Termos

AVISO DE ADESÃO À ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
DO MUNICIPIO DE MARATAÍZES

O MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES, através de seu 
Pregoeiro Oficial, torna pública a adesão da seguinte 
Ata: ATA de Registro de Preços n° 139/2021, 
advinda do Pregão Presencial para registro de preços 
n° 042/2021, realizada pela Prefeitura Municipal de 
Maratízes, referente a AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK.  
para atender as necessidades da Secretaria de 
Educação.
Valor Aderido: R$ 1.566.000,00
Empresa: SPEED TECNOLOGIA EIRELI.
Processo: 4604/2022.

Anchieta, 29 de Abril de 2022.

JILVAN CARVALHO DOS SANTOS
PREGOEIRO OFICIAL

Protocolo 841153

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº080/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE ANCHIETA E A EMPRESA PHC 

SOLUÇÕES LTDA

DO OBJETO: Consiste objeto do presente 
INSTRUMENTO DE DISTRATO a rescisão, de 
comum acordo, do “Contrato de Prestação de Serviços 
nº080/2021” que as PARTES haviam celebrado em 
25/10/2021 com vigência prevista pelo prazo de 12 
(doze) meses, com fundamento no art. 79, II, da 
Lei nº8.666/93 e na Cláusula 12.2, alínea “b”, do 
instrumento contratual.
PROCESSO: 3770/2022

Protocolo 841352

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº081/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA PHC 
SOLUÇÕES LTDA

DO OBJETO: Consiste objeto do presente 
INSTRUMENTO DE DISTRATO a rescisão, de 
comum acordo, do “Contrato de Prestação de Serviços 
nº081/2021” que as PARTES haviam celebrado em 
25/10/2021 com vigência prevista pelo prazo de 12 
(doze) meses, com fundamento no art. 79, II, da 
Lei nº8.666/93 e na Cláusula 12.2, alínea “b”, do 
instrumento contratual.
PROCESSO: 3770/2022

Protocolo 841379

Aditivo

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO A ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº  140/2021

Processo Administrativo: 4818/2022. DAS 
PARTES: O Município de Anchieta-ES e a empresa 
SERVI MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA , na 
qualidade de contratante e contratada, respecti-
vamente DO OBJETO DA ATA: Contratação de 
empresa para eventual aquisição de máquinas, 
ferramentas e utensílios permanentes para 
oficina.  Modifica o Anexo I da Ata Originária 
alterando as marcas dos seguintes produtos: item 
01- inverssora de solda minima 200 amperes; 
220 volts para eletrodo revestido e tig; sem 
tocha tig da marca kajima para a marca 
bambozzi.

29 de Abril  de 2022.
Jilvan Carvalho dos Santos

Pregoeiro Oficial - PMA
Protocolo 841212

Aracruz

Decreto

DECRETO N.º 41.898, DE 28/04/2022.

CONCEDE APOSENTADORIA ESPECIAL MAGISTÉRIO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS E COM FULCRO NO ART. 6º, INCISOS I, II, 
III, E IV, E ART. 7º DA EC 41/2003, COM REDAÇÃO 
DADA PELO ART. 2º DA EC 47/2005 C/C ART. 40, § 
5º DA CF/88;

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido a Servidora VANESSA FACINI 
ZUCOLOTO, matrícula 1429, que exerce o cargo 
de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, Nível II, 
Padrão “J”, APOSENTADORIA ESPECIAL MAGISTÉRIO 
com proventos na INTEGRALIDADE, os quais 
serão pagos através do Instituto de Previdência e 
Assistência dos Servidores do Município de Aracruz - 
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IPASMA, conforme Processo n.º 85/2022.

Parágrafo único. A Servidora acima mencionada conta 
com 30 (trinta) anos, 01 (um) mês e 19 (dezenove) 
dias de Tempo de Contribuição.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de 
01/05/2022.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 28 de abril de 2022.

LUIZ CARLOS COUTINHO
Prefeito Municipal

Protocolo 840979

DECRETO N.º 41.895, DE 28/04/2022.

CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR 
IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS E COM FULCRO NO ART. 6º, INCISOS I, II, 
III, E IV, E ART. 7º DA EC 41/2003, COM REDAÇÃO 
DADA PELO ART.2º DA EC 47/2005;

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido a Servidora ANA ANGÉLICA DO 
NASCIMENTO CASTRO, matrícula 626, que exerce 
o cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO II, Nível V, 
Padrão “L”, APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO com proventos na INTEGRA-
LIDADE, os quais serão pagos através do Instituto 
de Previdência e Assistência dos Servidores do 
Município de Aracruz - IPASMA, conforme Processo 
n.º 95/2022.

Parágrafo único. A Servidora acima mencionada 
conta com 35 (trinta e cinco) anos, 10 (dez) meses e 
19 (dezenove) dias de Tempo de Contribuição.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de 
01/05/2022.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 28 de abril de 2022.

LUIZ CARLOS COUTINHO
Prefeito Municipal

Protocolo 840985

DECRETO N.º 41.896, DE 28/04/2022.

CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS E COM FULCRO NO ART. 3º, INCISOS I, II E 
III E PARÁGRAFO ÚNICO DA EC 47/2005;

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido a Servidora ANA CLÁUDIA 
SARMENGUE DEVENS, matrícula 1854, que exerce 
o cargo de PROFESSOR DE SUPORTE PEDAGÓGICO, 
Nível II, Padrão “I”, APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO com proventos na 
INTEGRALIDADE, os quais serão pagos através do 
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores 
do Município de Aracruz - IPASMA, conforme Processo 

n.º 112/2022.

Parágrafo único. A Servidora acima mencionada 
conta com 33 (trinta e três) anos, 06 (seis) meses e 
11 (onze) dias de Tempo de Contribuição.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de 
01/05/2022.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 28 de abril de 2022.

LUIZ CARLOS COUTINHO
Prefeito Municipal

Protocolo 840987

Convocação

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ, ATRAVÉS DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONVOCA O SR. 
MARLI PINTO DA SILVA VIEIRA, A COMPARECER 
À GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS - SETOR 
DE RESCISÃO, SITUADA NA AV. MOROBÁ, 20 - B. 
MOROBÁ - ARACRUZ-ES, NO HORÁRIO DE 12 ÀS 18 
HORAS, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE 
AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2484/2022, NO 
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DA DATA 
DESTA PUBLICAÇÃO.
ARACRUZ/ES, 02 DE MAIO DE 2022.

Protocolo 841113

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ, ATRAVÉS DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONVOCA O SR. 
GUILHERME MARIN MEIRELLES, A COMPARECER 
À GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS - SETOR 
DE RESCISÃO, SITUADA NA AV. MOROBÁ, 20 - B. 
MOROBÁ - ARACRUZ-ES, NO HORÁRIO DE 12 ÀS 18 
HORAS, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE 
AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2676/2022, NO 
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DA DATA 
DESTA PUBLICAÇÃO.
ARACRUZ/ES, 02 DE MAIO DE 2022.

Protocolo 841117

Portaria

PORTARIA N.º 18.144, DE 27/04/2022.

RETIFICA PORTARIA QUE MENCIONA.

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

RESOLVE:

Art. 1º Retificar na Portaria n.º 18.130, de 
13/04/2022, que concedeu Licença Maternidade as 
servidoras abaixo descritas, o seguinte:

Onde se lê:

Nome Matr. Período Processo
Imara Ferreira Benedito 998 18/03/2022 a 

15/07/2022
5163/22

Gleice Moraes Cordeiro 3611 29/03/2022 a 
26/07/2022

4966/22
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Leia-se:

Nome Matr. Período Processo
Imara Ferreira Benedito 35405 18/03/2022 a 

15/07/2022
5163/22

Gleice Moraes Cordeiro 36121 29/03/2022 a 
26/07/2022

4966/22

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 27 de abril de 2022.

LUIZ CARLOS COUTINHO
Prefeito Municipal

Protocolo 840999

PORTARIA N.º 18.145, DE 27/04/2022.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA PARA 
TRATAMENTO DE SAÚDE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, NOS TERMOS DO ART.143 DA LEI N.º 
2.898/2006;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao Servidor abaixo descrito Licença 
para Tratamento de Saúde:

Nome Matr. Período Processo
Rafael Antônio 
Fracalossi

335 07/04/2022 a 
05/06/2022

18097/21

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 27 de abril de 2022.

LUIZ CARLOS COUTINHO
Prefeito Municipal

Protocolo 841001

PORTARIA N.º 18.146, DE 27/04/2022.

AUTORIZA REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 
JORNADA DE TRABLHO DE PROFISSIONAL DO 
MAGISTÉRIO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, E TENDO EM VISTA A LEI N.º 2.898/2006, 
ALTERADA PELA LEI N.º 4.323, DE 11/09/2020;

DECRETA:

Art. 1º Fica autorizada a Gerência de Recursos 
Humanos - GRH - Secretaria de Administração 
e Recursos Humanos do Município de Aracruz a 
proceder a redução da carga horária para 20 (vinte) 
horas semanais da Servidora JUCINEIA RIBEIRO 
PEREIRA, Matricula n.º 14628, ocupante do cargo 
Professor de Educação Infantil, Nível II, Padrão 
D, em cumprimento ao Artigo 1º da Lei Municipal 
nº 4.323/2020, pelo período de 06 (seis) meses, 
conforme consta no Processo Administrativo n.º 

14818/2021.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 27 de abril de 2022.

LUIZ CARLOS COUTINHO
Prefeito Municipal

Protocolo 841003

PORTARIA N.º 18.147, DE 28/04/2022.

RETORNA SERVIDORA DE LICENÇA.

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

RESOLVE:

Art. 1º Retornar a Servidora FRANCIENE DE CAMPOS 
BORTOLINI, matrícula n.º 23.282, da Licença Sem 
Vencimentos, concedida através da Portaria n.º 
17.786, de 17/10/2021, a partir de 12/04/2022, 
conforme Processo Eletrônico n.º 6166/2022.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 28 de abril de 2022.

LUIZ CARLOS COUTINHO
Prefeito Municipal

Protocolo 841005

PORTARIA N.º 18.148, DE 28/04/2022.

CONCEDE LICENÇA SEM VENCIMENTOS A 
SERVIDORA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS E, DE ACORDO COM O ART. 159 DA LEI N.º 
2.898 DE 31/03/2006;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a Servidora VANESSA CUSINI 
SPINASSÉ BROMENSCHENKEL, Matrícula n.º 22.391, 
que exerce o Cargo de Bióloga, Nível VII, Padrão 
“B”, 04 (quatro) anos de Licença Sem Vencimentos, 
02/05/2022 a 30/04/2026, conforme Processo 
Eletrônico n.º 5468/2022.

Art. 2º A Segurada Ativa, em licença sem vencimento 
ou sem ônus para a entidade empregadora, terá 
que recolher suas contribuições previdenciárias ao 
IPASMA, sob pena de não ser computado para efeito 
de aposentadoria o tempo de duração da respectiva 
licença.

Parágrafo único. Entende-se como contribuições, 
aquelas sob a responsabilidade da servidora, esta-
belecidas em Lei Municipal, para dar continuidade à 
formação do FUNPREV/IPASMA, acrescida da parte 
patronal, que também deverá ser custeada pela 
servidora, por tratar-se de licença para assuntos 
particulares.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 28 de abril de 2022.

LUIZ CARLOS COUTINHO
Prefeito Municipal

Protocolo 841006

PORTARIA N.º 18.149, DE 28/04/2022.

DETERMINA A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMI-
NISTRATIVO DISCIPLINAR.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS E COM BASE NOS TERMOS DO ART. 202 E 
206 DA LEI N.º 2.898, DE 31 DE MARÇO DE 2006;

RESOLVE:

Art. 1º Determinar a Comissão Permanente de 
Processo Administrativo Disciplinar, nomeada pela 
Portaria n.º 17.312 de 17/03/2021, a instauração de 
Processo Administrativo Disciplinar para apurar os 
fatos constantes no Processo n.º 137/2022.

Art. 2º A Comissão Permanente de Processo Admi-
nistrativo Disciplinar, terá o prazo de 60 (sessenta) 
dias, para apresentar o relatório final, a contar da 
data da notificação do Servidor.

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

Prefeitura Municipal de Aracruz, 28 de abril de 2022.

LUIZ CARLOS COUTINHO
Prefeito Municipal

Protocolo 841008

PORTARIA SEMSU Nº. 031 DE 19/04/2022.
DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES JUNTO AO 
MÓDULO CONTRATAÇÕES DO SISTEMA 
CIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO - TCE/ES.
O Secretário Municipal de Suprimentos, da Prefeitura 
Municipal de Aracruz, do Espírito Santo, no uso de 
suas atribuições, e,
Considerando a Instrução Normativa TC 68, de 8 de 
dezembro de 2020 do Tribunal de Contas do Estado 
do Espírito Santo - TCE/ES;
Considerando que as informações de Contratações 
de Diversas Secretarias são centralizadas nessa 
Secretaria junto ao Sistema de Gestão de Materiais 
e Patrimônio;
Considerando a obrigatoriedade do cadastramento e 
envio mensal de todas as Contratações realizadas 
para o Sistema do CIDADES - TCE/ES;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os Servidores GILVAN RIBEIRO 
SOUZA - Efetivo - Matrícula 31.073, ROBSON 
GUIMARÃES NERES - Efetivo - Matrícula 2.778, 
TATIANE DE SOUZA RAMOS - Efetiva - Matrícula 
31.228, CINTHIA PAVESI LOPES - Comissionada 
- Matrícula 33.817, e, FERNANDO ANTÔNIO 
FINAMORE TEIXEIRA - Comissionado - Matrícula 
35.413, como “Responsáveis pelo envio da 
remessa de Contratação” junto ao módulo 
contratações do sistema CIDADES do Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito Santo - TCE/ES.
Art. 2º Os servidores designados no artigo anterior, 

ficaram responsáveis pelo cadastramento das 
Contratações junto ao Módulo CONTRATAÇÕES do 
Sistema CIDADES, e pelo envio das remessas de 
Contratações das seguintes Unidades gestoras - 
UG’s:
1. 009E0600001 Controladoria Geral de Aracruz;
2. 009E0600002 Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Trabalho de Aracruz;
3. 009E0600003 Secretaria de Planejamento, 
Orçamento e Gestão de Aracruz;
4. 009E0600004 Secretaria de Administração e 
Recursos Humanos do Município de Aracruz;
5. 009E0600005 Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico de Aracruz;
6. 009E0600006 Secretaria de Finanças de Aracruz;
7. 009E0600007 Secretaria de Suprimentos de 
Aracruz;
8. 009E0600008 Secretaria de Comunicação do 
Município de Aracruz;
9. 009E0600010 Secretaria de Habitação e Defesa 
Civil de Aracruz;
10. 009E0600011 Procuradoria Geral do Município 
de Aracruz;
11. 009E0600012 Secretaria de Governo de Aracruz;
12. 009E0600013 Secretaria de Educação de 
Aracruz;
13. 009E0600014 Secretaria de Obras e Infraestru-
tura de Aracruz;
14. 009E0600015 Secretaria de Esporte, Lazer e 
Juventude de Aracruz;
15. 009E0600016 Secretaria de Turismo e Cultura 
de Aracruz;
16. 009E0600017 Secretaria de Transportes e 
Serviços Urbanos de Aracruz;
17. 009E0600018 Secretaria de Meio Ambiente de 
Aracruz;
18. 009E0600019 Secretaria de Agricultura do 
Município de Aracruz.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
Publicação, revoga-se a Portaria SEMSU n.º 025, de 
29/03/2022.
MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Suprimentos
Decreto nº39.083, de 12/01/2021
Ciente: ______________________________
Gilvan Ribeiro Souza
Ciente: ______________________________
Robson Guimarães Neres
Ciente: ______________________________
Tatiane de Souza Ramos
Ciente: ______________________________
Cinthia Pavesi Lopes
Ciente: ______________________________
Fernando Antônio Finamore Teixeira

Protocolo 841074

PORTARIA SEMED N.º 047/2022
DISPÕE SOBRE CANCELAMENTO DE RESTOS A 
PAGAR
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO USO 
DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE FORAM CONFERIDAS 
PELA LEI N.º 3.652/2013, EM CUMPRIMENTO AO 
DISPOSTO NO DECRETO N.º 39.008, DE 01/01/2021
RESOLVE:
Art. 1º Dar publicidade, na forma do Anexo Único 
desta Portaria, à relação de restos a pagar a serem 
cancelados, nos termos do Artigo 3º do Decreto n.º 
39.067, de 08/01/2021.
Art. 2º Os restos a pagar listados no Anexo Único 
desta Portaria satisfazem as condições constantes 
no Artigo 2º do Decreto n.º 39.067, de 08/01/2021.
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Art. 3º Eventual reconhecimento de direitos após 
a efetivação do cancelamento dos restos a pagar 
listados no Anexo Único desta Portaria, poderá 
ser empenhado em dotações do corrente exercício 
à conta de despesas de exercícios anteriores, nos 
termos do Artigo 37 da Lei Federal n.º4.320/1964.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 27 de Abril de 2022.
JENILZA SPINASSÉ MORELLATO
Secretária de Educação
Decreto nº 39.008, de 01/01/2021

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA DE 
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR A SEREM 
CANCELADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EMPENHO/ANO CNPJ CREDOR VALOR A 

CANCELAR
26/2021 SAAE - SERVIÇO 

AUTONOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO
-
CNPJ 27.108.141/0001-
89 

R$ 90,11
27/2021 R$ 132,62
1118/2021 R$ 176,89

JENILZA SPINASSÉ MORELLATO
Secretária de Educação
Decreto nº 39.008, de 01/01/2021
Matéria enviada por: Marta A. Ricato - Mat. 2831

Protocolo 841235

PORTARIA SEMED N.º 048/2022
DISPÕE SOBRE CANCELAMENTO DE RESTOS A 
PAGAR
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO USO 
DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE FORAM CONFERIDAS 
PELA LEI N.º 3.652/2013, EM CUMPRIMENTO AO 
DISPOSTO NO DECRETO N.º 39.008, DE 01/01/2021
RESOLVE:
Art. 1º Dar publicidade, na forma do Anexo Único 
desta Portaria, à relação de restos a pagar a serem 
cancelados, nos termos do Artigo 3º do Decreto n.º 
39.067, de 08/01/2021.
Art. 2º Os restos a pagar listados no Anexo Único 
desta Portaria satisfazem as condições constantes 
no Artigo 2º do Decreto n.º 39.067, de 08/01/2021.
Art. 3º Eventual reconhecimento de direitos após 
a efetivação do cancelamento dos restos a pagar 
listados no Anexo Único desta Portaria, poderá 
ser empenhado em dotações do corrente exercício 
à conta de despesas de exercícios anteriores, nos 
termos do Artigo 37 da Lei Federal n.º 4.320/1964.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 27 de Abril de 2022.
JENILZA SPINASSÉ MORELLATO
Secretária de Educação
Decreto nº 39.008, de 01/01/2021

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA DE 
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR A SEREM 
CANCELADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EMPENHO/ANO CNPJ CREDOR VALOR A 

CANCELAR

23/2021 CESAN - COMPANHIA 
ESPIRITO SANTENSE 
DE SANEAMENTO
-
CNPJ 28.151.363/0001-
47 

R$ 1.781,09
24/2021 R$ 227,70

JENILZA SPINASSÉ MORELLATO
Secretária de Educação
Decreto nº 39.008, de 01/01/2021
Matéria enviada por: Marta A. Ricato - Mat. 2831

Protocolo 841269

PORTARIA SEMED N.º 049/2022
DISPÕE SOBRE CANCELAMENTO DE RESTOS A 
PAGAR
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO USO 
DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE FORAM CONFERIDAS 
PELA LEI N.º 3.652/2013, EM CUMPRIMENTO AO 
DISPOSTO NO DECRETO N.º 39.008, DE 01/01/2021
RESOLVE:
Art. 1º Dar publicidade, na forma do Anexo Único 
desta Portaria, à relação de restos a pagar a serem 
cancelados, nos termos do Artigo 3º do Decreto n.º 
39.067, de 08/01/2021.
Art. 2º Os restos a pagar listados no Anexo Único 
desta Portaria satisfazem as condições constantes 
no Artigo 2º do Decreto n.º 39.067, de 08/01/2021.
Art. 3º Eventual reconhecimento de direitos após 
a efetivação do cancelamento dos restos a pagar 
listados no Anexo Único desta Portaria, poderá 
ser empenhado em dotações do corrente exercício 
à conta de despesas de exercícios anteriores, nos 
termos do Artigo 37 da Lei Federal n.º 4.320/1964.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 27 de Abril de 2022.
JENILZA SPINASSÉ MORELLATO
Secretária de Educação
Decreto nº 39.008, de 01/01/2021

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA DE 
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR A SEREM 
CANCELADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EMPENHO/ANO CNPJ CREDOR VALOR A 

CANCELAR
181/2021 C O N S Ó R C I O 

INTEGRADO DE 
ARACRUZ
-
CNPJ 24.282.456/0001-
50 

R$ 5.459,11

JENILZA SPINASSÉ MORELLATO
Secretária de Educação
Decreto nº 39.008, de 01/01/2021

Protocolo 841311

PORTARIA SEMAD Nº 1.345, DE 27/04/2022.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.
RESOLVE:
Art. 1º. Determinar a Comissão Permanente de 
Sindicância, nomeada pela Portaria nº 17.648, de 
19/08/2021, a instauração de processo sindicante, 
para apurar os fatos mencionados no Processo Ad-
ministrativo nº 6913/2022.
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Art. 2º. A Comissão Permanente de Sindicância 
terá o prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir 
da data de notificação do servidor, para instaurar 
o processo, observando que o prazo para decisão 
não poderá exceder a 20 (vinte) dias da data do 
recebimento e efetivação da defesa, conforme art. 
198, inciso V, da Lei 2.898 de 31/03/2006.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário.
Aracruz/ES, 27 de Abril de 2022.
MARCUS VINICIUS SOUZA COELHO
Secretário de Administração e Recursos Humanos
Decreto nº 39.007/2021
Matéria enviada por: Marta A. Ricato - Mat. 2831

Protocolo 841340
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                        PORTARIA N.º 52, DE 28/04/2022.
RETIFICAÇÃO DA PORTARIA Nº 31, DE 07/04/2022 QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL 
NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, POR TEMPO DETERMINADO, APROVADO NO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO SEMED N.º 005/2021.
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ATRAVÉS DO DECRETO N.º 39.433, DE 15/03/2021;
RESOLVE:
Art. 1º Retificar o anexo da Portaria nº 31, de 07/04/2022, acrescentando o nome de servidora, conforme 
consta no quadro abaixo:

QUADRO PARA CONTRATAÇÃO
PROCESSO SELETIVO 005/2021
AUXILIAR DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA
COLOCAÇÃO NOME CARGO PERÍODO CARGA HORÁRIA SALÁRIO

125º
MARIA MARLENE 
LOYOLA

AUXILIAR DE 
PROFESSOR DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA

a partir da data 
de admissão até 
23/12/2022

30H
R$ 873,85+ CS

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo efeitos a 18/04/2022.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 28 de abril de 2022.
JENILZA SPINASSE MORELLATO
Secretária Municipal de Educação
Matéria enviada por Marta A. Ricato - Mat. 2831

Protocolo 841591

Termos

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2022
Processo nº. 18.357/2021
PARTÍCIPES:
Prefeitura Municipal de Aracruz: SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
Organização da Sociedade Civil: ASSOCIAÇÃO DE 
PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACRUZ - 
APAE / CNPJ: 32.400.772/0001-07
OBJETO: “Oferta de ações de habilitação e 
reabilitação  da pessoa com deficiência e a promoção 
de sua inclusão à vida comunitária, no âmbito da 
Assistência Social, afiançando a proteção social por 
meio da realização do Serviço de Proteção Social 
Básica para pessoas com deficiência e suas famílias”
VIGÊNCIA: 02/05/2022 a 01/03/2023
VALOR: R$ 373.616,56 (trezentos e setenta e três 
reais mil seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e 
seis centavos).
Aracruz/ES, 29 de abril de 2022.
Iohana Kroehling
Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho

Protocolo 841506

Processo nº 7.143/2021

MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DE PRESTAÇÃO 
DE CONTAS FINAL

Tratam-se os autos de Prestação de Contas Final da 
parceria celebrada com a Cáritas Diocesana de 
Colatina - Projeto Girassol.
O objeto da parceria é a “Complementar a rede de 
Proteção Social Básica por meio da realização 
do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos para crianças e adolescentes de 07 a 
15 anos”, tendo a quantia de R$ 142.386,01 (cento 
e quarenta e dois mil trezentos e oitenta e seis mil 
reais e um centavo) como valor repassado por meio 
do Termo de Colaboração nº 08/2019, instruído 
nos autos de nº 4.193/2019.
A parceria foi monitorada e avaliada em atenção 
aos dispositivos normativos contidos na Lei Federal 

de nº 13.019/2014 e suas alterações e no Decreto 
Municipal de nº 32.487/2017.
Consoante Parecer Técnico de análise da prestação 
de contas emitido; pode-se concluir que a instituição 
conseguiu comprovar o alcance das metas e 
os resultados do Termo de Colaboração. Bem 
como, no que se refere às despesas realizadas, foi 
demonstrado o nexo entre as aquisições e as 
atividades executadas, em cumprimento ao 
estabelecido no Plano de Trabalho.
A prestação de contas da parceria foi aprovada pelo 
Conselho Municipal de Assistência Social por meio da 
Resolução CMASA nº014/2022.
Desta feita, face ao acima exposto e nos termos do 
inciso I, §5º do art. 69 da Lei de nº 13.019/2014 
e suas alteração assim como no Decreto Municipal 
de nº 32.487/2017, considerando o que consta nos 
autos, acolho e aprovo o Relatório Técnico MANI-
FESTANDO-SE A  SECRETARIA DE DESENVOL-
VIMENTO SOCIAL E TRABALHO DO MUNICÍPIO 
DE ARACRUZ/ES CONCLUSIVAMENTE PELA 
APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
DA PARCERIA CELEBRADA COM A CÁRITAS 
DIOCESANA DE COLATINA, REFERENTE À 
EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 
008/2019.

Publique-se.

Aracruz, 28 de abril de 2022.

Iohana Kroehling
Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho

Decreto nº41.638 de 10/03/2022
Protocolo 841554

Processo nº 10.893/2020

MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DE PRESTAÇÃO 
DE CONTAS PARCIAL

Tratam-se os autos de Prestação de Contas Parcial 
referente ao período de junho/2019 a julho/2020, 
da parceria celebrada com a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de Aracruz.
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O objeto da parceria é a “Oferta de atendimento es-
pecializado às pessoas com deficiência,  intelectual 
e múltipla, e transtornos globais do desenvolvimen-
to com algum grau de dependência, que tiveram 
suas limitações agravadas por violações de direitos, 
por meio da realização do Serviço de Proteção 
Social Especial de Média Complexidade”, tendo a 
quantia de R$ 290.647,76 (duzentos e noventa mil 
seiscentos e quarenta e sete reais e setenta e seis 
centavos) como valor repassado por meio do Termo 
de Colaboração nº 04/2019, instruído nos autos 
de nº 5.340/2019.
A parceria vem sendo monitorada e avaliada pelo 
servidor designado, em atenção aos dispositivos 
normativos contidos na Lei Federal de nº 13.019/2014 
e suas alterações e no Decreto Municipal de nº 
32.487/2017.
Considerando Resolução CMASA nº019/2022 que 
dispõe sobre aprovação da prestação de contas 
parcial da parceria.
Consoante Parecer Técnico de análise da prestação 
de contas emitido pelo Gestor da Parceria às folhas 
748 a 753 do processo em epígrafe; pode-se 
concluir que a instituição conseguiu comprovar 
o alcance das metas e os resultados do Termo 
de Colaboração. Bem como, no que se refere às 
despesas realizadas, foi demonstrado o nexo 
entre as aquisições e as atividades executadas, 
em cumprimento ao estabelecido no Plano de 
Trabalho.
Desta feita, face ao acima exposto e nos termos do 
inciso I, §5º do art. 69 da Lei de nº 13.019/2014 
e suas alteração assim como no Decreto Municipal 
de nº 32.487/2017, considerando o que consta nos 
autos, acolho e aprovo o Relatório Técnico MANI-
FESTANDO-SE A  SECRETARIA DE DESENVOL-
VIMENTO SOCIAL E TRABALHO DO MUNICÍPIO 
DE ARACRUZ/ES CONCLUSIVAMENTE PELA 
APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 
PARCERIA CELEBRADA COM A ASSOCIAÇÃO 
DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 
ARACRUZ, REFERENTE À EXECUÇÃO PARCIAL 
DO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 004/2019.

Publique-se.

Aracruz, 28 de abril de 2022.

Iohana Kroehling
Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho

Decreto nº41.638 de 10/03/2022
Protocolo 841560

Barra de São Francisco

Portaria

PORTARIA Nº 186, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE COMISSÃO PARA 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 
PARA APURAR FATO CONFORME DISPOSTO NOS 
AUTOS JUDICIAIS Nº 0000723-45.2013.8.08.0008.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO 
FRANCISCO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES E PRERROGATIVAS.

Considerando, as informações contidas no 
Memorando nº 231/2022 subscrita pelo Procura-
dor-Geral do Município, Dr. João Manuel de Sousa 
Saraiva - OAB 5764ES;
Considerando os fatos jurídicos formaizados 
nos autos do processo judicial nº 0000723-
45.2013.8.08.0008, com tramitação perante a 1ª 
Vara Cível de Barra de São Francisco;
Considerando a possível imputação de conduta 
reprovável concernente em irregularidades 
cometidas no exercício da profissão pelos servidores 
Raony Fonseca Scheffer Pereira e Jaltair Rodrigues 
de Oliveira, Procuradores Municipais lotados na Pro-
curadoria-Geral do Município;
Considerando que o ato supostamente praticado 
pelos servidores constitui, em tese, falta grave 
passível de punição;
Considerando, que tanto a Constituição Federal 
como a Lei Complementar Municipal nº 012/2021 
impõem que o servidor deve exercer com presteza e 
eficiência suas atividades.
Considerando finalmente, que cabe ao adminis-
trador que tiver ciência da irregularidade no serviço 
público a OBRIGATORIEDADE de promover a 
apuração dos fatos mediante sindicância ou processo 
administrativo;

RESOLVE:

Art. 1° Instaurar Processo Administrativo Disciplinar 
em face dos servidores Raony Fonseca Scheffer 
Pereira, por ofensa aos incs. I, II, III e IX, art. 1º 
c/c incs. IX, art. 2º, ambos da LC 12/2021 e Jaltair 
Rodrigues de Oliveira, por ofensa , VI e IX, art. 1º 
c/c incs. IX e XV, art. 2º, ambos da LC 12/2021, 
Procuradores Municipais lotados na Procuradoria-
-Geral do Município a fim de que sejam averiguados 
os atos irregulares imputados, concedendo a ampla 
defesa no devido processo legal, bem como a 
aplicação da pena cabível se for o caso, conforme 
apurado neste PAD.
Art. 2º NOMEAR Comissão de Procedimento Admi-
nistrativo Disciplinar composta pelos servidores: a 
Sra. LUSIANE GUAITOLINI MATIAS DE ASSIS 
- matricula nº 0726 (presidente), o Sr. ROBERTO 
RIBEIRO MARTINS - matricula n° 4405 e a Sra. 
SILVANI COSTA DE ABREU RADAELLI - matricula 
nº 4502, para apurar fato conforme disposto nos 
autos judiciais nº 0000723-45.2013.8.08.0008, 
dando-lhes o prazo de 30 (trinta) dias para 
apresentação de relatório.

Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra De São 
Francisco, Estado do Espírito Santo, 29 de abril de 
2022.

ENIVALDO EUZÉBIO DOS ANJOS
PREFEITO MUNICIPAL.

Protocolo 841552

Contrato

RESUMO CONTRATO n°. 000082/2022/PMBSF
Processo de nº 0003125/2021  e Procedimento 
Licitatório Pregão Presencial nº  000013/2021; 
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual 
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aquisição de materiais de pavimentação em geral, 
para atender as demandas da Secretaria Municipal 
de Obras e Urbanismo, do município de Barra de São 
Francisco-ES, conforme Termo de Referência e Anexo 
I do Edital.; Contratada: DPL PREMOLDADOS 
LTDA; VALOR: R$ 2.811.972,23 (dois milhões 
oitocentos e onze mil novecentos e setenta e dois 
reais e vinte e três centavos); Assinatura: 29 de 
abril de 2022; VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 
2022.

ENIVALDO EUZEBIO DOS ANJOS
PREFEITO MUNICIPAL

Protocolo 841010

RESUMO CONTRATO 000081/2022/PMBSF
Processo de nº 0002130/2022  e Procedimento 
Licitatório Pregão Eletrônico nº 000005/2022;
OBJETO: Aquisição de veículo, para atender às 
necessidades da Secretaria Municipal de Obras e 
Urbanismo; Contratada: CABALA SOLUCÕES GOVER-
NAMENTAIS LTDA; VALOR: R$ 103.790,00 (cento e 
três mil setecentos e noventa reais); VIGÊNCIA: 28 
de dezembro de 2022; Assinatura: 29 de abril de 
2022.

Enivaldo Euzébio dos Anjos
Prefeito Municipal

Protocolo 841015

Baixo Guandu

Decreto

DECRETO Nº 6.848, DE 27 DE ABRIL DE 2022.

“CONVOCA A V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE 
POLÍTICAS PARA AS MULHERES DE BAIXO 
GUANDU-ES”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU, ES, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Municipal nº. 1.380/90 de 05 de abril de 1990 (LEI 
ORGÂNICA MUNICIPAL), e considerando

CONSIDERANDO a necessidade de avaliar e propor 
diretrizes para a implementação da Política Nacional, 
Estadual e Municipal, DECRETA:

Art. 1.º Fica Convocada a V Conferência Municipal 
de Políticas para as Mulheres, a ser realizada no dia 
05 de maio de 2022, das 08:00 às 17:00 horas, no 
Canaã Social Clube, centro de Baixo Guandu, tendo 
como tema central “Reafirmando as Políticas 
Públicas para as Mulheres no Enfrentamento 
ao Patriarcado, Racismo e às Desigualdades 
Sociais e Econômicas”.

Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.
Art. 3.º Este Decreto entra em vigor a partir de 27 
de abril de 2022.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAIXO 

GUANDU/ES, 27 de abril de 2022.

LASTÊNIO LUIZ CARDOSO
Prefeito Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA
Em, 27 de abril de 2022.

FRANCIELI PRANDO FINCO
Secretária Municipal de Administração

Protocolo 841411

Edital

AVISO DE PESQUISA DE PREÇOS

O Município de Baixo Guandu/ES torna pública a 
solicitação de pesquisa de preços, para aquisição 
de Veículo Utilitário e Van.
O Termo de Referência e demais esclarecimentos 
poderão ser solicitados através do e-mail “compras.
pmbg@gmail.com” ou pelo telefone (27) 3732-
8992/8900.
O prazo para envio das pesquisas de preços dar-se-á 
até o dia 06 de maio de 2022.

Baixo Guandu/ES, 02 de maio de 2022.
Renata Alvarenga Peixoto
Setor de Compras

Protocolo 840991

Portaria

PORTARIA Nº 212/2022

“CRIA EQUIPE MUNICIPAL DE COORDENADORES 
DO 2º CONCURSO PRIMEIRA INFÂNCIA COM ARTE 
- PIARTE, DESENVOLVENDO PELO GOVERNO DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU, ES, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Municipal nº. 1.380/90 de 05 de abril de 1990 (LEI 
ORGÂNICA MUNICIPAL),

CONSIDERANDO o Concurso do PIARTE será 
desenvolvido em parceria com os gestores municipais 
de Assistência Social nos Municípios aderidos ao 
Programa Criança Feliz, direcionado as crianças 
de 0 a 6 anos, sendo crianças acompanhadas pelo 
PCF e irmãos com idade de 0 a 6 anos, criando um 
espaço de interlocução entre a Assistência Social na 
temática da Primeira Infância nos territórios, propor-
cionando um tempo de escuta infantil, estimulando-
-as a viverem a infância com alegria, convivência 
familiar e comunitária por meio das brincadeiras,
CONSIDERANDO que o Município de Baixo 
Guandu-ES fez adesão formal ao Programa Criança 
Feliz e que aceita participar do 2° Concurso Primeira 
Infância com Arte/PIARTE “Brincar em Família no 
Território,

RESOLVE:

Art. 1.º Criar equipe Municipal de Coordenadores 
do 2° Concurso Primeira Infância com Arte - PIARTE 
com a seguinte composição:
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a) FERNANDA MOTA FONCALLO.
Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Coordenadora do Programa Criança feliz - PCF.
b) RITA DE CASSIA PORTO BATISTA.
Supervisora do Programa Criança feliz - PCF
c) ÂNGELA DE FÁTIMA DUQUE EVARISTO.
Coordenadora do Centro de Referência em Assistência 
Social - CRAS.
d) HERCULES PERICO DA SILVA
Visitador do Programa Criança feliz - PCF
Art. 2.º - As atribuições da Equipe Municipal de Co-
ordenadores.

01- ETAPA 03 - “Oficina de Pais e Oficinas do Piarte 
no Lar ‘Brincar’ em Família no Território” e Oficina de 
Alinhamento. Caberá à equipe Coordenadora.

a) Preparar os Kits para serem entregues na 
Oficina de Pais.
b) Realizar as Oficinas de forma coletiva.
c) Apresentar a Metodologia do 2º Concurso 
PIARTE e entregar os

02- ETAPA 04 - Avaliação, Julgamento e Premiação 
do Piarte e Oficina de Alinhamento - caberá à Equipe 
Coordenadora observar as seguintes orientações:

a) Reuniões de planejamento/metodologia.
b) Alinhamento das ações da Comissão Municipal 
Intersetorial de Avaliação e julgamento CMIAJ.
c) Definição de critérios da comissão para 
análise dos desenhos.
d) O desenho precisa ser criado à mão e somente 
pela criança e compatível com sua idade.
e) Utilizar tinta, lápis de cor, hidrocor, guache e 
recursos naturais e deve conter
f) Em artes a avaliação deve ser feita através de 
processos que tem como caráter de análise e reflexão 
sobre as produções das crianças, observando as 
faixas etárias.
g) Crianças de 0 a 3 anos e avaliação é feita 
pela exploração de diferentes materiais e também de 
possibilidade de expressar-se por meio desse.
h) Criançã de 4 a 6 anos utilizam os desenhos, a 
pintura, para representar, expressar e comunicar.

01- ETAPA 05 - “Caberá à Equipe Coordenadora 
atentar para as seguintes providências:

1- Oficina de alinhamento para confecção 
dos murais de Arte do 1º Lugar:
a) Definição do local;
b) Monitoramento pela SUBAPI e município;
c) Execução das pinturas pela empresa 
contratada;
d) Entrega do mural/Solenidade;

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAIXO 
GUANDU/ES, 20 de abril de 2022.

LASTÊNIO LUIZ CARDOSO
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA
Em, 20 de abril de 2022

FRANCIELI PRANDO FINCO
Secretária Municipal de Administração

Protocolo 841416

PORTARIA Nº 211/2022

“CRIA A COMISSÃO MUNICIPAL INTERSETO-
RIAL DE AVALIAÇÃO E JULGAMENTO - CMIAJ DO 
2º CONCURSO PRIMEIRA INFÂNCIA COM ARTE - 
PIARTE, DESENVOLVENDO PELO GOV DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU, ES, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Municipal nº. 1.380/90 de 05 de abril de 1990 (LEI 
ORGÂNICA MUNICIPAL),

CONSIDERANDO a Lei Estadual nº 10.964, de 
28 de dezembro de 2018, que institui a Política 
Estadual Integrada pela Primeira Infância do Espírito 
Santo, que está sendo implementada em atenção ao 
princípio da prioridade absoluta e da especificidade e 
à relevância dos primeiros anos de vida no desenvol-
vimento infantil e na formação humana,
Que a Política Estadual pela Primeira Infância 
Capixaba está sendo Implementada com uma 
abordagem e coordenação Intersetorial, Instituída 
pelo Decreto Estadual n°4494/19,
Que a Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência 
e Desenvolvimento Social - SETADES por meio da 
SUBAPI - Subsecretaria de Articulação de Políticas 
Intersetoriais está implementando o 2º Concurso 
da Primeira Infância com Arte/PIARTE “Brincar em 
Família no Território”, com objetivo de fortalecer 
os significados da vivência da primeira infância nos 
territórios, bem como o desenvolvimento infantil, 
por meio da linguagem de expressão infantil, com 
atividades lúdicas de pintura e desenho,
O Concurso do PIARTE será desenvolvido em parceria 
com os gestores municipais de Assistência Social 
nos municípios aderidos ao Programa Criança Feliz, 
direcionado as crianças de 0 a 6 anos, sendo crianças 
acompanhadas pelo PCF, irmãos com idade de 0 a 
6 anos,criando um espaço de interlocução entre a 
Assistência Social na temática da Primeira Infância 
nos territórios, proporcionando um tempo de escuta 
infantil, estimulando-as a viverem a infância com 
alegria a convivência familiar e comunitária por meio 
das brincadeiras;
Que o Município de Baixo Guandu-ES dez adesão 
formal ao Programa Criança Feliz e que aceita 
participar do 2º Concurso Primeira Infância com 
Arte/PIARTE “Brincar em Família no Território”.

RESOLVE:

Art. 1.º Criar Comissão Municipal Intersetorial de 
Avaliação e Julgamento - CMIAJ do 2° Concurso 
Primeira Infância com Arte - PIARTE com a seguinte 
composição:

a) FERNANDA MOTA FONCALLO
Secretaria Municipal de Assistência Social.

b) RITA DE CASSIA PORTO BATISTA.
Coordenadora do Programa Criança Feliz - PCF.

c) VANILA SOARES PINTO
Representante do Comitê Intersetorial do Programa 
Criança Feliz/ Primeira Infância.

d) ISA MARA GONÇALVES
Representante do Comitê Intersetorial do Programa 
Criança Feliz/ Primeira Infância.
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e) NEILSON GONÇALVES ZEAN
Representante da Secretaria de Comunicação Social 
da Prefeitura Municipal de Baixo Guandu-ES

f) TAILLINY RETZ CALIXTO
Representante da Secretaria de Cultura da Prefeitura 
Municipal de Baixo Guandu-ES

g) ELAINE REGATTIERI DE SALLES
Representante do Programa de Atenção Integral à 
Família - PAIF

Art. 2.º - As atribuições da Comissão Municipal 
Intersetorial de Avaliação e Julgamento serão as 
seguintes:

• Avaliar artes produzidas por crianças de 0 
a 6 anos e suas famílias, cinvuladas ao Programa 
Criança Feliz, atentando aos seguintes aspectos:
• Avaliar se o desenho/pintura foi criado à mão 
pela criança, sendo compatível com a idade;
• Se utilizou caneta, lápis de cor, hidrocor, tinta 
guache ou outros recursos naturais:
• Se a arte atende à temática proposta “O 
Brincar em Família no Território”;
• Se o desenho está em uma folha branca de 
papel no tamanho A4 (210mmx297mm), timbrada 
com a logo do município e o nome e idade da criança, 
formato paisagem.
• Se a arte está compatível com a faixa etária 
da criança.
• Realizar a seleção dos 03 (três) melhores 
desenho e pinturas, elegendo primeiro, segundo e 
terceiro colocado.
• Avaliar e resolver sobre os casos omissos no 
regulamento PIARTE, Não cabendo recurso;

Art. 3.º - Os membros da CMIAJ ficam impedidos 
de participar do 2º Concurso do PIARTE, bem como 
seus parentes em linha reta, colateral ou afim, até o 

segundo grau.

Art. 4.º - Designar os profissionais abaixo 
relacionados para compor a Comissão Municipal In-
tersetorial de Avaliação e Julgamento Municipal do 
2º Concurso PIARTE.

NOME CARGO/FUNÇÃO INSTITUIÇÃO
Fernanda Mota 
Gonçallo

Secretária SEMADH

Rita de Cassia 
Porto Batista

Coordenadora Social SEMADH/CRAS

Vanilda Soares 
Pinto

Assessora Especial Il SEMADH

Isa Mara 
Gonçalves 

Conselheira Tutelar S E M A D H / C o n s e l h o 
Tutelar

N e i s o n 
Gonçalves Zean

Assessor Técnico Secretaria de 
Comunicação Social

Tailliny Retz 
Calixto

Assessora Especial I Secretaria de Cultura

Elaine Regattieri 
de Salles

Assistente Social SEMADH/CRAS

Art. 5.º - Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAIXO 
GUANDU/ES, 20 de abril de 2022.

LASTÊNIO LUIZ CARDOSO
Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA
Em, 20 de abril de 2022

FRANCIELI PRANDO FINCO
Secretária Municipal de Administração

Protocolo 841451
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Descrição
Orçado Atualizado

Autorização Empenhado

No Período Até o PeríodoNo Período

Pago Liquidado a
Pagar

Liquidação

No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar

Empenhado
a Pagar

Saldo da
DotaçãoAté o Período

MUNICÍPIO  DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
MARÇO DE 2022 

RESUMO GERAL

107.045.179,7930000000000 - DESPESAS CORRENTES 10.720.903,32 48.247.813,21 70.482.663,69 8.741.864,35 19.090.267,15 1.239.823,99118.730.476,90 8.487.290,63 20.330.091,14 27.917.722,07 29.157.546,06
58.110.667,3231000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.638.522,80 13.172.751,05 44.963.681,66 4.668.480,34 11.204.633,60 734.417,4958.136.432,71 4.751.161,94 11.939.051,09 1.233.699,96 1.968.117,45

182.887,6431710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN 12.000,00 181.886,68 1.001,00 22.753,64 47.442,64182.887,68 22.753,64 47.442,64 134.444,04 134.444,04
182.887,6431717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI 12.000,00 181.886,68 1.001,00 22.753,64 47.442,64182.887,68 22.753,64 47.442,64 134.444,04 134.444,04

57.927.779,6831900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 4.626.522,80 12.990.864,37 44.962.680,66 4.645.726,70 11.157.190,96 734.417,4957.953.545,03 4.728.408,30 11.891.608,45 1.099.255,92 1.833.673,41
960.000,0031900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA 76.156,80 221.132,67 738.867,33 76.156,80 221.132,67960.000,00 76.156,80 221.132,67

500.000,0031900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 28.104,22 79.369,04 420.630,96 28.104,22 79.369,04500.000,00 28.104,22 79.369,04

8.226.334,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 882.170,36 2.097.557,96 6.133.323,33 882.170,36 2.097.557,968.230.881,29 882.170,36 2.097.557,96

36.310.795,6831901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.785.478,92 7.630.779,45 28.676.359,92 2.789.284,80 7.208.396,28 247,5736.307.139,37 2.789.284,80 7.208.643,85 422.135,60 422.383,17
10.536.750,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 801.476,26 2.813.461,81 7.724.365,20 814.652,28 1.425.086,67 731.858,8210.537.827,01 897.333,88 2.156.945,49 656.516,32 1.388.375,14

35.700,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 35.600,0035.600,00
221.000,0031909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 27.270,00 193.730,00 2.222,00 6.666,00221.000,00 2.222,00 6.666,00 20.604,00 20.604,00
43.500,0031909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.377,90 41.548,77 1.377,9042.926,67 1.377,90

811.200,0031909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 53.136,24 119.915,54 715.755,15 53.136,24 117.604,44 2.311,10835.670,69 53.136,24 119.915,54 2.311,10
282.500,0031909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITAD 282.500,00282.500,00
643.000,0032000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 5.117,14 18.354,09 428.437,60 18.354,09 18.354,09446.791,69 5.117,14 18.354,09

643.000,0032900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 5.117,14 18.354,09 428.437,60 18.354,09 18.354,09446.791,69 5.117,14 18.354,09

637.000,0032902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 5.117,14 18.354,09 428.437,60 18.354,09 18.354,09446.791,69 5.117,14 18.354,09

6.000,0032902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
48.291.512,4733000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.077.263,38 35.056.708,07 25.090.544,43 4.055.029,92 7.867.279,46 505.406,5060.147.252,50 3.731.011,55 8.372.685,96 26.684.022,11 27.189.428,61

555.500,0033500000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI 100.000,00 155.248,67 720.251,33 55.248,67 100.000,00875.500,00 100.000,00 155.248,67 100.000,00
25.000,0033503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC 25.000,0025.000,00

500,0033504100000 - CONTRIBUIÇÕES 500,00500,00
530.000,0033504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 100.000,00 155.248,67 694.751,33 55.248,67 100.000,00850.000,00 100.000,00 155.248,67 100.000,00
237.102,0933710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN 66.000,00 292.401,16 700,89 45.233,33 62.046,51293.102,05 45.233,33 62.046,51 230.354,65 230.354,65
237.102,0933717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLI 66.000,00 292.401,16 700,89 45.233,33 62.046,51293.102,05 45.233,33 62.046,51 230.354,65 230.354,65

44.783.032,4433900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 4.447.005,72 31.907.705,32 24.303.452,59 3.756.809,19 7.220.266,56 405.406,5056.211.157,91 3.432.790,82 7.625.673,06 24.282.032,26 24.687.438,76
11.050,0033900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 9.584,699.584,69

502.800,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 53.304,04 292.584,04 249.609,00 70.323,05 96.770,38 9.350,00542.193,04 69.848,05 106.120,38 186.463,66 195.813,66
1.340.550,0033901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 135.960,00 414.646,67 624.670,10 135.960,00 414.646,671.039.316,77 135.960,00 414.646,67

5.878.964,5733903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.243.773,28 3.756.828,88 4.327.152,83 457.222,95 985.198,90 183.532,428.083.981,71 521.002,35 1.168.731,32 2.588.097,56 2.771.629,98
2.500,0033903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIENTÃ• FICAS 1.000,001.000,00

556.900,0033903200000 - MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇ 263.972,33 547.616,95 511.091,93 11.902,00 31.730,80 68.617,301.058.708,88 80.519,30 100.348,10 447.268,85 515.886,15
12.100,0033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 12.025,7212.025,72

100,0033903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C 100,00100,00
20.600,0033903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 20.600,0020.600,00

1.483.292,0333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 43.401,68 1.009.162,63 676.911,07 102.291,60 215.480,78 12.741,781.686.073,70 112.033,38 228.222,56 780.940,07 793.681,85
30.314.709,8433903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.576.610,40 23.043.692,56 15.012.773,74 2.387.687,78 4.169.509,99 131.165,0038.056.466,30 2.177.475,14 4.300.674,99 18.743.017,57 18.874.182,57

795.000,0033904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM 17.500,00 573.789,52 221.210,48 98.000,00 109.229,40795.000,00 98.000,00 109.229,40 464.560,12 464.560,12
47.100,0033904100000 - CONTRIBUIÇÕES 45.877,0045.877,00

2.623.916,0033904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 64.997,93 194.993,79 2.034.271,97 64.997,93 129.995,862.229.265,76 64.997,93 129.995,86 64.997,93 64.997,93
150.150,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.303.424,97 57.274,47 127.018,05 296.738,471.360.699,44 125.468,61 296.738,47 1.006.686,50 1.006.686,50
118.500,0033904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 7.950,00 23.850,00 64.150,00 7.950,00 23.850,0088.000,00 7.950,00 23.850,00
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Descrição
Orçado Atualizado

Autorização Empenhado

No Período Até o PeríodoNo Período

Pago Liquidado a
Pagar

Liquidação

No Período Até o Período
Empenhado
a Liquidar

Empenhado
a Pagar

Saldo da
DotaçãoAté o Período

MUNICÍPIO  DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
MARÇO DE 2022 

150.150,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.303.424,97 57.274,47 127.018,05 296.738,471.360.699,44 125.468,61 296.738,47 1.006.686,50 1.006.686,50
118.500,0033904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 7.950,00 23.850,00 64.150,00 7.950,00 23.850,0088.000,00 7.950,00 23.850,00

10.000,0033904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE 10.000,0010.000,00
460.000,0033909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS 494,69 750,23 331.582,96 494,69 750,23332.333,19 494,69 750,23

386.300,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 38.507,37 496.641,98 30.670,07 292.427,14 496.641,98527.312,05 38.507,37 496.641,98

68.500,0033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 534,00 249.723,10 62.896,56 534,00 249.723,10312.619,66 534,00 249.723,10

2.715.877,9433930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE 1.464.257,66 2.701.352,92 66.139,62 252.987,40 529.717,722.767.492,54 152.987,40 529.717,72 2.171.635,20 2.171.635,20
2.715.877,9433933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC 1.464.257,66 2.701.352,92 66.139,62 252.987,40 529.717,722.767.492,54 152.987,40 529.717,72 2.171.635,20 2.171.635,20
9.804.820,2140000000000 - DESPESAS DE CAPITAL 1.872.483,99 5.134.982,51 12.987.989,08 865.482,04 1.048.303,12 45.879,9918.122.971,59 818.376,74 1.094.183,11 4.040.799,40 4.086.679,39
6.679.820,2144000000000 - INVESTIMENTOS 1.144.150,47 4.322.451,48 10.617.911,96 53.360,72 235.772,09 45.879,9914.940.363,44 90.043,22 281.652,08 4.040.799,40 4.086.679,39

100,0044220000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO 100,00100,00
100,0044225200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00100,00

18.075,3344710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIAN 17.375,24 700,09 3.755,1718.075,33 3.755,17 13.620,07 13.620,07
18.075,3344717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC 17.375,24 700,09 3.755,1718.075,33 3.755,17 13.620,07 13.620,07

6.609.644,8844900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 1.144.150,47 4.305.076,24 10.589.111,87 53.360,72 232.016,92 45.879,9914.894.188,11 90.043,22 277.896,91 4.027.179,33 4.073.059,32
25.000,0044903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 15.421,1115.421,11

920.000,0044904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.968.673,6344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 813.441,47 3.839.335,87 7.967.024,30 43.901,72 87.549,82 45.879,9911.806.360,17 80.584,22 133.429,81 3.705.906,06 3.751.786,05
1.656.071,2544905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 330.709,00 340.709,00 2.596.766,46 9.459,00 19.459,002.937.475,46 9.459,00 19.459,00 321.250,00 321.250,00

35.800,0044906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.800,005.800,00
4.100,0044909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 125.031,37 4.100,00 125.008,10129.131,37 125.008,10 23,27 23,27

50.000,0044920000000 - APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OU 26.000,0026.000,00
50.000,0044926100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS; 26.000,0026.000,00

2.000,0044950000000 - APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE 2.000,002.000,00
1.000,0044955100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,001.000,00
1.000,0044955200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,001.000,00

3.125.000,0046000000000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 728.333,52 812.531,03 2.370.077,12 812.121,32 812.531,033.182.608,15 728.333,52 812.531,03

3.125.000,0046900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS 728.333,52 812.531,03 2.370.077,12 812.121,32 812.531,033.182.608,15 728.333,52 812.531,03

3.125.000,0046907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 728.333,52 812.531,03 2.312.468,97 812.121,32 812.531,033.125.000,00 728.333,52 812.531,03

46909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 57.608,1557.608,15
1.150.000,0090000000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,001.000.000,00
1.150.000,0099000000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,001.000.000,00
1.150.000,0099990000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,001.000.000,00
1.150.000,0099999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS; 1.000.000,001.000.000,00

Total da Fonte de Recurso: 118.000.000,00 137.853.448,49 12.593.387,31 53.382.795,72 84.470.652,77 9.305.667,37 21.424.274,25 31.958.521,47 9.607.346,39 20.138.570,27 1.285.703,98 33.244.225,45

118.000.000,00 12.593.387,31 84.470.652,77 9.607.346,39 20.138.570,27 1.285.703,98137.853.448,49 53.382.795,72 31.958.521,4721.424.274,259.305.667,37 33.244.225,45Total do Órgão:

LASTÊNIO LUIZ CARDOSO

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO GIANNETT MAGRO

CONTADOR ADMINISTRATIVO RJ-047636/O-4-T-ES

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 2 of 2 E&L Produções de Software LTDA

P
ro

to
co

lo
 8

4
0

7
5

0

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 às 23:00:36 Código de Autenticação: f828bcb3



1
3

6
D

O
M

/
E
S
 -

 E
d
içã

o
 N

º2
.0

0
8

V
itó

ria
, se

g
u
n
d
a
-fe

ira
, 0

2
 d

e
 M

a
io

 d
e
 2

0
2
2

w
w
w
.a
m
u
n
e
s
.e
s
.g
o
v
.b
r

Descrição Orçado Anul. Período Até o  Período Para MenosPara MaisNo  PeríodoFicha
Arrecadação

MUNICÍPIO  DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 
MARÇO DE 2022 

10000000000 - Receitas Correntes 126.920.900,00 35.928.709,7013.002.167,34 315.747,44 90.992.190,30

11000000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 11.835.198,00 2.963.020,45972.346,96 8.872.177,55

11100000000 - Impostos 11.378.700,00 2.674.730,98838.045,58 8.703.969,02

11120000000 - Impostos sobre o Patrim. 3.830.800,00 376.614,5090.373,04 3.454.185,50

11125000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 2.530.000,00 131.823,0042.903,05 2.398.177,00

11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 1.800.000,00 10.097,89493,19 1.789.902,11

11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora 50.000,00 30,38 49.969,62

11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 480.000,00 91.884,7232.648,80 388.115,28

11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 200.000,00 29.810,019.761,06 170.189,99

11125300000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" 1.300.800,00 244.791,5047.469,99 1.056.008,50

11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 1.300.000,00 244.791,5047.469,99 1.055.208,50

11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J 100,00 100,00

11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati 200,00 200,00

11125304000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati 200,00 200,00

11125305000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas 300,00 300,00

11130000000 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 1.161.900,00 363.778,7888.325,49 798.121,22

11130300000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 1.161.900,00 363.778,7888.325,49 798.121,22

11130310000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 901.000,00 328.769,4969.705,76 572.230,51

11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 900.000,00 328.769,4969.705,76 571.230,51

11130312000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora 200,00 200,00

11130313000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa 500,00 500,00

11130314000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida 300,00 300,00

11130340000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 260.900,00 35.009,2918.619,73 225.890,71

11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 260.000,00 35.009,2918.619,73 224.990,71

11130342000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora 200,00 200,00

11130343000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa 500,00 500,00

11130344000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora 200,00 200,00

11140000000 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercad. e Serv. 6.386.000,00 1.934.337,70659.347,05 4.451.662,30

11145100000 - Impostos sobre Serv. 6.386.000,00 1.934.337,70659.347,05 4.451.662,30

11145110000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN 6.386.000,00 1.934.337,70659.347,05 4.451.662,30
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Descrição Orçado Anul. Período Até o  Período Para MenosPara MaisNo  PeríodoFicha
Arrecadação

MUNICÍPIO  DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 
MARÇO DE 2022 

11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 6.300.000,00 1.854.229,78590.811,97 4.445.770,22

11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora 40.000,00 70.458,95 30.458,9562.442,53

11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa 30.000,00 7.476,544.677,72 22.523,46

11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 16.000,00 2.172,431.414,83 13.827,57

11200000000 - Taxas 456.498,00 288.289,47134.301,38 168.208,53

11210000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 262.570,00 236.400,23120.325,22 26.169,77

11210100000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 245.950,00 234.245,54119.606,99 11.704,46

11210101000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 242.000,00 175.734,7788.604,07 66.265,23

11210102000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora 150,00 27,62 122,38

11210103000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 1.000,00 46.558,68 45.558,6825.377,99

11210104000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 300,00 11.924,47 11.624,475.624,93

11210105000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas 1.700,00 1.700,00

11210106000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora 200,00 200,00

11210107000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Dívida Ativa 250,00 250,00

11210108000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora da Dívida Ativa 350,00 350,00

11210400000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 16.620,00 2.154,69718,23 14.465,31

11210401000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 15.000,00 2.154,69718,23 12.845,31

11210402000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora 200,00 200,00

11210403000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa 300,00 300,00

11210404000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 400,00 400,00

11210405000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas 100,00 100,00

11210406000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros de Mora 300,00 300,00

11210408000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Juros de Mora 320,00 320,00

11220000000 - Taxas pela Prestação de Serviços 193.928,00 51.889,2413.976,16 142.038,76

11220100000 - Taxas pela Prestação de Serviços 193.928,00 51.889,2413.976,16 142.038,76

11220101000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 93.178,00 18.232,463.431,15 74.945,54

11220101001 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras 93.178,00 18.232,463.431,15 74.945,54

11220102000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora 400,00 21,30 378,70

11220103000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa 99.000,00 23.505,457.494,32 75.494,55

11220103001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS (SAAE) 4.000,00 4.000,00
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Descrição Orçado Anul. Período Até o  Período Para MenosPara MaisNo  PeríodoFicha
Arrecadação

MUNICÍPIO  DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 
MARÇO DE 2022 

11220103999 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa 95.000,00 23.505,457.494,32 71.494,55

11220104000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 500,00 10.130,03 9.630,033.050,69

11220105000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas 200,00 200,00

11220106000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Juros de Mora 300,00 300,00

11220107000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas da Dívida Ativa 150,00 150,00

11220108000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Juros de Mora da Dívida Ativa 200,00 200,00

TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 972.346,96 2.963.020,45 8.872.177,5511.835.198,00

12000000000 - Contribuições 3.650.000,00 1.205.134,68383.449,18 2.444.865,32

12400000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 3.650.000,00 1.205.134,68383.449,18 2.444.865,32

12410000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. 3.650.000,00 1.205.134,68383.449,18 2.444.865,32

12415000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. 3.650.000,00 1.205.134,68383.449,18 2.444.865,32

12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal 3.650.000,00 1.205.134,68383.449,18 2.444.865,32

12415003000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Dívida Ativa

12415004000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa

TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 383.449,18 1.205.134,68 2.444.865,323.650.000,00

13000000000 - Receita Patrimonial 80.471,00 1.111.392,54 1.030.921,54450.775,45

13100000000 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 11.400,00 6.981,93284,42 4.418,07

13110000000 - Explor. do Patrim. Imobiliário do Estado 11.400,00 6.981,93284,42 4.418,07

13110100000 - Aluguéis,Arrendamentos,Foros,Laudêmios,Tarifas de Ocupação 11.400,00 6.981,93284,42 4.418,07

13110110000 - Aluguéis e Arrendamentos 9.000,00 1.493,83284,42 7.506,17

13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal 6.000,00 6.000,00

13110112000 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora 500,00 500,00

13110113000 - Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa 1.000,00 1.090,18 90,18216,70

13110114000 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 400,00 403,65 3,6567,72

13110115000 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas 100,00 100,00

13110116000 - Aluguéis e Arrendamentos - Juros de Mora 200,00 200,00

13110117000 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas da Dívida Ativa 300,00 300,00

13110118000 - Aluguéis e Arrendamentos - Juros de Mora da Dívida Ativa 500,00 500,00

13110120000 - Foros,Laudêmios e Tarifas de Ocupação 2.400,00 5.488,10 3.088,10

13110121000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal 1.000,00 5.488,10 4.488,10
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Descrição Orçado Anul. Período Até o  Período Para MenosPara MaisNo  PeríodoFicha
Arrecadação

MUNICÍPIO  DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 
MARÇO DE 2022 

13110122000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora 500,00 500,00

13110123000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa 800,00 800,00

13110124000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 100,00 100,00

13200000000 - Valores Mobiliários 69.071,00 1.104.410,61 1.035.339,61450.491,03

13210000000 - Juros e Correções Monetárias 69.071,00 1.104.410,61 1.035.339,61450.491,03

13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários 69.071,00 1.104.410,61 1.035.339,61450.491,03

13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 69.071,00 1.104.410,61 1.035.339,61450.491,03

13210101001 - Receita de Remun. Depósitos Banc. Recursos Vinculados - Royalties 500,00 63.941,59 63.441,5925.419,00

13210101002 - Receita de Remun. Depósitos Banc. Recursos Vinculados - Cide 200,00 1.874,20 1.674,20738,06

13210101003 - Receita de Remun. Depósitos Banc. Recursos Vinculados - Outros 5.000,00 189.001,53 184.001,5373.121,98

13210101004 - Receita de Remun. Depósitos Banc. Recursos não Vinculados - Ordinários 1.000,00 308.092,74 307.092,74127.889,28

13210101005 - Receita de Remun. Depósitos Banc. Recursos Vinculados - Fundeb 25.000,00 72.105,45 47.105,4533.654,26

13210101006 - Receita de Remun. Depósitos Banc. Recursos Vinculados - MDE 500,00 92.575,22 92.075,2237.995,26

13210101007 - Receita de Remun. Depósitos Banc. Recursos Vinculados - FNDE 3.400,00 39.683,22 36.283,2216.666,89

13210101008 - Receita de Remun. Depósitos Banc. Recursos Vinculados - Convênios Educação 769,69 769,69300,36

13210101009 - Receita de Remun. Depósitos Banc. Recursos Vinculados - Convênios Saúde 1.000,00 2.698,20 1.698,201.064,35

13210101010 - Receita de Remun. Depósitos Banc. Recursos Vinculados - Convênios Assitência Social 53,28 53,2820,77

13210101011 - Receita de Remun. Depósitos Banc. Recursos Vinculados - Convênios Geral 700,00 6.778,72 6.078,722.513,53

13210101012 - Receita de Remun. Depósitos Banc. Recursos Vinculados - Próprios Saúde 1.000,00 13.017,44 12.017,444.619,20

13210101013 - Receita de Remun. Depósitos Banc. Recursos Vinculados - FNAS 5.950,00 124.866,40 118.916,4052.152,28

13210101014 - Receita de Remun. Depósitos Banc. Recursos Vinculados - FNS- SUS 1.700,00 162.327,53 160.627,5364.149,44

13210101015 - RECEITA DE  REMUNERAÇÃO POUPANÇA (SAAE - CEF) 2.000,00 2.000,00

13210101016 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (SAAE - CEF) 12.121,00 12.121,00

13210101017 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (SAAE - SICCOB) 9.000,00 7.319,922.583,23 1.680,08

13210101018 - Receita de Remun. Depósitos Banc. Recursos Vinculados - Saude Outros 3.733,82 3.733,821.463,27

13210101019 - Receita de Remun. Depósitos Banc. Recursos Vinculados - Assitencia Social - Outros 583,46 583,46227,42

13210101020 - Receita de Remun. Depósitos Banc. Recursos Vinculados - Educação - Outros 14.988,15 14.988,155.912,40

13210101021 - Receita de Remun. Depósitos Banc. Recursos Vinculados - Estado Educação 0,05 0,050,05

TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 450.775,45 1.111.392,54 1.030.921,5480.471,00

16000000000 - Receita de Serviços 8.435.549,00 1.825.536,66593.026,00 226,86 6.610.012,34
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Descrição Orçado Anul. Período Até o  Período Para MenosPara MaisNo  PeríodoFicha
Arrecadação

MUNICÍPIO  DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 
MARÇO DE 2022 

16100000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 8.435.549,00 1.825.536,66593.026,00 226,86 6.610.012,34

16110000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 8.435.549,00 1.825.536,66593.026,00 226,86 6.610.012,34

16110100000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 8.435.549,00 1.825.536,66593.026,00 226,86 6.610.012,34

16110101000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 8.433.879,00 1.825.163,25592.856,49 226,86 6.608.715,75

16110101001 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - HORA MÁQUINAS (FUNDERS) 10.000,00 10.000,00

16110101002 - EXPEDIÇÃO DE 2ª VIA DE CONTA (SAAE) 20.990,00 5.290,241.711,74 15.699,76

16110101003 - TARIFA DE ÁGUA (SAAE) 5.810.239,00 1.259.957,39409.187,62 4.550.281,61

16110101004 - TARIFA DE ESGOTO (SAAE) 2.530.000,00 545.324,63177.798,45 1.984.675,37

16110101005 - RELIGAÇÃO DE ÁGUA (SAAE) 44.500,00 10.010,272.910,90 34.489,73

16110101006 - LIGAÇÃO DE ÁGUA (SAAE) 6.850,00 1.520,92402,48 5.329,08

16110101007 - LIGAÇÃO DE ESGOTO (SAAE) 4.800,00 1.105,92278,64 3.694,08

16110101008 - CONSERVAÇÃO DE HIDRÔMETROS (SAAE) 1.000,00 1.000,00

16110101009 - Serviços Administrativos e Comerciais - Vendas de Editais 500,00 500,00

16110101010 - Serviços Administrativos  e Comerciais Gerais  - Outros 5.000,00 1.953,88566,66 226,86 3.046,12

16110102000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora 250,00 250,00

16110103000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa 300,00 254,63134,47 45,37

16110104000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 600,00 118,7835,04 481,22

16110105000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas 200,00 200,00

16110106000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Juros de Mora 100,00 100,00

16110107000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas da Dívida Ativa 100,00 100,00

16110108000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Juros de Mora da Dívida Ativa 120,00 120,00

TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 593.026,00 226,86 1.825.536,66 6.610.012,348.435.549,00

17000000000 - Transferências Correntes 102.765.282,00 28.800.717,9910.596.278,46 315.370,53 73.964.564,01

17100000000 - Transferências da União e de suas Entidades 48.507.530,00 14.304.016,244.721.022,49 299.370,53 34.203.513,76

17110000000 - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União 32.970.000,00 9.305.826,342.428.442,63 23.664.173,66

17115100000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 32.940.000,00 9.299.263,822.427.258,96 23.640.736,18

17115110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 30.500.000,00 9.299.263,822.427.258,96 21.200.736,18

17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 30.500.000,00 9.299.263,822.427.258,96 21.200.736,18

17115120000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro 1.220.000,00 1.220.000,00

17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 1.220.000,00 1.220.000,00
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Descrição Orçado Anul. Período Até o  Período Para MenosPara MaisNo  PeríodoFicha
Arrecadação

MUNICÍPIO  DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 
MARÇO DE 2022 

17115130000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 1.220.000,00 1.220.000,00

17115131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 1.220.000,00 1.220.000,00

17115200000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 30.000,00 6.562,521.183,67 23.437,48

17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 30.000,00 6.562,521.183,67 23.437,48

17120000000 - Transf. das Compensações Financeiras pela Explor. de Rec. Naturais 6.688.750,00 2.414.680,521.467.777,75 299.370,53 4.274.069,48

17125000000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Hídricos 1.799.000,00 479.566,06283.666,43 1.319.433,94

17125001000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Hídricos - Principal 1.799.000,00 479.566,06283.666,43 1.319.433,94

17125100000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM 2.090.000,00 943.440,12532.029,21 1.146.559,88

17125101000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal 2.090.000,00 943.440,12532.029,21 1.146.559,88

17125200000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 2.799.750,00 991.674,34652.082,11 299.370,53 1.808.075,66

17125230000 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9478/97,artigo 50 2.299.750,00 803.209,88536.838,15 44.538,07 1.496.540,12

17125231000 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9478/97,artigo 50 – Principal 2.299.750,00 803.209,88536.838,15 44.538,07 1.496.540,12

17125240000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 500.000,00 188.464,46115.243,96 254.832,46 311.535,54

17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 500.000,00 188.464,46115.243,96 254.832,46 311.535,54

17130000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS 5.874.000,00 1.605.745,62559.902,09 4.268.254,38

17135000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações 5.874.000,00 1.605.745,62559.902,09 4.268.254,38

17135010000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária 4.706.200,00 1.271.089,10452.867,36 3.435.110,90

17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal 4.706.200,00 1.271.089,10452.867,36 3.435.110,90

17135011001 - Piso de Atenção Básica Variável - PAB (ACS/NASF/ESB/ESF/PMAQ) 4.606.200,00 1.271.089,10452.867,36 3.335.110,90

17135011002 - Incremento Temporario do Piso da Atenção Básica 100.000,00 100.000,00

17135020000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada 653.000,00 161.530,6853.843,56 491.469,32

17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi 653.000,00 161.530,6853.843,56 491.469,32

17135021001 - Atenção a Saúde da População Procedimento do MAC 653.000,00 161.530,6853.843,56 491.469,32

17135030000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde 320.000,00 117.675,2033.086,19 202.324,80

17135031000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa 320.000,00 117.675,2033.086,19 202.324,80

17135031001 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Município para a Vigilância em Saúde - Despesas 50.000,00 43.136,458.239,94 6.863,55

17135031002 - Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Comba 252.000,00 69.750,0023.250,00 182.250,00

17135031003 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilancia 18.000,00 4.788,751.596,25 13.211,25

17135040000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica 182.900,00 55.450,6420.104,98 127.449,36

17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri 182.900,00 55.450,6420.104,98 127.449,36

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 6 of 13 E&L Produções de Software LTDA
Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 às 23:00:36 Código de Autenticação: f828bcb3



1
4

2
D

O
M

/
E
S
 -

 E
d
içã

o
 N

º2
.0

0
8

V
itó

ria
, se

g
u
n
d
a
-fe

ira
, 0

2
 d

e
 M

a
io

 d
e
 2

0
2
2

w
w
w
.a
m
u
n
e
s
.e
s
.g
o
v
.b
r

Descrição Orçado Anul. Período Até o  Período Para MenosPara MaisNo  PeríodoFicha
Arrecadação

MUNICÍPIO  DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 
MARÇO DE 2022 

17135041001 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde 182.900,00 55.450,6420.104,98 127.449,36

17135050000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS 11.900,00 11.900,00

17135051000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal 11.900,00 11.900,00

17135051001 - Transferência de Recursos Implementação da  Segurança Alimentar e Nutricional na Saude 11.900,00 11.900,00

17140000000 - Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE 1.789.300,00 408.261,56131.800,83 1.381.038,44

17145000000 - Transferências do Salário-Educação 1.170.000,00 317.846,4685.277,98 852.153,54

17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal 1.170.000,00 317.846,4685.277,98 852.153,54

17145100000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE 2.000,00 400,00400,00 1.600,00

17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal 2.000,00 400,00400,00 1.600,00

17145200000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 529.800,00 86.135,8443.067,92 443.664,16

17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal 529.800,00 86.135,8443.067,92 443.664,16

17145300000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE 87.500,00 3.879,263.054,93 83.620,74

17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal 87.500,00 3.879,263.054,93 83.620,74

17150000000 - Transf. de Rec. de Complement. da União ao Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educ. Básica e de Valoriz 120.000,00 197.655,25 77.655,2553.579,98

17155000000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT 120.000,00 197.655,25 77.655,2553.579,98

17155001000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal 120.000,00 197.655,25 77.655,2553.579,98

17160000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 571.580,00 324.034,7563.581,81 247.545,25

17165000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 571.580,00 324.034,7563.581,81 247.545,25

17165001000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal 571.580,00 324.034,7563.581,81 247.545,25

17165001001 - Transfer. de Recursos FNAS -  Benefício de Prestação Continuada BPC 14.680,00 14.680,00

17165001002 - Transfer. de Recursos FNAS -  Indice de Gestão Descentral. Programa Bolsa Família -  IGDPBF 149.000,00 14.329,4614.329,46 134.670,54

17165001003 - Transf. de Recursos FNAS - Indice de Gestão Descentr - IGDSUAS 9.900,00 9.900,00

17165001004 - Transfer. de Recursos FNAS -  PISO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ESPECIAL - PSE 149.500,00 6.834,696.834,69 142.665,31

17165001005 - Transfer. de Recursos FNAS -  BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB 149.500,00 31.017,6631.017,66 118.482,34

17165001006 - Transfer. de Recursos FNAS -  Programa Criança Feliz Capixaba 89.100,00 24.360,0011.400,00 64.740,00

17165001007 - Transfer. de Recursos FNAS -  ACESSUAS 9.900,00 9.900,00

17165001008 - Transfer. de Recursos FNAS -  Emenda Parlamentar Amaro Neto 247.492,94 247.492,94

17170000000 - Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades 9.900,00 9.900,00

17179900000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 9.900,00 9.900,00

17179901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 9.900,00 9.900,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 7 of 13 E&L Produções de Software LTDA
Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 às 23:00:36 Código de Autenticação: f828bcb3



1
4

3
D

O
M

/
E
S
 -

 E
d
içã

o
 N

º2
.0

0
8

V
itó

ria
, se

g
u
n
d
a
-fe

ira
, 0

2
 d

e
 M

a
io

 d
e
 2

0
2
2

w
w
w
.a
m
u
n
e
s
.e
s
.g
o
v
.b
r

Descrição Orçado Anul. Período Até o  Período Para MenosPara MaisNo  PeríodoFicha
Arrecadação

MUNICÍPIO  DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 
MARÇO DE 2022 

17179901001 - Transferência Covênios Correios 9.900,00 9.900,00

17190000000 - Outras Transf. de Rec. da União e de suas Entidades 484.000,00 47.812,2015.937,40 436.187,80

17195100000 - Transferêcia Financeiras do ICMS – Desoneração – LC Nº 87/96 10.000,00 10.000,00

17195101000 - Transferêcia Financeiras do ICMS – Desoneração – LC Nº 87/96 - Principal 10.000,00 10.000,00

17195800000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 185.000,00 47.812,2015.937,40 137.187,80

17195801000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal 185.000,00 47.812,2015.937,40 137.187,80

17199900000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 289.000,00 289.000,00

17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal 289.000,00 289.000,00

17199901001 - Transferência Fundo Fomento Exportações (FEX) 40.000,00 40.000,00

17199901002 - Transferência de Recursos União IRPF - FUNDO PESSOA IDOSA 249.000,00 249.000,00

17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 32.008.752,00 8.255.719,323.233.785,82 16.000,00 23.753.032,68

17210000000 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 30.189.800,00 7.480.296,162.680.510,86 16.000,00 22.709.503,84

17215000000 - Cota-Parte do ICMS 26.100.000,00 6.669.672,622.275.100,88 16.000,00 19.430.327,38

17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal 26.100.000,00 6.669.672,622.275.100,88 16.000,00 19.430.327,38

17215001001 - Cota-Parte do ICMS -  Federal 24.200.000,00 6.246.915,982.042.400,38 16.000,00 17.953.084,02

17215001002 - Cota- Parte do ICMS - Fundap 1.900.000,00 422.756,64232.700,50 1.477.243,36

17215100000 - Cota-Parte do IPVA 3.500.000,00 723.555,53380.149,26 2.776.444,47

17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal 3.500.000,00 723.555,53380.149,26 2.776.444,47

17215200000 - Cota-Parte do IPI - Municípios 550.000,00 75.901,1925.260,72 474.098,81

17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 550.000,00 75.901,1925.260,72 474.098,81

17215300000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico 39.800,00 11.166,82 28.633,18

17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 39.800,00 11.166,82 28.633,18

17220000000 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 499.750,00 202.951,6670.987,34 296.798,34

17225200000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º 499.750,00 202.951,6670.987,34 296.798,34

17225201000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º 499.750,00 202.951,6670.987,34 296.798,34

17230000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS 542.600,00 126.234,7436.050,86 416.365,26

17235000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS 542.600,00 126.234,7436.050,86 416.365,26

17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 542.600,00 126.234,7436.050,86 416.365,26

17235001001 - Transferência Estado Prog. Saúde  - Básico de Assitência Farmacêutica 110.000,00 18.082,16 91.917,84

17235001002 - Transferência dos Estados  - SAMU 432.600,00 108.152,5836.050,86 324.447,42
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Descrição Orçado Anul. Período Até o  Período Para MenosPara MaisNo  PeríodoFicha
Arrecadação

MUNICÍPIO  DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 
MARÇO DE 2022 

17290000000 - Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal 776.602,00 446.236,76446.236,76 330.365,24

17295100000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 447.102,00 321.168,00321.168,00 125.934,00

17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 447.102,00 321.168,00321.168,00 125.934,00

17295101001 - Transf. de Recursos Bloco da Proteção Social Básica - PSB 298.952,00 67.200,0067.200,00 231.752,00

17295101002 - Transf. de Recursos Benefícios Eventuais 40.000,00 54.000,00 14.000,0054.000,00

17295101003 - Transf. de Recursos Bloco da Proteção Social e Especial - PSE 100.000,00 199.968,00 99.968,00199.968,00

17295101004 - Transferência de Recursos Compra Direta de Alimentos - CDA 7.900,00 7.900,00

17295101005 - Transferência de Recursos Compra Direta de Alimentos -  FUNCOP 250,00 250,00

17295200000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 329.500,00 125.068,76125.068,76 204.431,24

17295201000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 329.500,00 125.068,76125.068,76 204.431,24

17295201001 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - PETE 329.500,00 125.068,76125.068,76 204.431,24

17400000000 - Transferências de Instituições Privadas 249.000,00 249.000,00

17410000000 - Transferências de Instituições Privadas 249.000,00 249.000,00

17419900000 - Outras Transferências de Instituições Privadas 249.000,00 249.000,00

17419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal 249.000,00 249.000,00

17500000000 - Transferências de Outras Instituições Públicas 22.000.000,00 6.240.982,432.641.470,15 15.759.017,57

17510000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai 22.000.000,00 6.240.982,432.641.470,15 15.759.017,57

17515000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai 22.000.000,00 6.240.982,432.641.470,15 15.759.017,57

17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai 22.000.000,00 6.240.982,432.641.470,15 15.759.017,57

TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 10.596.278,46 315.370,53 28.800.717,99 73.964.564,01102.765.282,00

19000000000 - Outras Receitas Correntes 154.400,00 22.907,386.291,29 150,05 131.492,62

19100000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 51.900,00 6.681,412.242,81 45.218,59

19110000000 - Multas Administrativas,Contratuais e Judiciais 51.900,00 6.681,412.242,81 45.218,59

19110100000 - Multas Previstas em Legislação Específica 49.900,00 6.681,412.242,81 43.218,59

19110101000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 49.900,00 6.681,412.242,81 43.218,59

19110101001 - MULTA PELO ATRASO DE PAGAMENTO DE CONTAS (SAAE) 24.100,00 4.883,931.643,65 19.216,07

19110101002 - MULTA PELA VIOLAÇÃO DE LACRES (SAAE) 1.000,00 1.000,00

19110101003 - MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO DE BY-PASS (SAAE) 12.800,00 1.797,48599,16 11.002,52

19110101004 - MULTA POR OUTRAS INFRAÇÕES (SAAE) 2.000,00 2.000,00

19110101005 - Multas Por Alto de Infração 10.000,00 10.000,00
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Descrição Orçado Anul. Período Até o  Período Para MenosPara MaisNo  PeríodoFicha
Arrecadação

MUNICÍPIO  DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 
MARÇO DE 2022 

19110800000 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais 2.000,00 2.000,00

19110801000 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal 2.000,00 2.000,00

19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 60.500,00 8.516,86740,78 150,05 51.983,14

19210000000 - Indenizações 9.500,00 2.507,08410,58 6.992,92

19210100000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público 9.500,00 2.507,08410,58 6.992,92

19210101000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal 9.500,00 2.507,08410,58 6.992,92

19210101001 - MATERIAL E OUTRAS INDENIZAÇÕES (SAAE) 2.000,00 10,00 1.990,00

19210101002 - MAO DE OBRA UTILIZADA (SAAE) 7.500,00 2.497,08410,58 5.002,92

19220000000 - Restituições 51.000,00 6.009,78330,20 150,05 44.990,22

19220100000 - Restituição de Convênios 1.000,00 1.000,00

19220110000 - Restituição de Convênios - Primárias 1.000,00 1.000,00

19220111000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal 1.000,00 1.000,00

19225100000 - Restituições de Recursos do FUNDEB 5.000,00 5.000,00

19225101000 - Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal 5.000,00 5.000,00

19229900000 - Outras Restituições; 50.000,00 1.009,78330,20 150,05 48.990,22

19229901000 - Outras Restituições - Principal; 50.000,00 1.009,78330,20 150,05 48.990,22

19900000000 - Demais Receitas Correntes 42.000,00 7.709,113.307,70 34.290,89

19990000000 - Outras Receitas Correntes 42.000,00 7.709,113.307,70 34.290,89

19991200000 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência 42.000,00 1.126,66791,73 40.873,34

19991220000 - Ônus de Sucumbência 42.000,00 1.126,66791,73 40.873,34

19991221000 - Ônus de Sucumbência - Principal 42.000,00 1.126,66791,73 40.873,34

19999900000 - Outras Receitas 6.582,45 6.582,452.515,97

19999920000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias 6.582,45 6.582,452.515,97

19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal 5.982,25 5.982,252.065,82

19999922000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias   -  Multas e Juros

19999923000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias   - Dívida Ativa 458,16 458,16343,62

19999924000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias   - Dívida Ativa - Multas e Ju 142,04 142,04106,53

TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 6.291,29 150,05 22.907,38 131.492,62154.400,00

20000000000 - Receitas de Capital 3.137.100,00 2.149.767,74300.000,00 987.332,26

21000000000 - Operações de Crédito 1.092.000,00 1.092.000,00
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Descrição Orçado Anul. Período Até o  Período Para MenosPara MaisNo  PeríodoFicha
Arrecadação

MUNICÍPIO  DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 
MARÇO DE 2022 

21100000000 - Operações de Crédito - Mercado Interno 1.092.000,00 1.092.000,00

21120000000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 108.000,00 108.000,00

21125400000 - Operações de Crédito Internas para Prog.s de Modernização da Admin. Públ. 108.000,00 108.000,00

21125401000 - Operações de Crédito Internas para Prog.s de Modernização da Admin. Públ. - Principal 108.000,00 108.000,00

21190000000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 984.000,00 984.000,00

21199900000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 984.000,00 984.000,00

21199901000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal 984.000,00 984.000,00

21199901001 - Operação de Crédito Contrato N 0521.069 - DV FINISA 2 984.000,00 984.000,00

TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 1.092.000,001.092.000,00

22000000000 - Alienação de Bens 5.000,00 5.000,00

22100000000 - Alienação de Bens Móveis 5.000,00 5.000,00

22130000000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes 5.000,00 5.000,00

22130100000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes 5.000,00 5.000,00

22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 5.000,00 5.000,00

22130101001 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS USADOS (SAAE) 5.000,00 5.000,00

TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 5.000,005.000,00

24000000000 - Transferências de Capital 2.040.100,00 2.149.767,74 109.667,74300.000,00

24100000000 - Transferências da União e de suas Entidades 590.000,00 300.000,00300.000,00 290.000,00

24130000000 - Transferências de Recursoss do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 300.000,00 300.000,00300.000,00

24135000000 - Transferências de Recursoss do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 300.000,00 300.000,00300.000,00

24135001000 - Transferências de Recursoss do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal 300.000,00 300.000,00300.000,00

24135001001 - Transf. de Recursos Estruturação Rede Serviços SUAS - Emenda 300.000,00 300.000,00300.000,00

24140000000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 590.000,00 590.000,00

24149900000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 590.000,00 590.000,00

24149901000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 590.000,00 590.000,00

24200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 450.000,00 1.849.767,74 1.399.767,74

24220000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 450.000,00 450.000,00

24225000000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS 218.000,00 218.000,00

24225001000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 218.000,00 218.000,00

24229900000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 232.000,00 232.000,00
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Descrição Orçado Anul. Período Até o  Período Para MenosPara MaisNo  PeríodoFicha
Arrecadação

MUNICÍPIO  DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 
MARÇO DE 2022 

24229901000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal; 232.000,00 232.000,00

24290000000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados 1.849.767,74 1.849.767,74

24295100000 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação 1.849.767,74 1.849.767,74

24295101000 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal 1.849.767,74 1.849.767,74

24295101001 - Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - FUNPAES 1.849.767,74 1.849.767,74

24300000000 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades 100,00 100,00

24390000000 - Outras Transferências dos Municípios 100,00 100,00

24399900000 - Outras Transf. dos Municípios 100,00 100,00

24399901000 - Outras Transf. dos Municípios - Principal 100,00 100,00

24399901001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS (SAAE) 100,00 100,00

24400000000 - Transferências de Instituições Privadas 1.000.000,00 1.000.000,00

24410000000 - Transferências de Instituições Privadas 1.000.000,00 1.000.000,00

24419900000 - Outras Transferências de Instituições Privadas 1.000.000,00 1.000.000,00

24419901000 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal 1.000.000,00 1.000.000,00

TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 300.000,00 2.149.767,74 109.667,742.040.100,00

TOTAL DA RECEITA 13.302.167,34 315.747,44 38.078.477,44 91.979.522,56130.058.000,00
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Descrição Orçado Anul. Período Até o  Período Para MenosPara MaisNo  PeríodoFicha
Arrecadação

MUNICÍPIO  DE BAIXO GUANDU 
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO 
27.165.737/0001-10
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 
MARÇO DE 2022 

9510000000000 - Dedução FUNDEB - Receitas Correntes (12.058.000,00) (3.358.429,42) 8.699.570,58(1.021.894,04)

9517000000000 - Dedução FUNDEB - Transferências Correntes (12.058.000,00) (3.358.429,42) 8.699.570,58(1.021.894,04)

9517100000000 - Dedução FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades (6.108.000,00) (1.861.165,17) 4.246.834,83(485.688,49)

9517110000000 - Dedução FUNDEB - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União (6.106.000,00) (1.861.165,17) 4.244.834,83(485.688,49)

9517115100000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM (6.100.000,00) (1.859.852,70) 4.240.147,30(485.451,77)

9517115110000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal (6.100.000,00) (1.859.852,70) 4.240.147,30(485.451,77)

9517115111000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (6.100.000,00) (1.859.852,70) 4.240.147,30(485.451,77)

9517115200000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (6.000,00) (1.312,47) 4.687,53(236,72)

9517115201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (6.000,00) (1.312,47) 4.687,53(236,72)

9517190000000 - Dedução FUNDEB - Outras Transf. de Rec. da União e de suas Entidades (2.000,00) 2.000,00

9517195100000 - Dedução FUNDEB - Transferêcia Financeiras do ICMS – Desoneração – LC Nº 87/96 (2.000,00) 2.000,00

9517195101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Transferêcia Financeiras do ICMS – Desoneração – LC Nº 87/96 - Principal (2.000,00) 2.000,00

9517200000000 - Dedução FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades (5.950.000,00) (1.497.264,25) 4.452.735,75(536.205,55)

9517210000000 - Dedução FUNDEB - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal (5.950.000,00) (1.497.264,25) 4.452.735,75(536.205,55)

9517215000000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS (5.140.000,00) (1.337.373,16) 3.802.626,84(455.123,64)

9517215001000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal (5.140.000,00) (1.337.373,16) 3.802.626,84(455.123,64)

9517215001001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS -  Federal (4.760.000,00) (1.252.821,85) 3.507.178,15(408.583,55)

9517215001002 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota- Parte do ICMS - Fundap (380.000,00) (84.551,31) 295.448,69(46.540,09)

9517215100000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA (700.000,00) (144.710,87) 555.289,13(76.029,77)

9517215101000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal (700.000,00) (144.710,87) 555.289,13(76.029,77)

9517215200000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios (110.000,00) (15.180,22) 94.819,78(5.052,14)

9517215201000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (110.000,00) (15.180,22) 94.819,78(5.052,14)

TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA (1.021.894,04) (3.358.429,42) 8.699.570,58(12.058.000,00)

TOTAL DA RECEITA (1.021.894,04) (3.358.429,42) 8.699.570,58(12.058.000,00)

TOTAL LÍQUIDO 118.000.000,00 12.280.273,30 315.747,44

LASTÊNIO LUIZ CARDOSO

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO GIANNETT MAGRO

CONTADOR CRC-RJ-047636/O-4T-ES

34.720.048,02 83.279.951,98
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Termos

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU-ES
SECRETARIA DE ASSISTENCIA

RESUMO ATAS DE
REGISTRO DE PREÇOS

PROC. Nº 7.044/2021
PREGÃO PR. Nº 054/2021

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
gênero alimentícios visando atender as demandas da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos 
Humanos e Habitação.

ATA RP Nº 005/2022
DETENTORA: DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA
CNPJ Nº 17.364.470/0001-37
VALOR GLOBAL: R$ 102.293,70

ATA RP Nº 006/2022
DETENTORA: NORTE COMERCIAL LTDA
CNPJ Nº 42.177.391/0001-64
VALOR GLOBAL: R$ 43.017,05

ATA RP Nº 007/2022
DETENTORA: SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ Nº 01.146.578/0001-13
VALOR GLOBAL: R$ 131.712,75

VIGENCIA: 12 MESES

Baixo Guandu- ES, 29 de abril de 2022

Fernanda Mota Gonçallo
Secretária Municipal de Assistência Social

Protocolo 840736

Contrato

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU-ES
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RESUMO DE CONTRATO
Nº 024/2022

PROC. Nº 8254/2021
PREGÃO PR. 020/2022

OBJETO: contratação de empresa especializada para 
a prestação de serviços de agenciamento de viagens 
(passagens aéreas) em atendimento a Secretaria 
Municipal de Administração.

CONTRATADA: A.Z. TURISMO E VIAGENS LTDA
CNPJ Nº 39.327.556/0001-22

VALOR ESTIMADO: R$ 50.000,00

VIGÊNCIA: 12 MESES

Baixo Guandu- ES, 29 de abril de 2022

Francieli Prando Finco
Secretária Municipal de ADM

_________________________________

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU-ES
SECRETARIA DE OBRAS

RESUMO DE CONTRATO
Nº 005/2022

PROC. Nº 8254/2021
PREGÃO PR. 020/2022

OBJETO: contratação de empresa especializada para 
a prestação de serviços de agenciamento de viagens 
(passagens aéreas) em atendimento a Secretaria 
Municipal de Obras.

CONTRATADA: A.Z. TURISMO E VIAGENS LTDA
CNPJ Nº 39.327.556/0001-22

VALOR ESTIMADO: R$ 20.000,00

VIGÊNCIA: 12 MESES

Baixo Guandu- ES, 29 de abril de 2022

Fabrício Benício de Brito
Secretário Municipal de Obras

__________________________________

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU-ES
SECRETARIA DE SAÚDE

RESUMO DE CONTRATO
Nº 006/2022

PROC. Nº 8254/2021
PREGÃO PR. 020/2022

OBJETO: contratação de empresa especializada para 
a prestação de serviços de agenciamento de viagens 
(passagens aéreas) em atendimento a Secretaria 
Municipal de Saúde.

CONTRATADA: A.Z. TURISMO E VIAGENS LTDA
CNPJ Nº 39.327.556/0001-22

VALOR ESTIMADO: R$ 20.000,00

VIGÊNCIA: 12 MESES

Baixo Guandu- ES, 29 de abril de 2022

Vinicius Dettoni Gobbo
Secretário Municipal de Saúde

__________________________________

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU-ES
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

RESUMO DE CONTRATO
Nº 007/2022

PROC. Nº 8254/2021
PREGÃO PR. 020/2022

OBJETO: contratação de empresa especializada para 
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a prestação de serviços de agenciamento de viagens 
(passagens aéreas) em atendimento a Secretaria 
Municipal de Assistência Social.

CONTRATADA: A.Z. TURISMO E VIAGENS LTDA
CNPJ Nº 39.327.556/0001-22

VALOR ESTIMADO: R$ 20.000,00

VIGÊNCIA: 12 MESES

Baixo Guandu- ES, 29 de abril de 2022

Fernanda Mota Gonçallo
Secretária Municipal de Assistência Social

__________________________________

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU-ES
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RESUMO DE CONTRATO
Nº 011/2022

PROC. Nº 8254/2021
PREGÃO PR. 020/2022

OBJETO: contratação de empresa especializada para 
a prestação de serviços de agenciamento de viagens 
(passagens aéreas) em atendimento a Secretaria 
Municipal de Educação.

CONTRATADA: A.Z. TURISMO E VIAGENS LTDA
CNPJ Nº 39.327.556/0001-22

VALOR ESTIMADO: R$ 20.000,00

VIGÊNCIA: 12 MESES

Baixo Guandu- ES, 29 de abril de 2022

Kelly Christina Damasceno Gama
Secretária Municipal de Educação

Protocolo 840883

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU-ES
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RESUMO DE CONTRATO
Nº 012/2022

PROC. Nº 230/2022
PREGÃO PR. Nº 021/2022

OBJETO: Fornecimento de hortifrutigranjeiro para 
atender as demandas da Rede Municipal de Ensino 
através da Secretaria Municipal de Educação.

CONTRATADA: S.J. DEGASPERI LTDA
CNPJ Nº 36.064.100/0001-29

VALOR GLOBAL: R$ 41.200,00

VIGÊNCIA: 31/12/2022

Baixo Guandu- ES, 29 de abril de 2022

Kelly Christina Damasceno Gama
Secretária Municipal de Educação

Protocolo 840906

Boa Esperança

Errata

ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO DE OBRA 
PÚBLICA Nº 026/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA 
ESPERANÇA/ES.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.
CONTRATADA: ALMA CAPIXABA EMPREENDI-
MENTOS EIRELI EPP, CNPJ nº 11.077.514/0001-
61.

NO CONTRATO ACIMA MENCIONADO, 
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS 
MUNICÍPIOS, DIA 28/04/2022, EDIÇÃO Nº 
2006, PÁGINA 32.

CLÁUSULA PRIMEIRA - ONDE SE LÊ:

EXTRATO DO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 
025/2022

CLÁUSULA SEGUNDA - LEIA-SE:

EXTRATO DO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 
026/2022

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES 
FINAIS:

3.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do 
contrato de origem.

Boa Esperança/ES, 29 de abril de 2022.

FERNANDA SIQUEIRA SUSSAI MILANESE
PREFEITA MUNICIPAL

INEZ GAIGHER MILANESE VIDAL
GESTORA MUNICIPAL DO FUNDO

Protocolo 840995

Bom Jesus do Norte

Edital

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE-ES, com 
endereço na Praça Astolpho Lobo, 249 - Centro - Bom 
Jesus do Norte-ES, torna público aos interessados 
que realizará, no dia e horário abaixo especificado a 
seguinte licitação:

PREGÃO ELETRÔNICO
N° 015/2022
Proc. Nº 5.958/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM, 
PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS 
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DO NORTE ES.
DATA LIMITE DE RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: 16/05/2022

HORÁRIO LIMITE DE RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: 12:00 horas (Horário de Brasília - DF)

DATA DA REALIZAÇÃO: 16/05/2022

HORÁRIO DA REALIZAÇÃO: 13:00 horas (Horário 
de Brasília - DF)

O Edital e seus anexos, na íntegra, poderão ser 
obtidos no endereço acima, em dias úteis, das 12h às 
17h, bem como no site oficial da Prefeitura Municipal 
de Bom Jesus do Norte (www.bomjesus.es.gov.br), 
link “Licitações” e (www.bllcompras.org.br.) Outras 
informações através dos seguintes contatos: (28) 
3562.1166 ou licitacao@bomjesus.es.gov.br

Bom Jesus do Norte-ES, 02 de maio de 2022

Rodrigo Barbosa Martins
Pregoeiro

Protocolo 840652

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE-ES, com 
endereço na Praça Astolpho Lobo, 249 - Centro - Bom 
Jesus do Norte-ES, torna público aos interessados 
que realizará, no dia e horário abaixo especificado a 
seguinte licitação:

PREGÃO PRESENCIAL
N° 004/2022
Proc. Nº 677/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
E EVENTUAL CONTRATAÇÃO SE SERVIÇOS 
FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 
A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JESUS DO NORTE ES.
DATA LIMITE DE RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: 17/05/2022

HORÁRIO LIMITE DE RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: 13:00 horas (Horário de Brasília - DF)

DATA DA REALIZAÇÃO: 17/05/2022

HORÁRIO DA REALIZAÇÃO: 13:00 horas (Horário 
de Brasília - DF)

O Edital e seus anexos, na íntegra, poderão ser 
obtidos no endereço acima, em dias úteis, das 12h às 
17h, bem como no site oficial da Prefeitura Municipal 
de Bom Jesus do Norte (www.bomjesus.es.gov.br), 
link “Licitações” e (www.bllcompras.org.br.) Outras 
informações através dos seguintes contatos: (28) 
3562.1166 ou licitacao@bomjesus.es.gov.br

Bom Jesus do Norte-ES, 02 de maio de 2022

Rodrigo Barbosa Martins
Pregoeiro

Protocolo 840654

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE-ES, com 
endereço na Praça Astolpho Lobo, 249 - Centro - Bom 
Jesus do Norte-ES, torna público aos interessados 
que realizará, no dia e horário abaixo especificado a 
seguinte licitação:

PREGÃO ELETRÔNICO
N° 001/2022 FMS
Proc. Nº 2.270/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA 
ATENDER AOS MANDADOS JUDICIAIS A PEDIDO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS 
DO NORTE ES.
DATA LIMITE DE RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: 18/05/2022

HORÁRIO LIMITE DE RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: 08:00 horas (Horário de Brasília - DF)

DATA DA REALIZAÇÃO: 18/05/2022

HORÁRIO DA REALIZAÇÃO: 09:00 horas (Horário 
de Brasília - DF)

O Edital e seus anexos, na íntegra, poderão ser 
obtidos no endereço acima, em dias úteis, das 12h às 
17h, bem como no site oficial da Prefeitura Municipal 
de Bom Jesus do Norte (www.bomjesus.es.gov.br), 
link “Licitações” e (www.bllcompras.org.br.) Outras 
informações através dos seguintes contatos: (28) 
3562.1166 ou licitacao@bomjesus.es.gov.br

Bom Jesus do Norte-ES, 02 de maio de 2022

Rodrigo Barbosa Martins
Pregoeiro

Protocolo 840657

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE-ES, com 
endereço na Praça Astolpho Lobo, 249 - Centro - Bom 
Jesus do Norte-ES, torna público aos interessados 
que realizará, no dia e horário abaixo especificado a 
seguinte licitação:

PREGÃO PRESENCIAL
N° 001/2022 FMS
Proc. Nº 563/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA 
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE - ES.
DATA LIMITE DE RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: 24/05/2022

HORÁRIO LIMITE DE RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: 13:00 horas (Horário de Brasília - DF)

DATA DA REALIZAÇÃO: 24/05/2022

HORÁRIO DA REALIZAÇÃO: 13:00 horas (Horário 
de Brasília - DF)

O Edital e seus anexos, na íntegra, poderão ser 
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obtidos no endereço acima, em dias úteis, das 12h às 
17h, bem como no site oficial da Prefeitura Municipal 
de Bom Jesus do Norte (www.bomjesus.es.gov.br), 
link “Licitações” e (www.bllcompras.org.br.) Outras 
informações através dos seguintes contatos: (28) 
3562.1166 ou licitacao@bomjesus.es.gov.br

Bom Jesus do Norte-ES, 02 de maio de 2022

Rodrigo Barbosa Martins
Pregoeiro

Protocolo 840679

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE-ES, com 
endereço na Praça Astolpho Lobo, 249 - Centro - Bom 
Jesus do Norte-ES, torna público aos interessados 
que realizará, no dia e horário abaixo especificado a 
seguinte licitação:

PREGÃO ELETRÔNICO
N° 014/2022
Proc. Nº 2.645/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER 
A DEMANDA DE DIVERSAS SECREARIAS MUNICIPAIS 
DE BOM JESUS DO NORTE - ES.
DATA LIMITE DE RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: 25/05/2022

HORÁRIO LIMITE DE RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: 12:00 horas (Horário de Brasília - DF)

DATA DA REALIZAÇÃO: 25/05/2022

HORÁRIO DA REALIZAÇÃO: 13:00 horas (Horário 
de Brasília - DF)

O Edital e seus anexos, na íntegra, poderão ser 
obtidos no endereço acima, em dias úteis, das 12h às 
17h, bem como no site oficial da Prefeitura Municipal 
de Bom Jesus do Norte (www.bomjesus.es.gov.br), 
link “Licitações” e (www.bllcompras.org.br.) Outras 
informações através dos seguintes contatos: (28) 
3562.1166 ou licitacao@bomjesus.es.gov.br

Bom Jesus do Norte-ES, 02 de maio de 2022

Rodrigo Barbosa Martins
Pregoeiro

Protocolo 840691

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE-ES, com 
endereço na Praça Astolpho Lobo, 249 - Centro - Bom 
Jesus do Norte-ES, torna público aos interessados 
que realizará, no dia e horário abaixo especificado a 
seguinte licitação:

PREGÃO ELETRÔNICO
N° 016/2022
Proc. Nº 3.261/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BOMBONA PARA ATENDER 
A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE - ES.

DATA LIMITE DE RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: 26/05/2022

HORÁRIO LIMITE DE RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: 12:00 horas (Horário de Brasília - DF)

DATA DA REALIZAÇÃO: 26/05/2022

HORÁRIO DA REALIZAÇÃO: 13:00 horas (Horário 
de Brasília - DF)

O Edital e seus anexos, na íntegra, poderão ser 
obtidos no endereço acima, em dias úteis, das 12h às 
17h, bem como no site oficial da Prefeitura Municipal 
de Bom Jesus do Norte (www.bomjesus.es.gov.br), 
link “Licitações” e (www.bllcompras.org.br.) Outras 
informações através dos seguintes contatos: (28) 
3562.1166 ou licitacao@bomjesus.es.gov.br

Bom Jesus do Norte-ES, 02 de maio de 2022

Rodrigo Barbosa Martins
Pregoeiro

Protocolo 840694

Termos

ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
DO ART. 25, III, DA LEI FEDERAL N. 8.666/1993.

PROCESSO ADMINISTRATIVO:
N°2.359/2022

RATIFICAR a  inexigibilidade de Licitação realizada 
através do processo administrativo nº. 2.359/2022 
e autorizar A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM 
JESUS DO NORTE-ES,  a proceder o empenho prévio 
no valor TOTAL R$ 15.000,00 (quize mil reais), em 
favor da empresa SOL PRODUÇÕES LTDA, CNPJ n° 
09.609.426/0001-11,  referente contração do show 
do cantor Odair de Paula, para a comemoração dos 
festejos do 58° aniversário  de Emancipação Política 
do Municipio,  conforme solicitação conditada na CI 
solicitada pela COMISSÃO DE FESTA, cuja despesas 
correrão por conta da FICHA 00000021, ELEMENTO 
DE DESPESA 33903900000- OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA, FONTE DE 
RECURSO: 10010000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
a qual não condicionaremos ao regime de licitação 
em face dos termos do Art.25, III, DA LEI FEDERAL 
N. 8.666/1993.

Bom Jesus do Norte-ES, 28 de abril de 2022.

ANTONIO GUALHANO AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO 
NORTE-ES

Protocolo 840700

ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
DO ART. 25, III, DA LEI FEDERAL N. 8.666/1993.

PROCESSO ADMINISTRATIVO:
N°2.360/2022

RATIFICAR a inexigibilidade de Licitação realizada 
através do processo administrativo nº. 2.360/2022 
e autorizar A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BOM JESUS DO NORTE-ES,  a proceder o 
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empenho prévio no valor TOTAL R$ 3.000,00 
(três mil reais), em favor da empresa WAGNER 
MEDEIROS FERNANDES 109863037861, CNPJ 
n° 36.130.999/0001-30,  referente contração do 
show da banda Prakebrar, para a comemoração dos 
festejos do 58° aniversário de Emancipação Política 
do Municipio,  conforme solicitação conditada na CI 
solicitada pela COMISSÃO DE FESTA, cuja despesas 
correrão por conta da FICHA 00000021, ELEMENTO 
DE DESPESA 33903900000- OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA, FONTE DE 
RECURSO: 10010000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
a qual não condicionaremos ao regime de licitação 
em face dos termos do Art.25, III, DA LEI FEDERAL 
N. 8.666/1993.
Bom Jesus do Norte-ES, 28 de abril de 2022.

ANTONIO GUALHANO AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO 
NORTE-ES

Protocolo 840702

ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
DO ART. 25, III, DA LEI FEDERAL N. 8.666/1993.

PROCESSO ADMINISTRATIVO:
N°2.362/2022

RATIFICAR a inexigibilidade de Licitação realizada 
através do processo administrativo nº. 2.362/2022 
e autorizar A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM 
JESUS DO NORTE-ES,  a proceder o empenho 
prévio no valor TOTAL R$ 4.500,00 (quatro mil e 
quinhentos reais), em favor da empresa VINICIUS 
DA SILVA FRAGOZO 12646815778, CNPJ n° 
13.670.145/0001-41,  referente contração do show 
da banda Vinicius Fragozo, para a comemoração dos 
festejos do 58° aniversário de Emancipação Política 
do Municipio,  conforme solicitação conditada na CI 
solicitada pela COMISSÃO DE FESTA, cuja despesas 
correrão por conta da FICHA 00000021, ELEMENTO 
DE DESPESA 33903900000- OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA, FONTE DE 
RECURSO: 10010000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
a qual não condicionaremos ao regime de licitação 
em face dos termos do Art.25, III, DA LEI FEDERAL 
N. 8.666/1993.

Bom Jesus do Norte-ES, 28 de abril de 2022.

ANTONIO GUALHANO AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO 
NORTE-ES

Protocolo 840703

ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
DO ART. 25, III, DA LEI FEDERAL N. 8.666/1993.

PROCESSO ADMINISTRATIVO:
N°2.363/2022

RATIFICAR a inexigibilidade de Licitação realizada 
através do processo administrativo nº. 2.363/2022 
e autorizar A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM 
JESUS DO NORTE-ES,  a proceder o empenho 
prévio no valor TOTAL R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais), em favor da empresa LUIZ GONÇALVES 
VIANA JUNIOR 12366947755, CNPJ n° 
18.134.433/0001-03,  referente contração do show 
da dupla Pedro e Junior, para a comemoração dos 
festejos do 58° aniversário de Emancipação Política 

do Municipio,  conforme solicitação conditada na CI 
solicitada pela COMISSÃO DE FESTA, cuja despesas 
correrão por conta da FICHA 00000021, ELEMENTO 
DE DESPESA 33903900000- OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA, FONTE DE 
RECURSO: 10010000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
a qual não condicionaremos ao regime de licitação 
em face dos termos do Art.25, III, DA LEI FEDERAL 
N. 8.666/1993.

Bom Jesus do Norte-ES, 28 de abril de 2022.

ANTONIO GUALHANO AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO 
NORTE-ES

Protocolo 840704

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DO ART. 25, III, DA LEI FEDERAL N. 8.666/1993.

PROCESSO ADMINISTRATIVO:
N°2.364/2022

RATIFICAR a dispensa de Licitação realizada através 
do processo administrativo nº. 2.364/2022 e autorizar 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO 
NORTE-ES,  a proceder o empenho prévio no valor 
TOTAL R$ 6.000,00 (seis mil reais), em favor da 
empresa LIRA OPERÁRIA BONJESUENSE, CNPJ 
n° 29.113.586/0001-82,  referente a duas apre-
sentações, uma na solenidade de hasteamento 
das bandeiras e outra na caminhada da Alavorada 
pelas ruas do Municipio, para a comemoração dos 
festejos do 58° aniversário  de Emancipação Política 
do Municipio,  conforme solicitação conditada na CI 
solicitada pela COMISSÃO DE FESTA, cuja despesas 
correrão por conta da FICHA 00000021, ELEMENTO 
DE DESPESA 33903900000- OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA, FONTE DE 
RECURSO: 10010000000- RECURSOS ORDINÁRIOS 
a qual não condicionaremos ao regime de licitação 
em face dos termos do Art.25, III, DA LEI FEDERAL 
N. 8.666/1993.

Bom Jesus do Norte-ES, 28 de abril de 2022.

ANTONIO GUALHANO AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO 
NORTE-ES

Protocolo 840705

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DO ART. 25, III, DA LEI FEDERAL N. 8.666/1993.

PROCESSO ADMINISTRATIVO:
N°2.361/2022

RATIFICAR a dispensa de Licitação realizada através 
do processo administrativo nº. 2.361/2022 e 
autorizar A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM 
JESUS DO NORTE-ES,  a proceder o empenho 
prévio no valor TOTAL R$5.000,00 (cinco mil reais), 
em favor do TIAGO SETIME DE PAULA, CPF n° 
117.795.057-01,  referente a contratação do show 
da banda Thiago Delluca, para a comemoração dos 
festejos do 58° aniversário  de Emancipação Política 
do Municipio,  conforme solicitação conditada na CI 
solicitada pela COMISSÃO DE FESTA, cuja despesas 
correrão por conta da FICHA 00000020, ELEMENTO 
DE DESPESA 33903600000- OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS-PESSOA FÍSICA, FONTE DE RECURSO: 

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 às 23:00:36 Código de Autenticação: f828bcb3



www.amunes.es.gov.br

154
DOM/ES - Edição Nº2.008

Vitória, segunda-feira, 02 de Maio de 2022

10010000000- RECURSOS ORDINÁRIOS a qual 
não condicionaremos ao regime de licitação em 
face dos termos do Art.25, III, DA LEI FEDERAL N. 
8.666/1993.

Bom Jesus do Norte-ES, 28 de abril de 2022.

ANTONIO GUALHANO AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO 
NORTE-ES

Protocolo 840706

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DO ART. 24, II, DA LEI FEDERAL N. 8.666/1993.

PROCESSO ADMINISTRATIVO:
N°2.365/2022

RATIFICAR a dispensa de Licitação realizada através 
do processo administrativo nº. 2.365/2022 e 
autorizar A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM 
JESUS DO NORTE-ES,  a proceder o empenho 
prévio no valor TOTAL R$ 800,00 (cinco mil reais), 
em favor da empresa LEONARDO RIDOLPHI 
ZANON 17249763709, CNPJ n° 46.134.617/0001-
09,  referente contração do show do DJ Zaleon, para 
a comemoração dos festejos do 58° aniversário 
de Emancipação Política do Municipio,  conforme 
solicitação conditada na CI solicitada pela COMISSÃO 
DE FESTA, cuja despesas correrão por conta da FICHA 
00000021, ELEMENTO DE DESPESA 33903900000- 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA 
JURIDICA, FONTE DE RECURSO: 10010000000- 
RECURSOS ORDINÁRIOS a qual não condicionare-
mos ao regime de licitação em face dos termos do 
Art.24, II, DA LEI FEDERAL N. 8.666/1993.

Bom Jesus do Norte-ES, 28 de abril de 2022.

ANTONIO GUALHANO AZEVEDO
PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO 
NORTE-ES

Protocolo 840707

Castelo

Edital

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PE 
045/2022

A Prefeitura Municipal de Castelo, torna público 
o EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO DO PP 045/2022 oriundo do 
processo administrativo 00.117/2022.
Objeto: Contratação de empresa seguradora 
de veículos para cobertura do seguro total com 
assistência 24 horas para veículo da Secretaria 
Municipal de Saúde (Fundo Municipal de Saúde) de 
Castelo - ES
ADJUDICO E HOMOLOGO, com base nos autos 
do procedimento licitatório, em consequência ficam 
convocadas as empresas: GENTE SEGURADORA 
S.A. nos lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 no 
valor total de R$ 3.845,00 (três mil oitocentos e 
quarenta e cinco reais) e MAPFRE VERA CRUZ 
SEGURADORA S/A no lote 7 no valor total de R$ 
850,00 (oitocentos e cinquenta reais), para retirada 

da nota de empenho nos termos do art. 64, caput do 
citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Castelo-ES, 27/04/2022
MARCELA NAGEL STOV

Secretária Municipal de Saúde
Protocolo 840683

Convocação

CONVOCAÇÃO DO EDITAL Nº 03 DE 02 DE 
DEZEMBRO DE 2021 PARA PROVIMENTO DE 
VAGAS PARA O CARGO DE OPERADOR DE 
SERVIÇOS DE APOIO ÀS UNIDADES ESCOLARES 
(SERVENTE/MERENDEIRA) EM REGIME DE 
DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA.

A Secretaria Municipal de Educação convoca o(s) 
candidato(s) abaixo relacionado(s) a comparecer(em) 
munido(s) da documentação exigida, conforme 
Edital nº 03/2021, na Sede da Secretaria Municipal 
de Educação, localizada à Rua Ministro Eurico Sales, 
nº 97 - Centro, Castelo-ES, a fim de que, havendo 
vaga(s) disponível(eis), proceda(m) a(s) escolha(s) 
para o Cargo de Operador de Serviços de Apoio 
às Unidades Escolares para o exercício no ano 
letivo/2022.

1. Em virtude da pandemia do Coronavírus, o acesso 
ao local de convocação será limitado, obedecendo às 
seguintes regras:
a) Não será permitida a entrada de acompanhantes 
(inclusive crianças) dos candidatos convocados;
b) Uso obrigatório de máscara;
c) Higienização das mãos com água e sabão ou álcool 
a 70%;
d) Distanciamento social recomendado de 1,5 m.
2. A chamada para a contratação em Designação 
Temporária obedecerá aos critérios de ordem de 
classificação final dos candidatos, bem como o 
atendimento a excepcional necessidade da Rede 
Municipal de Ensino.
3. O candidato que, por qualquer motivo, estiver 
impedido de comparecer ao local determinado para 
escolha de vaga, poderá fazê-lo por procuração.
4. Não será permitida a troca de unidade escolar, 
salvo necessidade da administração.

5. Não comparecendo o candidato no prazo de 24 
horas, a contar da publicação do presente ato, ou 
ocorrendo a desistência no mesmo prazo, será(ão) 
convocado(s) o(s) candidato(s) seguinte(s) de 
acordo com a classificação.

REGIÃO I

CARGO: OPERADOR DE SERVIÇOS DE APOIO 
ÀS UNIDADES ESCOLARES (SERVENTE/
MERENDEIRA)

Classificação Candidato
62 ADRIANA FREITAS MISTURA
63 RITA DE CÁSSIA ONOFRE CLIPES

6. São documentos necessários para celebração de 
contrato:
a) Cédula de Identidade;
b) CPF e Qualificação Cadastral obtida através do 
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link http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/
index.xhtml;
c) Comprovante de situação cadastral CPF obtido no 
site da Receita Federal do Brasil em https:/vww.receita.
fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaSi-
tuacao/ConsultaPublica.asp);
d) Carteira de Motorista, havendo;
e) PIS/ PASEP;
f) Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral;
g) Carteira de Trabalho - Frente e Verso;
h) Escolaridade;
i) Comprovante de Endereço atualizado;
j) Certidão de Nascimento/Casamento;
k) Certidão de Nascimento e CPF de todos os dependentes;
l) Certificado de Reservista (candidatos do sexo 
masculino);
m) CPF dos pais, havendo;
n) Declaração de Matrícula dos filhos - Maiores de 18 
anos, se estudante, apresentar Declaração da Instituição 
de Ensino;
o) Telefone para contato;
p) Declaração de não ter sido condenado à pena privativa 
de liberdade transitada em julgado e não ter sofrido 
punição relacionada a função pública através de Processo 
Administrativo Disciplinar (fornecidas pela SEME);
q) Declaração de não acumulação de cargos, empregos 
ou funções públicas (fornecida pela SEME).

Castelo-ES, 02 de maio de 2022.

ANA PAULA FARIAS DA SILVA
Secretária Municipal de Educação Interina
Portaria nº 6.321/2021

Protocolo 840788

AVISO DE ABERTURA DE PRAZO RECURSAL 
(JULGAMENTO DAS PROPOSTAS)
TOMADA DE PREÇOS 003/2022

PROCESSO 14.523/2021 - SEMOB
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Castelo, torna público as empresas 
PÓRTICO ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI 
e AMÉRICA LATINA ENGENHARIA EIRELI partici-
pantes do certame que encontra-se aberto o prazo de 5 
(cinco) dias úteis para a interposição de recurso referente 
a fase de Julgamento das Propostas do certame em 
epígrafe, na forma do art. 109, da Lei 8.666/93, cujo 
objeto é a Contratação de empresa ou profissional es-
pecializado na área de ENGENHARIA para prestação de 
serviços técnicos profissionais para ELABORAÇÃO DE 
PROJETO DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES NO CENTRO 
DE ESPORTES E EVENTOS CÍCERO CORREA DE LIMA 
(CASTELÃO). O conteúdo da Análise e julgamento 
encontra-se no processo licitatório em comento na sala 
da referida Comissão. Informações pelo telefone (28) 
3542 8520 ou e-mail: licitacao@castelo.es.gov.br.

Castelo, ES, 29/04/2022
CLEIDIANO ALOCHIO COAIOTO

Presidente da CPL
Protocolo 841375

Portaria

PORTARIA Nº 6.649, DE 28 DE ABRIL DE 2022.

EXONERA AUXILIAR OPERACIONAL DE 
SERVIÇOS GUSTAVO BORGES BARRETO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da 

atribuição que lhe confere o art. 53, inciso VII e XXVI, 
da Lei Orgânica do Município de Castelo, e conforme 
consta no Processo Administrativo nº 8458/2021.

RESOLVE:

Art. 1º Fica exonerado GUSTAVO BORGES 
BARRETO do cargo de Provimento em Comissão de 
Auxiliar Operacional de Serviços, lotado no Gabinete 
do Prefeito, exercendo suas atividades na Secretaria 
Municipal de Administração (SEMAD), constante do 
Anexo II pertencente a Lei 2.507 de 10 de maio 
de 2007, e modificações introduzidas pelas Leis n. 
2.557 de 17 de agosto de 2007 e 2.613 de 28 de 
dezembro de 2007.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação..
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Castelo, ES, 28 de abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito de Castelo - ES

Protocolo 841060

PORTARIA Nº 6.650 DE 28 DE ABRIL DE 2022.

NOMEIA  GUSTAVO BORGES BARRETO PARA 
EXERCER O CARGO DE ASSISTENTE TÉCNICO 
DE SERVIÇOS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso 
da atribuição que lhe confere o art. 53, inciso VII 
e XXVI, da Lei Orgânica do Município de Castelo, e 
considerando o que consta no Processo nº 8458/2021.

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeado, GUSTAVO BORGES 
BARRETO para exercer o cargo de Assistente 
Técnico de Serviços, lotado no Gabinete do Prefeito, 
exercendo suas atividades na Secretaria Municipal 
de Administração (SEMAD), constante do Anexo II 
pertencente a Lei 2.507 de 10 de maio de 2007, e 
modificações introduzidas pelas Leis n. 2.557 de 17 
de agosto de 2007 e 2.613 de 28 de dezembro de 
2007.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação com efeitos a partir da expedição e 
assinatura do Termo de Posse.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Castelo, ES, 28 de Abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito de Castelo - ES

Protocolo 841063

PORTARIA Nº 6.651, DE 28 DE ABRIL DE 2022.

EXONERA LUCIMAR NUNES ANDREON DO 
CARGO DE GERENTE DE DEPARTAMENTO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso 
da atribuição que lhe confere o art. 53, inciso VII 
e XXVI, da Lei Orgânica do Município de Castelo, e 
considerando o que consta no Processo nº 5274/2022.

RESOLVE:

Art. 1º Fica exonerada, LUCIMAR NUNES 
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ANDREON do cargo de Gerente de Departamento, 
lotada no Gabinete do Prefeito, exercendo suas 
atividades na Secretaria Municipal de Assistência 
Social (SEMAS), constante do Anexo II pertencente 
a Lei 2.507 de 10 de maio de 2007, e modificações 
introduzidas pelas Leis nº: 2.557 de 17 de agosto de 
2007 e 2.613 de 28 de dezembro de 2007.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Castelo/ES, 28 de Abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito de Castelo - ES

Protocolo 841065

PORTARIA Nº 6.652 DE 28 DE ABRIL DE 2022.

NOMEIA LUCIMAR NUNES ANDREON PARA 
EXERCER O CARGO DE ASSISTENTE TÉCNICO 
DE SERVIÇOS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso 
da atribuição que lhe confere o art. 53, inciso VII 
e XXVI, da Lei Orgânica do Município de Castelo, e 
considerando o que consta no Processo nº 5274/2022.

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeada, LUCIMAR NUNES 
ANDREON para exercer o cargo de Assistente 
Técnico de Serviços, lotada no Gabinete do Prefeito, 
exercendo suas atividades na Secretaria Municipal 
de Assistência Social (SEMAS), constante do Anexo 
II pertencente a Lei 2.507 de 10 de maio de 2007, e 
modificações introduzidas pelas Leis n. 2.557 de 17 
de agosto de 2007 e 2.613 de 28 de dezembro de 
2007.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação com efeitos a partir da expedição e 
assinatura do Termo de Posse.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Castelo, ES, 28 de Abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito de Castelo - ES

Protocolo 841067

PORTARIA Nº 6.653, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

NOMEIA ELENIR SOARES FERREIRA MOREIRA 
PARA EXERCER O CARGO DE GERENTE DE 
DEPARTAMENTO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso 
da atribuição que lhe confere o art. 53, inciso VII 
e XXVI, da Lei Orgânica do Município de Castelo, e 
considerando o que consta no Processo nº 5278/2022.

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeada ELENIR SOARES FERREIRA 
MOREIRA para exercer o cargo de Gerente de 
Departamento, lotada no Gabinete do Prefeito, 
exercendo suas atividades na Secretaria Municipal 
de Assistência Social (SEMAS), constante do Anexo 
II pertencente a Lei 2.507 de 10 de maio de 2007, 
e modificações introduzidas pelas Leis nº: 2.557 de 
17 de agosto de 2007 e 2.613 de 28 de dezembro 

de 2007.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação com efeitos a partir da expedição e 
assinatura do Termo de Posse.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Castelo/ES, 29 de abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito de Castelo - ES

Protocolo 841273

Termos

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 176/2022

O Município de Castelo, com sede à Avenida Nossa 
Senhora da Penha, nº 103, Centro, Castelo-ES, 
inscrito no CNPJ sob o n° 27.165.638/0001-39, 
neste ato representado por seu Prefeito Municipal, 
Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI, brasileiro, solteiro, 
agente político, inscrito no CPF 102.235.697-63, 
RG 1.867.520-SSP/ES, residente e domiciliado 
à Rua Dr. Gastão Correia de Lima, nº 213, Bairro 
Centro, na Cidade de Castelo-ES, Estado do Espírito 
Santo, CEP: 29.360-000, doravante denominado 
CONTRATANTE, por intermédio de recursos oriundos 
da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
CASTELO, com sede à Rua Ministro Eurico Sales, 
nº 97, Centro, Cidade de Castelo, Estado do Espírito 
Santo, CEP. 29.360-000, inscrita no CNPJ sob o 
n° 30.784.898/0001-05, neste ato representada 
pela Secretária Municipal de Educação Interina, 
Srª. ANA PAULA FARIAS DA SILVA, brasileira, 
casada, inscrita no CPF sob o nº 055.518.887-62 e 
RG 3.229.081, residente e domiciliada  à Rua Dona 
Marieta, nº 365, Bairro Independência, no Município 
de Castelo, Estado do Espírito Santo, resolve 
RESCINDIR, a pedido o Contrato nº 176/2022, 
doravante denominado(a) CONTRATADO(A), da 
Srª. IVONE FREITAS DA SILVA, brasileira, casada, 
professora, inscrita no CPF sob o nº 752.679.267-87, 
CI 437.394-RJ, residente e domiciliada à Rua Aguilar 
Freitas, nº 278, Baixa Itália, no Município de Castelo, 
Estado do Espírito Santo, no Cargo de Professor P - 
Supervisão - 25 h/a, com início em 02 de fevereiro 
de 2022, Processo Seletivo nº 05/2021, homologado 
em 17 de janeiro de 2022, autorizado através do 
Processo Administrativo nº 11277/2021, oriundo da 
Secretaria Municipal de Educação, a partir de 17 de 
abril de 2022.

E assim, assina o presente TERMO DE RESCISÃO DE 
CONTRATO em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, 
juntamente com duas testemunhas igualmente 
signatárias.

Castelo/ES, 26 de abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito Municipal

TESTEMUNHAS:
1) __________________________________

2) __________________________________
Protocolo 841191
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Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
CONTRATO SEME Nº. 720/2022

PROCESSO SELETIVO - SEME - 01/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE 

DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

01- CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE 
CASTELO, no Estado do Espírito Santo, pessoa 
jurídica de direito público interno, com sede 
na Av. Nossa Senhora da Penha, nº 103, na 
cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, 
inscrito no CNPJ sob nº. 27.165.638/0001-39, 
representado neste ato pelo seu Prefeito, Sr. 
JOÃO PAULO SILVA NALI, brasileiro, solteiro, 
agente político, inscrito no CPF 102.235.697-
63, RG 1.867.520-SSP/ES, residente e 
domiciliado à Rua Dr. Gastão Correia de Lima, 
nº 213, Bairro Centro, na Cidade de Castelo, 
Estado do Espírito Santo, CEP: 29.360-000.

02 - CONTRATADO(A): JOCICLEA 
AMBROZINI MARQUES, brasileira, casada, 
inscrita no CPF sob o nº 102.229.497-08, CI 
nº 1.751.113-ES, residente e domiciliada na 
Localidade de Nogueira, s/nº, no Município de 
Castelo, Estado do Espírito Santo.

03 - OBJETO: Prestação de serviço por 
designação temporária no Cargo de Assistente 
de Serviços de Educação, com carga horária 
semanal de 40 horas, no “CEIM PROFESSORA 
ABIGAIL SILVA DE ANDRADE”, executando 
atividades de Cuidador de Alunos Público-Alvo 
da Educação Especial, tudo de acordo com o 
Processo Seletivo, Edital Nº 01/2021 oriundo da 
Secretaria Municipal de Educação. Os recursos 
para cobertura dos encargos decorrentes do 
presente termo correrão à conta da Dotação 
Orçamentária - 007008.1236500412.079 - 
31900400000, Elemento Despesa FUNDEB 
70% - Educação Infantil - Creche (0 a 3 anos), 
constante do vigente orçamento.

Pelo presente instrumento, as partes acima 
identificadas têm, entre si, justas e acertadas 
o presente Contrato de Prestação de Serviços, 
descritos e caracterizados no campo 03 
(três), nos termos da Lei Municipal 2.620/08, 
mediante as cláusulas e condições adiante es-
tabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O prazo de vigência 
do presente contrato terá início a partir de 02 
de maio de 2022 com término em 22 de 
dezembro de 2022, podendo ser rescindido 
ou prorrogado de acordo com as necessidades 
da SEME.
CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATANTE ex-
cepcionalmente contrata o CONTRATADO 
para executar os serviços referidos no campo 
03 (três), de acordo com as normas e o 
regulamento do CONTRATANTE, devendo este 
especificar os detalhes necessários à perfeita 
consecução do serviço, e a forma como ele 
deve ser entregue.
CLÁUSULA TERCEIRA: Salvo com a expressa 
autorização do CONTRATANTE, não pode o 
CONTRATADO transferir ou subcontratar os 

serviços previstos neste instrumento, sob o 
risco de ocorrer a rescisão imediata.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATANTE 
fornecerá, mediante prévia requisição das 
Secretarias Municipais e obedecidas às normas 
internas de aquisição, as ferramentas e os 
equipamentos necessários ao desenvolvimento 
do objeto descrito no campo 03 (três).
CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO deverá 
cumprir o estabelecido neste contrato com zelo 
profissional, utilizando-se de ferramentas/
equipamento da CONTRATANTE para a 
realização dos serviços.
CLÁUSULA SEXTA: Os horários da jornada 
de trabalho serão fixados pela Secretaria 
Municipal de Educação, obedecido ao disposto 
nesta cláusula. A jornada de trabalho não 
excederá a 08 (oito) horas diárias de efetivo 
serviço. Haverá entre duas jornadas de 
trabalho um período mínimo de 11 (onze) 
horas consecutivas de descanso, e as despesas 
com alimentação e transporte serão por conta 
do CONTRATADO.
CLÁUSULA SÉTIMA: O valor mensal do 
presente contrato é de R$ 1.055,90 (um mil, 
cinquenta e cinco reais e noventa centavos), 
pagável no último dia útil do mês, subsequente 
ao vencido, estando sujeito a descontos e 
alterações previstos em lei.

§ 1- O valor dos serviços previstos nesta 
cláusula serão pagos de acordo com os dias 
efetivamente trabalhados, após a devida 
comprovação pela Secretaria Municipal de 
Educação.

CLÁUSULA OITAVA: É assegurado as partes a 
rescisão do presente contrato antes do término 
do prazo.

CLÁUSULA NONA: Para dirimir quaisquer 
questões que direta ou indiretamente se 
originem deste contrato, as partes elegem o 
Foro desta Comarca de Castelo, Espírito Santo, 
com renúncia expressa de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja.

E por estarem assim ajustados, firmam o 
presente instrumento em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, na presença das duas 
testemunhas abaixo que também o assinam.

Castelo-ES, 27 de abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito Municipal

JOCICLEA AMBROZINI MARQUES
Contratado(a)

TESTEMUNHAS:
_____________________________

_____________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
CONTRATO SEME Nº. 741/2022
PROCESSO SELETIVO - SEME - 01/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE 
DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO
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01 - CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE 
CASTELO, no Estado do Espírito Santo, pessoa 
jurídica de direito público interno, com sede 
na Av. Nossa Senhora da Penha, nº 103, na 
cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, 
inscrito no CNPJ sob nº. 27.165.638/0001-39, 
representado neste ato pelo seu Prefeito, Sr. 
JOÃO PAULO SILVA NALI, brasileiro, solteiro, 
agente político, inscrito no CPF 102.235.697-
63, RG 1.867.520-SSP/ES, residente e 
domiciliado à Rua Dr. Gastão Correia de Lima, 
nº 213, Bairro Centro, na Cidade de Castelo, 
Estado do Espírito Santo, CEP: 29.360-000.
02 - CONTRATADO(A): JULIANA 
EVANGELISTA FERREIRA, brasileira, solteira, 
inscrita no CPF sob o nº 122.819.857-84, CI nº 
3.566.728-ES, residente e domiciliada à Rua 
Dr. Adalton Santos, s/nº, Niteroi, Município de 
Castelo, Estado do Espírito Santo.
03 - OBJETO: Prestação de serviço por 
designação temporária no Cargo de Assistente 
de Serviços de Educação, com carga horária 
semanal de 40 horas, na EMEIEF MADALENA 
PISA, executando atividades de Cuidador de 
Alunos Público-Alvo da Educação Especial, em 
substituição a servidora que encontra-se de 
Licença Médica/INSS, tudo de acordo com o 
Processo Seletivo, Edital Nº 01/2021 oriundo da 
Secretaria Municipal de Educação. Os recursos 
para cobertura dos encargos decorrentes do 
presente termo correrão à conta da Dotação 
Orçamentária - 007008.1236100442.083 - 
31900400000, Elemento Despesa FUNDEB 70% 
- Ensino Fundamental, constante do vigente 
orçamento.

Pelo presente instrumento, as partes acima 
identificadas têm, entre si, justas e acertadas 
o presente Contrato de Prestação de Serviços, 
descritos e caracterizados no campo 03 
(três), nos termos da Lei Municipal 2.620/08, 
mediante as cláusulas e condições adiante es-
tabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O prazo de vigência 
do presente contrato terá início a partir de 02 
de maio de 2022 com término em 22 de 
dezembro de 2022, podendo ser rescindido 
ou prorrogado de acordo com as necessidades 
da SEME.
CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATANTE ex-
cepcionalmente contrata o CONTRATADO 
para executar os serviços referidos no campo 
03 (três), de acordo com as normas e o 
regulamento do CONTRATANTE, devendo este 
especificar os detalhes necessários à perfeita 
consecução do serviço, e a forma como ele 
deve ser entregue.
CLÁUSULA TERCEIRA: Salvo com a expressa 
autorização do CONTRATANTE, não pode o 
CONTRATADO transferir ou subcontratar os 
serviços previstos neste instrumento, sob o 
risco de ocorrer a rescisão imediata.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATANTE 
fornecerá, mediante prévia requisição das 
Secretarias Municipais e obedecidas às normas 
internas de aquisição, as ferramentas e os 
equipamentos necessários ao desenvolvimento 
do objeto descrito no campo 03 (três).
CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO deverá 
cumprir o estabelecido neste contrato com zelo 

profissional, utilizando-se de ferramentas/
equipamento da CONTRATANTE para a 
realização dos serviços.
CLÁUSULA SEXTA: Os horários da jornada 
de trabalho serão fixados pela Secretaria 
Municipal de Educação, obedecido ao disposto 
nesta cláusula. A jornada de trabalho não 
excederá a 08 (oito) horas diárias de efetivo 
serviço. Haverá entre duas jornadas de 
trabalho um período mínimo de 11 (onze) 
horas consecutivas de descanso, e as despesas 
com alimentação e transporte serão por conta 
do CONTRATADO.
CLÁUSULA SÉTIMA: O valor mensal do 
presente contrato é de R$ 1.055,90 (um mil, 
cinquenta e cinco reais e noventa centavos), 
pagável no último dia útil do mês, subsequente 
ao vencido, estando sujeito a descontos e 
alterações previstos em lei.

§ 1- O valor dos serviços previstos nesta 
cláusula serão pagos de acordo com os dias 
efetivamente trabalhados, após a devida 
comprovação pela Secretaria Municipal de 
Educação.

CLÁUSULA OITAVA: É assegurado as partes a 
rescisão do presente contrato antes do término 
do prazo.

CLÁUSULA NONA: Para dirimir quaisquer 
questões que direta ou indiretamente se 
originem deste contrato, as partes elegem o 
Foro desta Comarca de Castelo, Espírito Santo, 
com renúncia expressa de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja.

E por estarem assim ajustados, firmam o 
presente instrumento em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, na presença das duas 
testemunhas abaixo que também o assinam.

Castelo-ES, 28 de abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito Municipal

JULIANA EVANGELISTA FERREIRA
Contratado(a)

TESTEMUNHAS:
_____________________________

_____________________________
Protocolo 839863

CONTRATO Nº 5.13141/2021.
Referente Processo Administrativo nº 
013141/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CASTELO/
ES
CONTRATADA: CASSIA DO NASCIMENTO 
PEREIRA
OBJETO: Constitui objeto do presente 
instrumento a contratação do(a) profissional 
Técnico em Serviços Gerenciais, através do 
Processo Seletivo Simplificado nº 001/2020, 
da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
com carga horária mínima de 40 (quarenta) 
horas semanais ou escala determinada pela 
Secretaria, tudo de acordo com o Processo 
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Administrativo nº 013141/2021, oriundo da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, que 
deverá executar os seguintes trabalhos:

CARGO Atribuições
Técnico em 
S e r v i ç o s 
Gerenciais

• Prestar serviços de apoio gerencial de caráter 
geral e/ou específicos em todas as áreas de atuação da 
administração pública municipal;
• Proceder à introdução de modificações nos 
processos e sistemas de natureza organizacional;
• Identificar e propor melhoria permanente da 
qualidade dos serviços prestados pela administração 
pública municipal;
• Atuar de forma subsidiária nas atividades 
de planejamento estratégico, formulação de planos, 
programas e projetos em qualquer área da administra-
ção pública municipal;
• Desenvolver e executar atividades adminis-
trativas de apoio gerencial nas áreas de administra-
ção de patrimônio, compras, almoxarifado, arquivo, 
serviços, bem como, nas demais funções da adminis-
tração geral;
• Desenvolver e executar atividades de apoio 
gerencial nas áreas de finanças e orçamento;
• Desenvolver e executar atividades na área 
de recursos humanos, compreendendo recrutamento, 
seleção, ingresso, treinamento, capacitação, desen-
volvimento, avaliação de desempenho, benefícios, 
relações trabalhistas, relações funcionais, adminis-
tração de cargos, salários, vencimentos e carreira e 
demais assuntos que envolvam a gestão de recursos 
humanos;
• Promover a execução de atividades em nível 
de apoio gerencial nas áreas de estruturação, desen-
volvimento e mudanças organizacionais;
• Promover a execução de atividades de nível 
de apoio gerencial nas áreas processos de trabalho, 
fluxogramação, desenho de formulários e demais 
assuntos que envolvam métodos de trabalho;
• Desenvolver atividades correlatas.

VALOR: O valor mensal do presente contrato é 
de R$1.232,59 (mil duzentos e trinta e dois reais 
e cinquenta e nove centavos) pagável até o 10º 
(décimo) dia útil, subsequente ao vencido, com os 
descontos e alterações previstos em Lei.
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas 
decorrentes deste contrato ficarão à conta da dotação 
orçamentária:

Dotação Orçamentária Elem. Despesa Ficha Fonte de 
Recurso

0100010812200632.206 31900400000 0889 SEMAS - 1001 
- Contratação 
por Tempo 
Determinado

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente 
CONTRATO será pelo prazo determinado de 06 (seis) 
meses, prorrogável nos termos da Lei Municipal nº 
2.620, de 20 de fevereiro de 2008 iniciando-se na 
data de sua publicação.

Castelo/ES, 29 de abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito Municipal de Castelo-ES

Protocolo 840373

CONTRATO SEME Nº 723/2022
Prestação de Serviços por Designação 

Temporária - DT

01. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO, 
no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede na Av. Nossa 
Senhora da Penha, nº 103, na cidade de Castelo, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob 
nº. 27.165.638/0001-39, representado neste ato 
pelo seu Prefeito, Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI, 
brasileiro, solteiro, agente político, inscrito no CPF 
102.235.697-63, RG 1.867.520-SSP/ES, residente e 
domiciliado à Rua Dr. Gastão Correia de Lima, nº 
213, Bairro Centro, na Cidade de Castelo, Estado do 
Espírito Santo, CEP: 29.360-000.

02. CONTRATADO(A): CLEILDO DIAS, brasileiro, 
solteiro, professor, inscrito no CPF sob o nº 
078.152.887-90, CI 1.679.377-ES, residente e 
domiciliada à Jacarandá, Nº 56, Bairro Bela Vista, no 
Município de Castelo, Estado do Espírito Santo.

03. OBJETO: Prestação de serviços, por designação 
temporária, como PROFESSOR “E” - INGLÊS, 
nível IV, ministrando 28 horas/aula semanais no 
Ensino Fundamental/ FUNDEB 70%  - EMEIEF 
IRMÃOS MANGIFESTE / EMEIEF FREI JOSÉ OSÉS - 
Dotação Orçamentária - 007008.1236100442.083 
- 31900400000, para a Secretaria Municipal de 
Educação, Município de Castelo, Estado do Espírito 
Santo, atuando em aulas vagas, nos turnos 
matutino/vespertino. As despesas com alimentação 
e transportes serão por conta do CONTRATADO.

Pelo presente instrumento um lado o Município 
enunciado e qualificado no campo 01 (um), de ora 
em diante chamado simplesmente CONTRATANTE 
e de outro lado o professor enunciado e qualificado 
no campo 02 (dois) chamado simplesmente 
CONTRATADO, têm entre si ajustado a prestação 
dos serviços descritos e caracterizados no campo 03 
(três), mediante as cláusulas e condições adiante es-
tabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE excep-
cionalmente contrata os serviços especializados 
do CONTRATADO para ministrar aulas aos alunos, 
pertencentes a rede escolar da Secretaria Municipal 
de Educação, como referido no campo 03 (três), 
conforme Processo Seletivo SEME nº 05/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor dos serviços 
serão pagos de acordo com os dias efetivamente 
trabalhados e proporcional à carga horária semanal, 
após a devida comprovação pela Secretaria 
Municipal de Educação, cujo valor mensal base é 
de R$ 1.902,54 (um mil, novecentos e dois reais 
e cinquenta e quatro centavos) pagável até o 10º 
dia útil, subsequente ao vencido, estando sujeito a 
descontos e alterações previstos em lei.

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de vigência do 
presente instrumento terá início a partir de 03 de 
maio de 2022 com término em 22 de dezembro 
de 2022, podendo ser rescindido ou prorrogado de 
acordo com as necessidades da SEME.

CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO deverá 
cumprir o estabelecido neste contrato com zelo 
profissional e conhecimento técnico, utilizando-se de 
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ferramental próprio para a realização dos serviços, 
inclusive veículo próprio para os deslocamentos que 
se fizerem necessários.

CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO realizará as 
suas tarefas de maneira autônoma e sem qualquer 
vínculo empregatício com o Município, de maneira que 
o único relacionamento mantido com o CONTRATADO 
é o decorrente das cláusulas e condições deste 
termo, não assumindo o CONTRATANTE nenhum 
outro compromisso ou obrigação, por qualquer 
denominação que tenha, além do que aqui está 
expresso e manifestamente consignado.
CLÁUSULA SEXTA: O presente contrato poderá 
ser rescindido antes do prazo pactuado na cláusula 
terceira, desde que o CONTRATADO se mostre 
inabilitado para a prática dos serviços contratados 
ou infrinja qualquer das cláusulas ora estabelecidas.

CLÁUSULA SÉTIMA: Para dirimir quaisquer 
questões que direta ou indiretamente se originem 
deste contrato, as partes elegem o Foro desta 
Comarca de Castelo, Espírito Santo, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.

E, por estarem assim ajustados, firmam o presente 
instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença das duas testemunhas abaixo que 
também o assinam.

CASTELO-ES, 27 de abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito Municipal

CLEILDO DIAS
Professor Contratado

Testemunhas:

____________________________
____________________________

CONTRATO SEME Nº 725/2022
Prestação de Serviços por Designação 
Temporária - DT

01. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO, 
no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede na Av. Nossa 
Senhora da Penha, nº 103, na cidade de Castelo, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob 
nº. 27.165.638/0001-39, representado neste ato 
pelo seu Prefeito, Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI, 
brasileiro, solteiro, agente político, inscrito no CPF 
102.235.697-63, RG 1.867.520-SSP/ES, residente e 
domiciliado à Rua Dr. Gastão Correia de Lima, nº 
213, Bairro Centro, na Cidade de Castelo, Estado do 
Espírito Santo, CEP: 29.360-000.

02. CONTRATADO(A): ELCIMAR COSTA DA 
SILVA CURTY, brasileira, casada, professora, 
inscrita no CPF sob o nº. 087.594.407-83, CI 
1.756.146-ES residente e domiciliada na Fazenda 
Alto Estrela, Zona Rural, Estrela do Norte, Município 
de Castelo, Estado do Espírito Santo.

03. OBJETO: Prestação de serviços, por 
designação temporária, como PROFESSOR “M” - 
nível V, ministrando 10 horas/aula semanais no 

Ensino Fundamental/ FUNDEB 70%  - EMEIEF 
IRMÃOS MANGIFESTE - Dotação Orçamentária - 
007008.1236100442.083 - 31900400000, para 
a Secretaria Municipal de Educação, Município de 
Castelo, Estado do Espírito Santo, atuando com 
Reforço Escolar, no turno matutino. As despesas 
com alimentação e transportes serão por conta do 
CONTRATADO.

Pelo presente instrumento um lado o Município 
enunciado e qualificado no campo 01 (um), de ora 
em diante chamado simplesmente CONTRATANTE 
e de outro lado o professor enunciado e qualificado 
no campo 02 (dois) chamado simplesmente 
CONTRATADO, têm entre si ajustado a prestação 
dos serviços descritos e caracterizados no campo 03 
(três), mediante as cláusulas e condições adiante es-
tabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE excep-
cionalmente contrata os serviços especializados 
do CONTRATADO para ministrar aulas aos alunos, 
pertencentes a rede escolar da Secretaria Municipal 
de Educação, como referido no campo 03 (três), 
conforme Processo Seletivo SEME nº 05/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor dos serviços serão 
pagos de acordo com os dias efetivamente trabalhados 
e proporcional à carga horária semanal, após a devida 
comprovação pela Secretaria Municipal de Educação, 
cujo valor mensal base é de R$ 2.108,47 (dois mil, 
cento e oito reais e quarenta e sete centavos) pagável 
até o 10º dia útil, subsequente ao vencido, estando 
sujeito a descontos e alterações previstos em lei.

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de vigência do 
presente instrumento terá início a partir de 03 de 
maio de 2022 com término em 14 de dezembro 
de 2022, podendo ser rescindido ou prorrogado de 
acordo com as necessidades da SEME.

CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO deverá 
cumprir o estabelecido neste contrato com zelo 
profissional e conhecimento técnico, utilizando-se de 
ferramental próprio para a realização dos serviços, 
inclusive veículo próprio para os deslocamentos que 
se fizerem necessários.

CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO realizará as 
suas tarefas de maneira autônoma e sem qualquer 
vínculo empregatício com o Município, de maneira que 
o único relacionamento mantido com o CONTRATADO 
é o decorrente das cláusulas e condições deste 
termo, não assumindo o CONTRATANTE nenhum 
outro compromisso ou obrigação, por qualquer 
denominação que tenha, além do que aqui está 
expresso e manifestamente consignado.

CLÁUSULA SEXTA: O presente contrato poderá 
ser rescindido antes do prazo pactuado na cláusula 
terceira, desde que o CONTRATADO se mostre 
inabilitado para a prática dos serviços contratados 
ou infrinja qualquer das cláusulas ora estabelecidas.

CLÁUSULA SÉTIMA: Para dirimir quaisquer 
questões que direta ou indiretamente se originem 
deste contrato, as partes elegem o Foro desta 
Comarca de Castelo, Espírito Santo, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.
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E, por estarem assim ajustados, firmam o presente 
instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença das duas testemunhas abaixo que 
também o assinam.

CASTELO-ES, 27 de abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito Municipal

ELCIMAR COSTA DA SILVA CURTY
Professor Contratado

Testemunhas:

____________________________
____________________________

CONTRATO SEME Nº 723/2022
Prestação de Serviços por Designação 
Temporária - DT

01. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO, 
no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede na Av. Nossa 
Senhora da Penha, nº 103, na cidade de Castelo, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob 
nº. 27.165.638/0001-39, representado neste ato 
pelo seu Prefeito, Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI, 
brasileiro, solteiro, agente político, inscrito no CPF 
102.235.697-63, RG 1.867.520-SSP/ES, residente e 
domiciliado à Rua Dr. Gastão Correia de Lima, nº 
213, Bairro Centro, na Cidade de Castelo, Estado do 
Espírito Santo, CEP: 29.360-000.

02. CONTRATADO(A): GRACIETE DA SILVA 
PETINO PAIVA, brasileira, professora, casada, 
inscrita no CPF 121.299.757-39, RG 3.092.723-ES, 
residente e domiciliada à Rua Felício Chamon, nº 08, 
Conduru, no Município de Cachoeiro de Itapemirim, 
Estado do Espírito Santo.

03. OBJETO: Prestação de serviços, por designação 
temporária, como PROFESSOR “M” - nível V, 
ministrando 20 horas/aula semanais na Educação 
Infantil/ FUNDEB 70%  - CEIM PROFESSORA ABIGAIL 
SILVA DE ANDRADE  - Pré-Escola - 04 e 05 Anos - 
Dotação Orçamentária - 007008.1236500412.081-
11120000000, para a Secretaria Municipal de 
Educação, Município de Castelo, Estado do Espírito 
Santo, atuando em aulas vagas, no turno matutino. 
As despesas com alimentação e transportes serão 
por conta do CONTRATADO.

Pelo presente instrumento um lado o Município 
enunciado e qualificado no campo 01 (um), de ora 
em diante chamado simplesmente CONTRATANTE 
e de outro lado o professor enunciado e qualificado 
no campo 02 (dois) chamado simplesmente 
CONTRATADO, têm entre si ajustado a prestação 
dos serviços descritos e caracterizados no campo 03 
(três), mediante as cláusulas e condições adiante es-
tabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE excep-
cionalmente contrata os serviços especializados 
do CONTRATADO para ministrar aulas aos alunos, 
pertencentes a rede escolar da Secretaria Municipal 
de Educação, como referido no campo 03 (três), 
conforme Processo Seletivo SEME nº 05/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor dos serviços serão 
pagos de acordo com os dias efetivamente trabalhados 
e proporcional à carga horária semanal, após a devida 
comprovação pela Secretaria Municipal de Educação, 
cujo valor mensal base é de R$ 2.108,47 (dois mil, 
cento e oito reais e quarenta e sete centavos) pagável 
até o 10º dia útil, subsequente ao vencido, estando 
sujeito a descontos e alterações previstos em lei.

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de vigência do 
presente instrumento terá início a partir de 03 de 
maio de 2022 com término em 22 de dezembro 
de 2022, podendo ser rescindido ou prorrogado de 
acordo com as necessidades da SEME.

CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO deverá 
cumprir o estabelecido neste contrato com zelo 
profissional e conhecimento técnico, utilizando-se de 
ferramental próprio para a realização dos serviços, 
inclusive veículo próprio para os deslocamentos que 
se fizerem necessários.

CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO realizará as 
suas tarefas de maneira autônoma e sem qualquer 
vínculo empregatício com o Município, de maneira que 
o único relacionamento mantido com o CONTRATADO 
é o decorrente das cláusulas e condições deste 
termo, não assumindo o CONTRATANTE nenhum 
outro compromisso ou obrigação, por qualquer 
denominação que tenha, além do que aqui está 
expresso e manifestamente consignado.

CLÁUSULA SEXTA: O presente contrato poderá 
ser rescindido antes do prazo pactuado na cláusula 
terceira, desde que o CONTRATADO se mostre 
inabilitado para a prática dos serviços contratados 
ou infrinja qualquer das cláusulas ora estabelecidas.

CLÁUSULA SÉTIMA: Para dirimir quaisquer 
questões que direta ou indiretamente se originem 
deste contrato, as partes elegem o Foro desta 
Comarca de Castelo, Espírito Santo, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.

E, por estarem assim ajustados, firmam o presente 
instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença das duas testemunhas abaixo que 
também o assinam.

CASTELO-ES, 27 de abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito Municipal

GRACIETE DA SILVA PETINO PAIVA
Professor Contratado

Testemunhas:

____________________________
____________________________

CONTRATO SEME Nº 722/2022
Prestação de Serviços por Designação 
Temporária - DT

01. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO, 
no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede na Av. Nossa 
Senhora da Penha, nº 103, na cidade de Castelo, 
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Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob 
nº. 27.165.638/0001-39, representado neste ato 
pelo seu Prefeito, Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI, 
brasileiro, solteiro, agente político, inscrito no CPF 
102.235.697-63, RG 1.867.520-SSP/ES, residente e 
domiciliado à Rua Dr. Gastão Correia de Lima, nº 
213, Bairro Centro, na Cidade de Castelo, Estado do 
Espírito Santo, CEP: 29.360-000.

02. CONTRATADO(A): HELLEN ROSA FRANCIS-
CHETTO, brasileira, solteira professora, inscrita no 
CPF sob o nº 163.083.147-65, CI 3.582.070-ES, 
residente e domiciliada à Dom Luiz Scortegangna, s/
nº, Burarama, Cachoeiro de Itapemirim, Estado do 
Espírito Santo.

03. OBJETO: Prestação de serviços, por designação 
temporária, como PROFESSOR “M”  - Especializa-
ção ENSINO RELIGIOSO (atuando na disciplina de 
Ensino Religioso), nível V, ministrando 12 horas/aula 
semanais no Ensino Fundamental/ FUNDEB 70%  - 
EMEIEF MADALENA PISA / EMEF NESTOR GOMES - 
Dotação Orçamentária - 007008.1236100442.083 
- 31900400000, para a Secretaria Municipal de 
Educação, Município de Castelo, Estado do Espírito 
Santo, atuando em aulas vagas, no turno vespertino. 
As despesas com alimentação e transportes serão 
por conta do CONTRATADO.

Pelo presente instrumento um lado o Município 
enunciado e qualificado no campo 01 (um), de ora 
em diante chamado simplesmente CONTRATANTE 
e de outro lado o professor enunciado e qualificado 
no campo 02 (dois) chamado simplesmente 
CONTRATADO, têm entre si ajustado a prestação 
dos serviços descritos e caracterizados no campo 03 
(três), mediante as cláusulas e condições adiante es-
tabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE excep-
cionalmente contrata os serviços especializados 
do CONTRATADO para ministrar aulas aos alunos, 
pertencentes a rede escolar da Secretaria Municipal 
de Educação, como referido no campo 03 (três), 
conforme Processo Seletivo SEME nº 05/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor dos serviços serão 
pagos de acordo com os dias efetivamente trabalhados 
e proporcional à carga horária semanal, após a devida 
comprovação pela Secretaria Municipal de Educação, 
cujo valor mensal base é de R$ 2.108,47 (dois mil, 
cento e oito reais e quarenta e sete centavos) pagável 
até o 10º dia útil, subsequente ao vencido, estando 
sujeito a descontos e alterações previstos em lei.

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de vigência do 
presente instrumento terá início a partir de 03 de 
maio de 2022 com término em 22 de dezembro 
de 2022, podendo ser rescindido ou prorrogado de 
acordo com as necessidades da SEME.

CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO deverá 
cumprir o estabelecido neste contrato com zelo 
profissional e conhecimento técnico, utilizando-se de 
ferramental próprio para a realização dos serviços, 
inclusive veículo próprio para os deslocamentos que 
se fizerem necessários.

CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO realizará as 
suas tarefas de maneira autônoma e sem qualquer 
vínculo empregatício com o Município, de maneira que 

o único relacionamento mantido com o CONTRATADO 
é o decorrente das cláusulas e condições deste 
termo, não assumindo o CONTRATANTE nenhum 
outro compromisso ou obrigação, por qualquer 
denominação que tenha, além do que aqui está 
expresso e manifestamente consignado.
CLÁUSULA SEXTA: O presente contrato poderá 
ser rescindido antes do prazo pactuado na cláusula 
terceira, desde que o CONTRATADO se mostre 
inabilitado para a prática dos serviços contratados 
ou infrinja qualquer das cláusulas ora estabelecidas.

CLÁUSULA SÉTIMA: Para dirimir quaisquer 
questões que direta ou indiretamente se originem 
deste contrato, as partes elegem o Foro desta 
Comarca de Castelo, Espírito Santo, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.

E, por estarem assim ajustados, firmam o presente 
instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença das duas testemunhas abaixo que 
também o assinam.

CASTELO-ES, 27 de abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito Municipal

HELLEN ROSA FRANCISCHETTO
Professor Contratado

Testemunhas:

____________________________
____________________________

CONTRATO SEME Nº 721/2022
Prestação de Serviços por Designação 
Temporária - DT

01. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO, 
no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede na Av. Nossa 
Senhora da Penha, nº 103, na cidade de Castelo, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob 
nº. 27.165.638/0001-39, representado neste ato 
pelo seu Prefeito, Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI, 
brasileiro, solteiro, agente político, inscrito no CPF 
102.235.697-63, RG 1.867.520-SSP/ES, residente e 
domiciliado à Rua Dr. Gastão Correia de Lima, nº 
213, Bairro Centro, na Cidade de Castelo, Estado do 
Espírito Santo, CEP: 29.360-000.

02. CONTRATADO(A): MARTA DE OLIVEIRA, 
brasileira, solteira, professora, inscrita no CPF sob 
o nº 027.846.597-80, CI 976.081-ES, residente e 
domiciliada à Rua Lídio Machado, nº 20, Centro, no 
Município de Castelo, Estado do Espírito Santo.

03. OBJETO: Prestação de serviços, por 
designação temporária, como PROFESSOR “M” 
-  nível V, ministrando 26 horas/aula semanais 
no Ensino Fundamental/ FUNDEB 70%  - EMEIEF 
MADALENA PISA - Dotação Orçamentária - 
007008.1236100442.083 - 31900400000, para 
a Secretaria Municipal de Educação, Município 
de Castelo, Estado do Espírito Santo, atuando em 
substituição a servidor que encontra-se de Licença 
Médica/INSS no turno vespertino. As despesas 
com alimentação e transportes serão por conta do 
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CONTRATADO.

Pelo presente instrumento um lado o Município 
enunciado e qualificado no campo 01 (um), de ora 
em diante chamado simplesmente CONTRATANTE 
e de outro lado o professor enunciado e qualificado 
no campo 02 (dois) chamado simplesmente 
CONTRATADO, têm entre si ajustado a prestação 
dos serviços descritos e caracterizados no campo 03 
(três), mediante as cláusulas e condições adiante es-
tabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE excep-
cionalmente contrata os serviços especializados 
do CONTRATADO para ministrar aulas aos alunos, 
pertencentes a rede escolar da Secretaria Municipal 
de Educação, como referido no campo 03 (três), 
conforme Processo Seletivo SEME nº 05/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor dos serviços serão 
pagos de acordo com os dias efetivamente trabalhados 
e proporcional à carga horária semanal, após a devida 
comprovação pela Secretaria Municipal de Educação, 
cujo valor mensal base é de R$ 2.108,47 (dois mil, 
cento e oito reais e quarenta e sete centavos) pagável 
até o 10º dia útil, subsequente ao vencido, estando 
sujeito a descontos e alterações previstos em lei.

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de vigência do 
presente instrumento terá início a partir de 02 de 
maio de 2022 com término em 22 de dezembro 
de 2022, podendo ser rescindido ou prorrogado de 
acordo com as necessidades da SEME.

CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO deverá 
cumprir o estabelecido neste contrato com zelo 
profissional e conhecimento técnico, utilizando-se de 
ferramental próprio para a realização dos serviços, 
inclusive veículo próprio para os deslocamentos que 
se fizerem necessários.

CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO realizará as 
suas tarefas de maneira autônoma e sem qualquer 
vínculo empregatício com o Município, de maneira que 
o único relacionamento mantido com o CONTRATADO 
é o decorrente das cláusulas e condições deste 
termo, não assumindo o CONTRATANTE nenhum 
outro compromisso ou obrigação, por qualquer 
denominação que tenha, além do que aqui está 
expresso e manifestamente consignado.
CLÁUSULA SEXTA: O presente contrato poderá 
ser rescindido antes do prazo pactuado na cláusula 
terceira, desde que o CONTRATADO se mostre 
inabilitado para a prática dos serviços contratados 
ou infrinja qualquer das cláusulas ora estabelecidas.

CLÁUSULA SÉTIMA: Para dirimir quaisquer 
questões que direta ou indiretamente se originem 
deste contrato, as partes elegem o Foro desta 
Comarca de Castelo, Espírito Santo, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.

E, por estarem assim ajustados, firmam o presente 
instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença das duas testemunhas abaixo que 
também o assinam.

CASTELO-ES, 27 de abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI

Prefeito Municipal

MARTA DE OLIVEIRA
Professor Contratado

Testemunhas:

____________________________
____________________________

CONTRATO SEME Nº 726/2022
Prestação de Serviços por Designação 
Temporária - DT

01. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO, 
no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede na Av. Nossa 
Senhora da Penha, nº 103, na cidade de Castelo, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob 
nº. 27.165.638/0001-39, representado neste ato 
pelo seu Prefeito, Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI, 
brasileiro, solteiro, agente político, inscrito no CPF 
102.235.697-63, RG 1.867.520-SSP/ES, residente e 
domiciliado à Rua Dr. Gastão Correia de Lima, nº 
213, Bairro Centro, na Cidade de Castelo, Estado do 
Espírito Santo, CEP: 29.360-000.

02. CONTRATADO(A): POLIANA PERES DUARTE, 
brasileira, solteira, professora, inscrita no CPF sob o 
nº 118.486.287-73, CI 2.180.684-ES, residente e 
domiciliada à Rua Olinda Kister Ambrosim, nº 89, 
Santo Agostinho, no Município de Castelo, Estado do 
Espírito Santo.

03. OBJETO: Prestação de serviços, por designação 
temporária, como PROFESSOR “E” - MATEMÁTICA, 
nível V, ministrando 07 horas/aula semanais no Ensino 
Fundamental/ FUNDEB 70% - EMEF NESTOR GOMES 
- Dotação Orçamentária - 007008.1236100442.083 
- 31900400000, para a Secretaria Municipal de 
Educação, Município de Castelo, Estado do Espírito 
Santo, atuando em aulas vagas, no turno vespertino. 
As despesas com alimentação e transportes serão 
por conta do CONTRATADO.

Pelo presente instrumento um lado o Município 
enunciado e qualificado no campo 01 (um), de ora 
em diante chamado simplesmente CONTRATANTE 
e de outro lado o professor enunciado e qualificado 
no campo 02 (dois) chamado simplesmente 
CONTRATADO, têm entre si ajustado a prestação 
dos serviços descritos e caracterizados no campo 03 
(três), mediante as cláusulas e condições adiante es-
tabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE excep-
cionalmente contrata os serviços especializados 
do CONTRATADO para ministrar aulas aos alunos, 
pertencentes a rede escolar da Secretaria Municipal 
de Educação, como referido no campo 03 (três), 
conforme Processo Seletivo SEME nº 05/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor dos serviços serão 
pagos de acordo com os dias efetivamente trabalhados 
e proporcional à carga horária semanal, após a devida 
comprovação pela Secretaria Municipal de Educação, 
cujo valor mensal base é de R$ 2.108,47 (dois mil, 
cento e oito reais e quarenta e sete centavos) pagável 
até o 10º dia útil, subsequente ao vencido, estando 
sujeito a descontos e alterações previstos em lei.
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CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de vigência do 
presente instrumento terá início a partir de 02 de 
maio de 2022 com término em 22 de dezembro 
de 2022, podendo ser rescindido ou prorrogado de 
acordo com as necessidades da SEME.

CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO deverá 
cumprir o estabelecido neste contrato com zelo 
profissional e conhecimento técnico, utilizando-se de 
ferramental próprio para a realização dos serviços, 
inclusive veículo próprio para os deslocamentos que 
se fizerem necessários.

CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO realizará as 
suas tarefas de maneira autônoma e sem qualquer 
vínculo empregatício com o Município, de maneira que 
o único relacionamento mantido com o CONTRATADO 
é o decorrente das cláusulas e condições deste 
termo, não assumindo o CONTRATANTE nenhum 
outro compromisso ou obrigação, por qualquer 
denominação que tenha, além do que aqui está 
expresso e manifestamente consignado.

CLÁUSULA SEXTA: O presente contrato poderá 
ser rescindido antes do prazo pactuado na cláusula 
terceira, desde que o CONTRATADO se mostre 
inabilitado para a prática dos serviços contratados 
ou infrinja qualquer das cláusulas ora estabelecidas.

CLÁUSULA SÉTIMA: Para dirimir quaisquer 
questões que direta ou indiretamente se originem 
deste contrato, as partes elegem o Foro desta 
Comarca de Castelo, Espírito Santo, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.

E, por estarem assim ajustados, firmam o presente 
instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença das duas testemunhas abaixo que 
também o assinam.

CASTELO-ES, 27 de abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito Municipal

POLIANA PERES DUARTE
Professor Contratado

Testemunhas:

____________________________
____________________________
CONTRATO SEME Nº 727/2022
Prestação de Serviços por Designação 
Temporária - DT

01. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO, 
no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede na Av. Nossa 
Senhora da Penha, nº 103, na cidade de Castelo, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob 
nº. 27.165.638/0001-39, representado neste ato 
pelo seu Prefeito, Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI, 
brasileiro, solteiro, agente político, inscrito no CPF 
102.235.697-63, RG 1.867.520-SSP/ES, residente e 
domiciliado à Rua Dr. Gastão Correia de Lima, nº 
213, Bairro Centro, na Cidade de Castelo, Estado do 
Espírito Santo, CEP: 29.360-000.

02. CONTRATADO(A): GLÁUCIA APARECIDA 

DORIGO, brasileira, casada, professora, inscrita no 
CPF sob o n. 093.166.507-80, residente e domiciliada 
na Comunidade de Montepio, Município de Castelo, 
Estado do Espírito Santo.

03. OBJETO: Prestação de serviços, por designação 
temporária, como PROFESSOR “M” - nível V, 
ministrando 18 horas/aula semanais no Ensino 
Fundamental/ FUNDEB 70%  - EMEF CENTRO 
UNIFICADO CONSTANTINO JOSÉ VIEIRA / EMEIEF 
ANTÔNIO TEIXEIRA DE MELO - Dotação Orçamentária 
- 007008.1236100442.083 - 31900400000, para 
a Secretaria Municipal de Educação, Município de 
Castelo, Estado do Espírito Santo, atuando com 
Reforço Escolar, no turno matutino. As despesas 
com alimentação e transportes serão por conta do 
CONTRATADO.

Pelo presente instrumento um lado o Município 
enunciado e qualificado no campo 01 (um), de ora 
em diante chamado simplesmente CONTRATANTE 
e de outro lado o professor enunciado e qualificado 
no campo 02 (dois) chamado simplesmente 
CONTRATADO, têm entre si ajustado a prestação 
dos serviços descritos e caracterizados no campo 03 
(três), mediante as cláusulas e condições adiante es-
tabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE excep-
cionalmente contrata os serviços especializados 
do CONTRATADO para ministrar aulas aos alunos, 
pertencentes a rede escolar da Secretaria Municipal 
de Educação, como referido no campo 03 (três), 
conforme Processo Seletivo SEME nº 05/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor dos serviços serão 
pagos de acordo com os dias efetivamente trabalhados 
e proporcional à carga horária semanal, após a devida 
comprovação pela Secretaria Municipal de Educação, 
cujo valor mensal base é de R$ 2.108,47 (dois mil, 
cento e oito reais e quarenta e sete centavos) pagável 
até o 10º dia útil, subsequente ao vencido, estando 
sujeito a descontos e alterações previstos em lei.

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de vigência do 
presente instrumento terá início a partir de 03 de 
maio de 2022 com término em 14 de dezembro 
de 2022, podendo ser rescindido ou prorrogado de 
acordo com as necessidades da SEME.

CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO deverá 
cumprir o estabelecido neste contrato com zelo 
profissional e conhecimento técnico, utilizando-se de 
ferramental próprio para a realização dos serviços, 
inclusive veículo próprio para os deslocamentos que 
se fizerem necessários.

CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO realizará as 
suas tarefas de maneira autônoma e sem qualquer 
vínculo empregatício com o Município, de maneira que 
o único relacionamento mantido com o CONTRATADO 
é o decorrente das cláusulas e condições deste 
termo, não assumindo o CONTRATANTE nenhum 
outro compromisso ou obrigação, por qualquer 
denominação que tenha, além do que aqui está 
expresso e manifestamente consignado.

CLÁUSULA SEXTA: O presente contrato poderá 
ser rescindido antes do prazo pactuado na cláusula 
terceira, desde que o CONTRATADO se mostre 
inabilitado para a prática dos serviços contratados 
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ou infrinja qualquer das cláusulas ora estabelecidas.

CLÁUSULA SÉTIMA: Para dirimir quaisquer 
questões que direta ou indiretamente se originem 
deste contrato, as partes elegem o Foro desta 
Comarca de Castelo, Espírito Santo, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.

E, por estarem assim ajustados, firmam o presente 
instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença das duas testemunhas abaixo que 
também o assinam.

CASTELO-ES, 27 de abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito Municipal

GLÁUCIA APARECIDA DORIGO
Professor Contratado

Testemunhas:

____________________________
____________________________

CONTRATO SEME Nº 728/2022
Prestação de Serviços por Designação 
Temporária - DT

01. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO, 
no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede na Av. Nossa 
Senhora da Penha, nº 103, na cidade de Castelo, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob 
nº. 27.165.638/0001-39, representado neste ato 
pelo seu Prefeito, Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI, 
brasileiro, solteiro, agente político, inscrito no CPF 
102.235.697-63, RG 1.867.520-SSP/ES, residente e 
domiciliado à Rua Dr. Gastão Correia de Lima, nº 
213, Bairro Centro, na Cidade de Castelo, Estado do 
Espírito Santo, CEP: 29.360-000.

02. CONTRATADO(A): VANESSA MARTINS, 
brasileira, solteira, professora, inscrita no CPF sob 
o nº 097.155.087-58, CI 3254686-ES, residente 
e domiciliada à Rua Dona Marieta, Nº 151, Bairro 
Independência, no Município de Castelo, Estado do 
Espírito Santo.

03. OBJETO: Prestação de serviços, por 
designação temporária, como PROFESSOR “M” 
- nível V, ministrando 15 horas/aula semanais 
no Ensino Fundamental/ FUNDEB 70%  - EMEF 
CENTRO UNIFICADO CONSTANTINO JOSÉ VIEIRA - 
Dotação Orçamentária - 007008.1236100442.083 
- 31900400000, para a Secretaria Municipal 
de Educação, Município de Castelo, Estado do 
Espírito Santo, atuando com Reforço Escolar, no 
turno vespertino. As despesas com alimentação e 
transportes serão por conta do CONTRATADO.

Pelo presente instrumento um lado o Município 
enunciado e qualificado no campo 01 (um), de ora 
em diante chamado simplesmente CONTRATANTE 
e de outro lado o professor enunciado e qualificado 
no campo 02 (dois) chamado simplesmente 
CONTRATADO, têm entre si ajustado a prestação 
dos serviços descritos e caracterizados no campo 03 
(três), mediante as cláusulas e condições adiante es-

tabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE excep-
cionalmente contrata os serviços especializados 
do CONTRATADO para ministrar aulas aos alunos, 
pertencentes a rede escolar da Secretaria Municipal 
de Educação, como referido no campo 03 (três), 
conforme Processo Seletivo SEME nº 05/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor dos serviços serão 
pagos de acordo com os dias efetivamente trabalhados 
e proporcional à carga horária semanal, após a devida 
comprovação pela Secretaria Municipal de Educação, 
cujo valor mensal base é de R$ 2.108,47 (dois mil, 
cento e oito reais e quarenta e sete centavos) pagável 
até o 10º dia útil, subsequente ao vencido, estando 
sujeito a descontos e alterações previstos em lei.

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de vigência do 
presente instrumento terá início a partir de 02 de 
maio de 2022 com término em 14 de dezembro 
de 2022, podendo ser rescindido ou prorrogado de 
acordo com as necessidades da SEME.

CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO deverá 
cumprir o estabelecido neste contrato com zelo 
profissional e conhecimento técnico, utilizando-se de 
ferramental próprio para a realização dos serviços, 
inclusive veículo próprio para os deslocamentos que 
se fizerem necessários.

CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO realizará as 
suas tarefas de maneira autônoma e sem qualquer 
vínculo empregatício com o Município, de maneira que 
o único relacionamento mantido com o CONTRATADO 
é o decorrente das cláusulas e condições deste 
termo, não assumindo o CONTRATANTE nenhum 
outro compromisso ou obrigação, por qualquer 
denominação que tenha, além do que aqui está 
expresso e manifestamente consignado.

CLÁUSULA SEXTA: O presente contrato poderá 
ser rescindido antes do prazo pactuado na cláusula 
terceira, desde que o CONTRATADO se mostre 
inabilitado para a prática dos serviços contratados 
ou infrinja qualquer das cláusulas ora estabelecidas.

CLÁUSULA SÉTIMA: Para dirimir quaisquer 
questões que direta ou indiretamente se originem 
deste contrato, as partes elegem o Foro desta 
Comarca de Castelo, Espírito Santo, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.

E, por estarem assim ajustados, firmam o presente 
instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença das duas testemunhas abaixo que 
também o assinam.

CASTELO-ES, 27 de abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito Municipal

VANESSA MARTINS
Professor Contratado

Testemunhas:

____________________________
____________________________
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CONTRATO SEME Nº 729/2022
Prestação de Serviços por Designação 
Temporária - DT

01. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO, 
no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede na Av. Nossa 
Senhora da Penha, nº 103, na cidade de Castelo, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob 
nº. 27.165.638/0001-39, representado neste ato 
pelo seu Prefeito, Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI, 
brasileiro, solteiro, agente político, inscrito no CPF 
102.235.697-63, RG 1.867.520-SSP/ES, residente e 
domiciliado à Rua Dr. Gastão Correia de Lima, nº 
213, Bairro Centro, na Cidade de Castelo, Estado do 
Espírito Santo, CEP: 29.360-000.

02. CONTRATADO(A): JOSÉ ALMIR BRUNELLI 
JÚNIOR, brasileiro, solteiro, professor, inscrito no 
CPF sob o nº 143.029.137-03, CI 2.258.972-ES, 
residente e domiciliado à Rua Amélia A. Ribeiro de 
Assis, nº 16, Castelo III, no Município de Castelo, 
Estado do Espírito Santo.

03. OBJETO: Prestação de serviços, por designação 
temporária, como “E” - EDUCAÇÃO FÍSICA, nível 
V, ministrando 02 horas/aula semanais no Ensino 
Fundamental/ FUNDEB 70%  - EMEIEF FREI JUAN 
ECHÁVARRI AISIN - Dotação Orçamentária - 
007008.1236100442.083 - 31900400000, para 
a Secretaria Municipal de Educação, Município 
de Castelo, Estado do Espírito Santo, atuando 
como apoio às atividades desenvolvidas no turno 
vespertino - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL. As 
despesas com alimentação e transportes serão por 
conta do CONTRATADO.

Pelo presente instrumento um lado o Município 
enunciado e qualificado no campo 01 (um), de ora 
em diante chamado simplesmente CONTRATANTE 
e de outro lado o professor enunciado e qualificado 
no campo 02 (dois) chamado simplesmente 
CONTRATADO, têm entre si ajustado a prestação 
dos serviços descritos e caracterizados no campo 03 
(três), mediante as cláusulas e condições adiante es-
tabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE excep-
cionalmente contrata os serviços especializados 
do CONTRATADO para ministrar aulas aos alunos, 
pertencentes a rede escolar da Secretaria Municipal 
de Educação, como referido no campo 03 (três), 
conforme Processo Seletivo SEME nº 05/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor dos serviços serão 
pagos de acordo com os dias efetivamente trabalhados 
e proporcional à carga horária semanal, após a devida 
comprovação pela Secretaria Municipal de Educação, 
cujo valor mensal base é de R$ 2.108,47 (dois mil, 
cento e oito reais e quarenta e sete centavos) pagável 
até o 10º dia útil, subsequente ao vencido, estando 
sujeito a descontos e alterações previstos em lei.

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de vigência do 
presente instrumento terá início a partir de 02 de 
maio de 2022 com término em 14 de dezembro 
de 2022, podendo ser rescindido ou prorrogado de 
acordo com as necessidades da SEME.

CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO deverá 
cumprir o estabelecido neste contrato com zelo 

profissional e conhecimento técnico, utilizando-se de 
ferramental próprio para a realização dos serviços, 
inclusive veículo próprio para os deslocamentos que 
se fizerem necessários.

CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO realizará as 
suas tarefas de maneira autônoma e sem qualquer 
vínculo empregatício com o Município, de maneira que 
o único relacionamento mantido com o CONTRATADO 
é o decorrente das cláusulas e condições deste 
termo, não assumindo o CONTRATANTE nenhum 
outro compromisso ou obrigação, por qualquer 
denominação que tenha, além do que aqui está 
expresso e manifestamente consignado.

CLÁUSULA SEXTA: O presente contrato poderá 
ser rescindido antes do prazo pactuado na cláusula 
terceira, desde que o CONTRATADO se mostre 
inabilitado para a prática dos serviços contratados 
ou infrinja qualquer das cláusulas ora estabelecidas.

CLÁUSULA SÉTIMA: Para dirimir quaisquer 
questões que direta ou indiretamente se originem 
deste contrato, as partes elegem o Foro desta 
Comarca de Castelo, Espírito Santo, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.

E, por estarem assim ajustados, firmam o presente 
instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença das duas testemunhas abaixo que 
também o assinam.

CASTELO-ES, 27 de abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito Municipal

JOSÉ ALMIR BRUNELLI JÚNIOR
Professor Contratado

Testemunhas:

____________________________
____________________________

CONTRATO SEME Nº 730/2022
Prestação de Serviços por Designação 
Temporária - DT

01. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO, 
no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede na Av. Nossa 
Senhora da Penha, nº 103, na cidade de Castelo, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob 
nº. 27.165.638/0001-39, representado neste ato 
pelo seu Prefeito, Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI, 
brasileiro, solteiro, agente político, inscrito no CPF 
102.235.697-63, RG 1.867.520-SSP/ES, residente e 
domiciliado à Rua Dr. Gastão Correia de Lima, nº 
213, Bairro Centro, na Cidade de Castelo, Estado do 
Espírito Santo, CEP: 29.360-000.

02. CONTRATADO(A): JOSÉ ALMIR BRUNELLI 
JÚNIOR, brasileiro, solteiro, professor, inscrito no 
CPF sob o nº 143.029.137-03, CI 2.258.972-ES, 
residente e domiciliado à Rua Amélia A. Ribeiro de 
Assis, nº 16, Castelo III, no Município de Castelo, 
Estado do Espírito Santo.

03. OBJETO: Prestação de serviços, por designação 
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temporária, como “E” - EDUCAÇÃO FÍSICA, nível 
V, ministrando 04 horas/aula semanais no Ensino 
Fundamental/ FUNDEB 70%  - EMEIEF FREI JUAN 
ECHÁVARRI AISIN - Dotação Orçamentária - 
007008.1236100442.083 - 31900400000, para 
a Secretaria Municipal de Educação, Município 
de Castelo, Estado do Espírito Santo, atuando 
em substituição a professores que apresentaram 
atestados médicos, no turno matutino. As despesas 
com alimentação e transportes serão por conta do 
CONTRATADO.

Pelo presente instrumento um lado o Município 
enunciado e qualificado no campo 01 (um), de ora 
em diante chamado simplesmente CONTRATANTE 
e de outro lado o professor enunciado e qualificado 
no campo 02 (dois) chamado simplesmente 
CONTRATADO, têm entre si ajustado a prestação 
dos serviços descritos e caracterizados no campo 03 
(três), mediante as cláusulas e condições adiante es-
tabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE excep-
cionalmente contrata os serviços especializados 
do CONTRATADO para ministrar aulas aos alunos, 
pertencentes a rede escolar da Secretaria Municipal 
de Educação, como referido no campo 03 (três), 
conforme Processo Seletivo SEME nº 05/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor dos serviços serão 
pagos de acordo com os dias efetivamente trabalhados 
e proporcional à carga horária semanal, após a devida 
comprovação pela Secretaria Municipal de Educação, 
cujo valor mensal base é de R$ 2.108,47 (dois mil, 
cento e oito reais e quarenta e sete centavos) pagável 
até o 10º dia útil, subsequente ao vencido, estando 
sujeito a descontos e alterações previstos em lei.

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de vigência do 
presente instrumento será no período de 02 a 16 de 
maio de 2022 (15 dias), podendo ser rescindido ou 
prorrogado de acordo com as necessidades da SEME.

CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO deverá 
cumprir o estabelecido neste contrato com zelo 
profissional e conhecimento técnico, utilizando-se de 
ferramental próprio para a realização dos serviços, 
inclusive veículo próprio para os deslocamentos que 
se fizerem necessários.

CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO realizará as 
suas tarefas de maneira autônoma e sem qualquer 
vínculo empregatício com o Município, de maneira que 
o único relacionamento mantido com o CONTRATADO 
é o decorrente das cláusulas e condições deste 
termo, não assumindo o CONTRATANTE nenhum 
outro compromisso ou obrigação, por qualquer 
denominação que tenha, além do que aqui está 
expresso e manifestamente consignado.

CLÁUSULA SEXTA: O presente contrato poderá 
ser rescindido antes do prazo pactuado na cláusula 
terceira, desde que o CONTRATADO se mostre 
inabilitado para a prática dos serviços contratados 
ou infrinja qualquer das cláusulas ora estabelecidas.

CLÁUSULA SÉTIMA: Para dirimir quaisquer 
questões que direta ou indiretamente se originem 
deste contrato, as partes elegem o Foro desta 
Comarca de Castelo, Espírito Santo, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja.

E, por estarem assim ajustados, firmam o presente 
instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença das duas testemunhas abaixo que 
também o assinam.

CASTELO-ES, 27 de abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito Municipal

JOSÉ ALMIR BRUNELLI JÚNIOR
Professor Contratado

Testemunhas:

____________________________
____________________________

CONTRATO SEME Nº 731/2022
Prestação de Serviços por Designação 
Temporária - DT

01. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO, 
no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede na Av. Nossa 
Senhora da Penha, nº 103, na cidade de Castelo, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob 
nº. 27.165.638/0001-39, representado neste ato 
pelo seu Prefeito, Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI, 
brasileiro, solteiro, agente político, inscrito no CPF 
102.235.697-63, RG 1.867.520-SSP/ES, residente e 
domiciliado à Rua Dr. Gastão Correia de Lima, nº 
213, Bairro Centro, na Cidade de Castelo, Estado do 
Espírito Santo, CEP: 29.360-000.

02. CONTRATADO(A): SUYANA AMBROZIN 
TESSINARO, brasileira, casada, professora, inscrita 
no CPF sob o nº. 124.385.357-33, CI 2.131.350-ES 
residente e domiciliada à Rua Presidente Zardini, 
nº 50, Bairro Esplanada, no Município de Castelo, 
Estado do Espírito Santo.

03. OBJETO: Prestação de serviços, por designação 
temporária, como PROFESSOR “M” -  nível V, 
ministrando 25 horas/aula semanais no Ensino 
Fundamental/ FUNDEB 70% - EMEIEF MADALENA PISA  
- Pré-Escola - 04 e 05 Anos - Dotação Orçamentária 
- 007008.1236500412.081-11120000000, para 
a Secretaria Municipal de Educação, Município 
de Castelo, Estado do Espírito Santo, atuando em 
substituição a professora que encontra-se de Licença 
Médica/INSS, no turno matutino. As despesas 
com alimentação e transportes serão por conta do 
CONTRATADO.

Pelo presente instrumento um lado o Município 
enunciado e qualificado no campo 01 (um), de ora 
em diante chamado simplesmente CONTRATANTE 
e de outro lado o professor enunciado e qualificado 
no campo 02 (dois) chamado simplesmente 
CONTRATADO, têm entre si ajustado a prestação 
dos serviços descritos e caracterizados no campo 03 
(três), mediante as cláusulas e condições adiante es-
tabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE excep-
cionalmente contrata os serviços especializados 
do CONTRATADO para ministrar aulas aos alunos, 
pertencentes a rede escolar da Secretaria Municipal 
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de Educação, como referido no campo 03 (três), 
conforme Processo Seletivo SEME nº 05/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor dos serviços serão 
pagos de acordo com os dias efetivamente trabalhados 
e proporcional à carga horária semanal, após a devida 
comprovação pela Secretaria Municipal de Educação, 
cujo valor mensal base é de R$ 2.108,47 (dois mil, 
cento e oito reais e quarenta e sete centavos) pagável 
até o 10º dia útil, subsequente ao vencido, estando 
sujeito a descontos e alterações previstos em lei.

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de vigência do 
presente instrumento terá início a partir de 02 de 
maio de 2022 com término em 22 de dezembro 
de 2022, podendo ser rescindido ou prorrogado de 
acordo com as necessidades da SEME.

CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO deverá 
cumprir o estabelecido neste contrato com zelo 
profissional e conhecimento técnico, utilizando-se de 
ferramental próprio para a realização dos serviços, 
inclusive veículo próprio para os deslocamentos que 
se fizerem necessários.

CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO realizará as 
suas tarefas de maneira autônoma e sem qualquer 
vínculo empregatício com o Município, de maneira que 
o único relacionamento mantido com o CONTRATADO 
é o decorrente das cláusulas e condições deste 
termo, não assumindo o CONTRATANTE nenhum 
outro compromisso ou obrigação, por qualquer 
denominação que tenha, além do que aqui está 
expresso e manifestamente consignado.

CLÁUSULA SEXTA: O presente contrato poderá 
ser rescindido antes do prazo pactuado na cláusula 
terceira, desde que o CONTRATADO se mostre 
inabilitado para a prática dos serviços contratados 
ou infrinja qualquer das cláusulas ora estabelecidas.

CLÁUSULA SÉTIMA: Para dirimir quaisquer 
questões que direta ou indiretamente se originem 
deste contrato, as partes elegem o Foro desta 
Comarca de Castelo, Espírito Santo, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.

E, por estarem assim ajustados, firmam o presente 
instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença das duas testemunhas abaixo que 
também o assinam.

CASTELO-ES, 27 de abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito Municipal

SUYANA AMBROZIN TESSINARO
Professor Contratado

Testemunhas:

____________________________
____________________________
CONTRATO SEME Nº 732/2022
Prestação de Serviços por Designação 
Temporária - DT

01. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO, 
no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de 

direito público interno, com sede na Av. Nossa 
Senhora da Penha, nº 103, na cidade de Castelo, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob 
nº. 27.165.638/0001-39, representado neste ato 
pelo seu Prefeito, Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI, 
brasileiro, solteiro, agente político, inscrito no CPF 
102.235.697-63, RG 1.867.520-SSP/ES, residente e 
domiciliado à Rua Dr. Gastão Correia de Lima, nº 
213, Bairro Centro, na Cidade de Castelo, Estado do 
Espírito Santo, CEP: 29.360-000.

02. CONTRATADO(A): MÁRCIA ELENA 
GUARNIER VARGAS, brasileira, casada, professora, 
inscrita no CPF sob o nº 005.302.947-02, CI 
670.983-ES residente e domiciliada à Rua José 
Medeiros Correia Júnior, nº 122, Volta Redonda, no 
Município de Castelo Estado do Espírito Santo.

03. OBJETO: Prestação de serviços, por 
designação temporária, como PROFESSOR “M”  
-  nível V, ministrando 25 horas/aula semanais 
no Ensino Fundamental/ FUNDEB 70%  - EMEIEF 
FELINTO MARTINS - Dotação Orçamentária - 
007008.1236100442.083 - 31900400000, para 
a Secretaria Municipal de Educação, Município 
de Castelo, Estado do Espírito Santo, atuando 
em substituição a professora que encontra-se de 
atestado médico, no turno matutino. As despesas 
com alimentação e transportes serão por conta do 
CONTRATADO.

Pelo presente instrumento um lado o Município 
enunciado e qualificado no campo 01 (um), de ora 
em diante chamado simplesmente CONTRATANTE 
e de outro lado o professor enunciado e qualificado 
no campo 02 (dois) chamado simplesmente 
CONTRATADO, têm entre si ajustado a prestação 
dos serviços descritos e caracterizados no campo 03 
(três), mediante as cláusulas e condições adiante es-
tabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE excep-
cionalmente contrata os serviços especializados 
do CONTRATADO para ministrar aulas aos alunos, 
pertencentes a rede escolar da Secretaria Municipal 
de Educação, como referido no campo 03 (três), 
conforme Processo Seletivo SEME nº 05/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor dos serviços serão 
pagos de acordo com os dias efetivamente trabalhados 
e proporcional à carga horária semanal, após a devida 
comprovação pela Secretaria Municipal de Educação, 
cujo valor mensal base é de R$ 2.108,47 (dois mil, 
cento e oito reais e quarenta e sete centavos) pagável 
até o 10º dia útil, subsequente ao vencido, estando 
sujeito a descontos e alterações previstos em lei.

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de vigência do 
presente instrumento terá início a partir de 02 de 
maio de 2022 com término em 31 de maio de 2022 
(30 dias), podendo ser rescindido ou prorrogado de 
acordo com as necessidades da SEME.

CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO deverá 
cumprir o estabelecido neste contrato com zelo 
profissional e conhecimento técnico, utilizando-se de 
ferramental próprio para a realização dos serviços, 
inclusive veículo próprio para os deslocamentos que 
se fizerem necessários.

CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO realizará as 
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suas tarefas de maneira autônoma e sem qualquer 
vínculo empregatício com o Município, de maneira que 
o único relacionamento mantido com o CONTRATADO 
é o decorrente das cláusulas e condições deste 
termo, não assumindo o CONTRATANTE nenhum 
outro compromisso ou obrigação, por qualquer 
denominação que tenha, além do que aqui está 
expresso e manifestamente consignado.

CLÁUSULA SEXTA: O presente contrato poderá 
ser rescindido antes do prazo pactuado na cláusula 
terceira, desde que o CONTRATADO se mostre 
inabilitado para a prática dos serviços contratados 
ou infrinja qualquer das cláusulas ora estabelecidas.

CLÁUSULA SÉTIMA: Para dirimir quaisquer 
questões que direta ou indiretamente se originem 
deste contrato, as partes elegem o Foro desta 
Comarca de Castelo, Espírito Santo, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.

E, por estarem assim ajustados, firmam o presente 
instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença das duas testemunhas abaixo que 
também o assinam.

CASTELO-ES, 27 de abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito Municipal

MÁRCIA ELENA GUARNIER VARGAS
Professor Contratado

Testemunhas:

____________________________
____________________________
CONTRATO SEME Nº 733/2022
Prestação de Serviços por Designação 
Temporária - DT

01. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO, 
no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede na Av. Nossa 
Senhora da Penha, nº 103, na cidade de Castelo, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob 
nº. 27.165.638/0001-39, representado neste ato 
pelo seu Prefeito, Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI, 
brasileiro, solteiro, agente político, inscrito no CPF 
102.235.697-63, RG 1.867.520-SSP/ES, residente e 
domiciliado à Rua Dr. Gastão Correia de Lima, nº 
213, Bairro Centro, na Cidade de Castelo, Estado do 
Espírito Santo, CEP: 29.360-000.

02. CONTRATADO(A): QUEDIANE AMBROSIM 
BRUNELLI, brasileira, casada, professora, inscrita 
no CPF 122.120.947-79, CI 2.213.900-ES, residente 
e domiciliada na Comunidade de Santa Justa, no 
Município de Castelo, Estado do Espírito Santo.

03. OBJETO: Prestação de serviços, por designação 
temporária, como PROFESSOR “M”  - Especializa-
ção em ARTE (atuando na disciplina de Arte), nível 
V, ministrando 02 horas/aula semanais no Ensino 
Fundamental/ FUNDEB 70%  - EMEIEF ANTÔNIO SASSO 
- Dotação Orçamentária - 007008.1236100442.083 
- 31900400000, para a Secretaria Municipal de 
Educação, Município de Castelo, Estado do Espírito 
Santo, atuando em aulas vagas, no turno matutino. 

As despesas com alimentação e transportes serão 
por conta do CONTRATADO.

Pelo presente instrumento um lado o Município 
enunciado e qualificado no campo 01 (um), de ora 
em diante chamado simplesmente CONTRATANTE 
e de outro lado o professor enunciado e qualificado 
no campo 02 (dois) chamado simplesmente 
CONTRATADO, têm entre si ajustado a prestação 
dos serviços descritos e caracterizados no campo 03 
(três), mediante as cláusulas e condições adiante es-
tabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE excep-
cionalmente contrata os serviços especializados 
do CONTRATADO para ministrar aulas aos alunos, 
pertencentes a rede escolar da Secretaria Municipal 
de Educação, como referido no campo 03 (três), 
conforme Processo Seletivo SEME nº 05/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor dos serviços serão 
pagos de acordo com os dias efetivamente trabalhados 
e proporcional à carga horária semanal, após a devida 
comprovação pela Secretaria Municipal de Educação, 
cujo valor mensal base é de R$ 2.108,47 (dois mil, 
cento e oito reais e quarenta e sete centavos) pagável 
até o 10º dia útil, subsequente ao vencido, estando 
sujeito a descontos e alterações previstos em lei.

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de vigência do 
presente instrumento será no período de 04 a 10 
de maio 2022 (07 dias), podendo ser rescindido ou 
prorrogado de acordo com as necessidades da SEME.

CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO deverá 
cumprir o estabelecido neste contrato com zelo 
profissional e conhecimento técnico, utilizando-se de 
ferramental próprio para a realização dos serviços, 
inclusive veículo próprio para os deslocamentos que 
se fizerem necessários.

CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO realizará as 
suas tarefas de maneira autônoma e sem qualquer 
vínculo empregatício com o Município, de maneira que 
o único relacionamento mantido com o CONTRATADO 
é o decorrente das cláusulas e condições deste 
termo, não assumindo o CONTRATANTE nenhum 
outro compromisso ou obrigação, por qualquer 
denominação que tenha, além do que aqui está 
expresso e manifestamente consignado.

CLÁUSULA SEXTA: O presente contrato poderá 
ser rescindido antes do prazo pactuado na cláusula 
terceira, desde que o CONTRATADO se mostre 
inabilitado para a prática dos serviços contratados 
ou infrinja qualquer das cláusulas ora estabelecidas.

CLÁUSULA SÉTIMA: Para dirimir quaisquer 
questões que direta ou indiretamente se originem 
deste contrato, as partes elegem o Foro desta 
Comarca de Castelo, Espírito Santo, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.

E, por estarem assim ajustados, firmam o presente 
instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença das duas testemunhas abaixo que 
também o assinam.

CASTELO-ES, 27 de abril de 2022.
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JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito Municipal

QUEDIANE AMBROSIM BRUNELLI
Professor Contratado

Testemunhas:

____________________________
____________________________

CONTRATO SEME Nº 734/2022
Prestação de Serviços por Designação 
Temporária - DT

01. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO, 
no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede na Av. Nossa 
Senhora da Penha, nº 103, na cidade de Castelo, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob 
nº. 27.165.638/0001-39, representado neste ato 
pelo seu Prefeito, Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI, 
brasileiro, solteiro, agente político, inscrito no CPF 
102.235.697-63, RG 1.867.520-SSP/ES, residente e 
domiciliado à Rua Dr. Gastão Correia de Lima, nº 
213, Bairro Centro, na Cidade de Castelo, Estado do 
Espírito Santo, CEP: 29.360-000.

02. CONTRATADO(A): JACQUELINE ONOFRE 
CLIPES, brasileira, solteira, professora, inscrita no 
CPF sob o nº 116.746.237-80, CI: 3.054.958-ES, 
residente e domiciliada na Rua Tereza Area Pope, 
nº 85, Bairro Esplanada, no Município de Castelo, 
Estado do Espírito Santo.

03. OBJETO: Prestação de serviços, por designação 
temporária, como PROFESSOR “E” - LÍNGUA 
PORTUGUESA, nível V, ministrando 03 horas/aula 
semanais no Ensino Fundamental/ FUNDEB 70%  - 
EMEIEF FELINTO MARTINS - Dotação Orçamentária 
- 007008.1236100442.083 - 31900400000, para 
a Secretaria Municipal de Educação, Município 
de Castelo, Estado do Espírito Santo, atuando em 
aulas vagas, no turno matutino. As despesas com 
alimentação e transportes serão por conta do 
CONTRATADO.

Pelo presente instrumento um lado o Município 
enunciado e qualificado no campo 01 (um), de ora 
em diante chamado simplesmente CONTRATANTE 
e de outro lado o professor enunciado e qualificado 
no campo 02 (dois) chamado simplesmente 
CONTRATADO, têm entre si ajustado a prestação 
dos serviços descritos e caracterizados no campo 03 
(três), mediante as cláusulas e condições adiante es-
tabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE excep-
cionalmente contrata os serviços especializados 
do CONTRATADO para ministrar aulas aos alunos, 
pertencentes a rede escolar da Secretaria Municipal 
de Educação, como referido no campo 03 (três), 
conforme Processo Seletivo SEME nº 05/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor dos serviços serão 
pagos de acordo com os dias efetivamente trabalhados 
e proporcional à carga horária semanal, após a devida 
comprovação pela Secretaria Municipal de Educação, 
cujo valor mensal base é de R$ 2.108,47 (dois mil, 
cento e oito reais e quarenta e sete centavos) pagável 
até o 10º dia útil, subsequente ao vencido, estando 

sujeito a descontos e alterações previstos em lei.

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de vigência do 
presente instrumento será no período de 04 a 10 
de maio 2022 (07 dias), podendo ser rescindido ou 
prorrogado de acordo com as necessidades da SEME.

CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO deverá 
cumprir o estabelecido neste contrato com zelo 
profissional e conhecimento técnico, utilizando-se de 
ferramental próprio para a realização dos serviços, 
inclusive veículo próprio para os deslocamentos que 
se fizerem necessários.

CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO realizará as 
suas tarefas de maneira autônoma e sem qualquer 
vínculo empregatício com o Município, de maneira que 
o único relacionamento mantido com o CONTRATADO 
é o decorrente das cláusulas e condições deste 
termo, não assumindo o CONTRATANTE nenhum 
outro compromisso ou obrigação, por qualquer 
denominação que tenha, além do que aqui está 
expresso e manifestamente consignado.

CLÁUSULA SEXTA: O presente contrato poderá 
ser rescindido antes do prazo pactuado na cláusula 
terceira, desde que o CONTRATADO se mostre 
inabilitado para a prática dos serviços contratados 
ou infrinja qualquer das cláusulas ora estabelecidas.

CLÁUSULA SÉTIMA: Para dirimir quaisquer 
questões que direta ou indiretamente se originem 
deste contrato, as partes elegem o Foro desta 
Comarca de Castelo, Espírito Santo, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.

E, por estarem assim ajustados, firmam o presente 
instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença das duas testemunhas abaixo que 
também o assinam.

CASTELO-ES, 27 de abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito Municipal

JACQUELINE ONOFRE CLIPES
Professor Contratado

Testemunhas:

____________________________
____________________________

CONTRATO SEME Nº 735/2022
Prestação de Serviços por Designação 
Temporária - DT

01. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO, 
no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede na Av. Nossa 
Senhora da Penha, nº 103, na cidade de Castelo, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob 
nº. 27.165.638/0001-39, representado neste ato 
pelo seu Prefeito, Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI, 
brasileiro, solteiro, agente político, inscrito no CPF 
102.235.697-63, RG 1.867.520-SSP/ES, residente e 
domiciliado à Rua Dr. Gastão Correia de Lima, nº 
213, Bairro Centro, na Cidade de Castelo, Estado do 
Espírito Santo, CEP: 29.360-000.
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02. CONTRATADO(A): JULIANO MINTO 
ANDRADE, brasileiro, solteiro, professor, inscrito 
no CPF sob o nº 113.179.667-59, CI 2.285.376-ES, 
residente e domiciliado à Rua Manoel Requieri, nº 
300, Santa Fé, no Município de Castelo, Estado do 
Espírito Santo.

03. OBJETO: Prestação de serviços, por designação 
temporária, como PROFESSOR “E” - MATEMÁTICA, 
nível V, ministrando 25 horas/aula semanais no 
Ensino Fundamental/ FUNDEB 70%  - EMEIEF 
RAFAEL CAMPANHA - Dotação Orçamentária - 
007008.1236100442.083 - 31900400000, para 
a Secretaria Municipal de Educação, Município 
de Castelo, Estado do Espírito Santo, atuando em 
substituição a professor que apresentou atestados 
médicos, no turno matutino. As despesas com 
alimentação e transportes serão por conta do 
CONTRATADO.

Pelo presente instrumento um lado o Município 
enunciado e qualificado no campo 01 (um), de ora 
em diante chamado simplesmente CONTRATANTE 
e de outro lado o professor enunciado e qualificado 
no campo 02 (dois) chamado simplesmente 
CONTRATADO, têm entre si ajustado a prestação 
dos serviços descritos e caracterizados no campo 03 
(três), mediante as cláusulas e condições adiante es-
tabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE excep-
cionalmente contrata os serviços especializados 
do CONTRATADO para ministrar aulas aos alunos, 
pertencentes a rede escolar da Secretaria Municipal 
de Educação, como referido no campo 03 (três), 
conforme Processo Seletivo SEME nº 05/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor dos serviços serão 
pagos de acordo com os dias efetivamente trabalhados 
e proporcional à carga horária semanal, após a devida 
comprovação pela Secretaria Municipal de Educação, 
cujo valor mensal base é de R$ 2.108,47 (dois mil, 
cento e oito reais e quarenta e sete centavos) pagável 
até o 10º dia útil, subsequente ao vencido, estando 
sujeito a descontos e alterações previstos em lei.

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de vigência do 
presente instrumento será no período de 03 a 13 
de maio 2022 (11 dias), podendo ser rescindido ou 
prorrogado de acordo com as necessidades da SEME.

CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO deverá 
cumprir o estabelecido neste contrato com zelo 
profissional e conhecimento técnico, utilizando-se de 
ferramental próprio para a realização dos serviços, 
inclusive veículo próprio para os deslocamentos que 
se fizerem necessários.

CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO realizará as 
suas tarefas de maneira autônoma e sem qualquer 
vínculo empregatício com o Município, de maneira que 
o único relacionamento mantido com o CONTRATADO 
é o decorrente das cláusulas e condições deste 
termo, não assumindo o CONTRATANTE nenhum 
outro compromisso ou obrigação, por qualquer 
denominação que tenha, além do que aqui está 
expresso e manifestamente consignado.

CLÁUSULA SEXTA: O presente contrato poderá 
ser rescindido antes do prazo pactuado na cláusula 
terceira, desde que o CONTRATADO se mostre 

inabilitado para a prática dos serviços contratados 
ou infrinja qualquer das cláusulas ora estabelecidas.

CLÁUSULA SÉTIMA: Para dirimir quaisquer 
questões que direta ou indiretamente se originem 
deste contrato, as partes elegem o Foro desta 
Comarca de Castelo, Espírito Santo, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.

E, por estarem assim ajustados, firmam o presente 
instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença das duas testemunhas abaixo que 
também o assinam.

CASTELO-ES, 27 de abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito Municipal

JULIANO MINTO ANDRADE
Professor Contratado

Testemunhas:

____________________________
____________________________

CONTRATO SEME Nº 736/2022
Prestação de Serviços por Designação 
Temporária - DT

01. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO, 
no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede na Av. Nossa 
Senhora da Penha, nº 103, na cidade de Castelo, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob 
nº. 27.165.638/0001-39, representado neste ato 
pelo seu Prefeito, Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI, 
brasileiro, solteiro, agente político, inscrito no CPF 
102.235.697-63, RG 1.867.520-SSP/ES, residente e 
domiciliado à Rua Dr. Gastão Correia de Lima, nº 
213, Bairro Centro, na Cidade de Castelo, Estado do 
Espírito Santo, CEP: 29.360-000.

02. CONTRATADO(A): SÔNIA NALESSO CARETTA 
MAIA, brasileira, casada, professora, inscrita no 
CPF sob o nº 034.513.097-93, CI 4.387.009-ES, 
residente e domiciliada à Rua Jocarly Garcia, nº 336, 
Bairro Santo Andrezinho, no Município de Castelo, 
Estado do Espírito Santo.

03. OBJETO: Prestação de serviços, por designação 
temporária, como PROFESSOR “M” - nível IV, 
ministrando 25 horas/aula semanais no Ensino 
Fundamental/ FUNDEB 70%  - EMEIEF MADALENA PISA 
- Dotação Orçamentária - 007008.1236100442.083 
- 31900400000, para a Secretaria Municipal de 
Educação, Município de Castelo, Estado do Espírito 
Santo, atuando em substituição a professores que 
apresentaram atestados médicos, no turno matutino. 
As despesas com alimentação e transportes serão 
por conta do CONTRATADO.

Pelo presente instrumento um lado o Município 
enunciado e qualificado no campo 01 (um), de ora 
em diante chamado simplesmente CONTRATANTE 
e de outro lado o professor enunciado e qualificado 
no campo 02 (dois) chamado simplesmente 
CONTRATADO, têm entre si ajustado a prestação 
dos serviços descritos e caracterizados no campo 03 
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(três), mediante as cláusulas e condições adiante es-
tabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE excep-
cionalmente contrata os serviços especializados 
do CONTRATADO para ministrar aulas aos alunos, 
pertencentes a rede escolar da Secretaria Municipal 
de Educação, como referido no campo 03 (três), 
conforme Processo Seletivo SEME nº 05/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor dos serviços 
serão pagos de acordo com os dias efetivamente 
trabalhados e proporcional à carga horária semanal, 
após a devida comprovação pela Secretaria 
Municipal de Educação, cujo valor mensal base é 
de R$ 1.902,54 (um mil, novecentos e dois reais 
e cinquenta e quatro centavos) pagável até o 10º 
dia útil, subsequente ao vencido, estando sujeito a 
descontos e alterações previstos em lei.

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de vigência do 
presente instrumento será no período de 05 a 16 
de maio 2022 (12 dias), podendo ser rescindido ou 
prorrogado de acordo com as necessidades da SEME.

CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO deverá 
cumprir o estabelecido neste contrato com zelo 
profissional e conhecimento técnico, utilizando-se de 
ferramental próprio para a realização dos serviços, 
inclusive veículo próprio para os deslocamentos que 
se fizerem necessários.

CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO realizará as 
suas tarefas de maneira autônoma e sem qualquer 
vínculo empregatício com o Município, de maneira que 
o único relacionamento mantido com o CONTRATADO 
é o decorrente das cláusulas e condições deste 
termo, não assumindo o CONTRATANTE nenhum 
outro compromisso ou obrigação, por qualquer 
denominação que tenha, além do que aqui está 
expresso e manifestamente consignado.

CLÁUSULA SEXTA: O presente contrato poderá 
ser rescindido antes do prazo pactuado na cláusula 
terceira, desde que o CONTRATADO se mostre 
inabilitado para a prática dos serviços contratados 
ou infrinja qualquer das cláusulas ora estabelecidas.

CLÁUSULA SÉTIMA: Para dirimir quaisquer 
questões que direta ou indiretamente se originem 
deste contrato, as partes elegem o Foro desta 
Comarca de Castelo, Espírito Santo, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.

E, por estarem assim ajustados, firmam o presente 
instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença das duas testemunhas abaixo que 
também o assinam.

CASTELO-ES, 27 de abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito Municipal

SÔNIA NALESSO CARETTA MAIA
Professor Contratado

Testemunhas:

____________________________

____________________________
CONTRATO SEME Nº 737/2022
Prestação de Serviços por Designação 
Temporária - DT

01. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO, 
no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede na Av. Nossa 
Senhora da Penha, nº 103, na cidade de Castelo, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob 
nº. 27.165.638/0001-39, representado neste ato 
pelo seu Prefeito, Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI, 
brasileiro, solteiro, agente político, inscrito no CPF 
102.235.697-63, RG 1.867.520-SSP/ES, residente e 
domiciliado à Rua Dr. Gastão Correia de Lima, nº 
213, Bairro Centro, na Cidade de Castelo, Estado do 
Espírito Santo, CEP: 29.360-000.

02. CONTRATADO(A): VANESSA MARTINS, 
brasileira, solteira, professora, inscrita no CPF sob 
o nº 097.155.087-58, CI 3254686-ES, residente 
e domiciliada à Rua Dona Marieta, nº 151, Bairro 
Independência, no Município de Castelo, Estado do 
Espírito Santo.

03. OBJETO: Prestação de serviços, por 
designação temporária, como PROFESSOR “M” 
- nível V, ministrando 10 horas/aula semanais 
no Ensino Fundamental/ FUNDEB 70%  - EMEF 
CENTRO UNIFICADO CONSTANTINO JOSÉ VIEIRA - 
Dotação Orçamentária - 007008.1236100442.083 
- 31900400000, para a Secretaria Municipal 
de Educação, Município de Castelo, Estado do 
Espírito Santo, atuando com Reforço Escolar, no 
turno vespertino. As despesas com alimentação e 
transportes serão por conta do CONTRATADO.

Pelo presente instrumento um lado o Município 
enunciado e qualificado no campo 01 (um), de ora 
em diante chamado simplesmente CONTRATANTE 
e de outro lado o professor enunciado e qualificado 
no campo 02 (dois) chamado simplesmente 
CONTRATADO, têm entre si ajustado a prestação 
dos serviços descritos e caracterizados no campo 03 
(três), mediante as cláusulas e condições adiante es-
tabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE excep-
cionalmente contrata os serviços especializados 
do CONTRATADO para ministrar aulas aos alunos, 
pertencentes a rede escolar da Secretaria Municipal 
de Educação, como referido no campo 03 (três), 
conforme Processo Seletivo SEME nº 05/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor dos serviços serão 
pagos de acordo com os dias efetivamente trabalhados 
e proporcional à carga horária semanal, após a devida 
comprovação pela Secretaria Municipal de Educação, 
cujo valor mensal base é de R$ 2.108,47 (dois mil, 
cento e oito reais e quarenta e sete centavos) pagável 
até o 10º dia útil, subsequente ao vencido, estando 
sujeito a descontos e alterações previstos em lei.

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de vigência do 
presente instrumento será no período de 09 a 31 de 
maio de 2022 (23 dias), podendo ser rescindido ou 
prorrogado de acordo com as necessidades da SEME.

CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO deverá 
cumprir o estabelecido neste contrato com zelo 
profissional e conhecimento técnico, utilizando-se de 
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ferramental próprio para a realização dos serviços, 
inclusive veículo próprio para os deslocamentos que 
se fizerem necessários.

CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO realizará as 
suas tarefas de maneira autônoma e sem qualquer 
vínculo empregatício com o Município, de maneira que 
o único relacionamento mantido com o CONTRATADO 
é o decorrente das cláusulas e condições deste 
termo, não assumindo o CONTRATANTE nenhum 
outro compromisso ou obrigação, por qualquer 
denominação que tenha, além do que aqui está 
expresso e manifestamente consignado.

CLÁUSULA SEXTA: O presente contrato poderá 
ser rescindido antes do prazo pactuado na cláusula 
terceira, desde que o CONTRATADO se mostre 
inabilitado para a prática dos serviços contratados 
ou infrinja qualquer das cláusulas ora estabelecidas.

CLÁUSULA SÉTIMA: Para dirimir quaisquer 
questões que direta ou indiretamente se originem 
deste contrato, as partes elegem o Foro desta 
Comarca de Castelo, Espírito Santo, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.

E, por estarem assim ajustados, firmam o presente 
instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença das duas testemunhas abaixo que 
também o assinam.

CASTELO-ES, 27 de abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito Municipal

VANESSA MARTINS
Professor Contratado

Testemunhas:

____________________________
____________________________
CONTRATO SEME Nº 738/2022
Prestação de Serviços por Designação 
Temporária - DT

01. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO, 
no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede na Av. Nossa 
Senhora da Penha, nº 103, na cidade de Castelo, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob 
nº. 27.165.638/0001-39, representado neste ato 
pelo seu Prefeito, Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI, 
brasileiro, solteiro, agente político, inscrito no CPF 
102.235.697-63, RG 1.867.520-SSP/ES, residente e 
domiciliado à Rua Dr. Gastão Correia de Lima, nº 
213, Bairro Centro, na Cidade de Castelo, Estado do 
Espírito Santo, CEP: 29.360-000.

02. CONTRATADO(A): POLIANA PERES DUARTE, 
brasileira, solteira, professora, inscrita no CPF sob o 
nº 118.486.287-73, CI 2.180.684-ES, residente e 
domiciliada à Rua Olinda Kister Ambrosim, nº 89, 
Santo Agostinho, no Município de Castelo, Estado do 
Espírito Santo.

03. OBJETO: Prestação de serviços, por designação 
temporária, como PROFESSOR “E” - MATEMÁTICA, 
nível V, ministrando 07 horas/aula semanais no Ensino 

Fundamental/ FUNDEB 70% - EMEF NESTOR GOMES 
- Dotação Orçamentária - 007008.1236100442.083 
- 31900400000, para a Secretaria Municipal de 
Educação, Município de Castelo, Estado do Espírito 
Santo, atuando em aulas vagas, no turno vespertino. 
As despesas com alimentação e transportes serão 
por conta do CONTRATADO.

Pelo presente instrumento um lado o Município 
enunciado e qualificado no campo 01 (um), de ora 
em diante chamado simplesmente CONTRATANTE 
e de outro lado o professor enunciado e qualificado 
no campo 02 (dois) chamado simplesmente 
CONTRATADO, têm entre si ajustado a prestação 
dos serviços descritos e caracterizados no campo 03 
(três), mediante as cláusulas e condições adiante es-
tabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE excep-
cionalmente contrata os serviços especializados 
do CONTRATADO para ministrar aulas aos alunos, 
pertencentes a rede escolar da Secretaria Municipal 
de Educação, como referido no campo 03 (três), 
conforme Processo Seletivo SEME nº 05/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor dos serviços serão 
pagos de acordo com os dias efetivamente trabalhados 
e proporcional à carga horária semanal, após a devida 
comprovação pela Secretaria Municipal de Educação, 
cujo valor mensal base é de R$ 2.108,47 (dois mil, 
cento e oito reais e quarenta e sete centavos) pagável 
até o 10º dia útil, subsequente ao vencido, estando 
sujeito a descontos e alterações previstos em lei.

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de vigência do 
presente instrumento será no período de 10 a 23 de 
maio de 2022 (14 dias), podendo ser rescindido ou 
prorrogado de acordo com as necessidades da SEME.

CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO deverá 
cumprir o estabelecido neste contrato com zelo 
profissional e conhecimento técnico, utilizando-se de 
ferramental próprio para a realização dos serviços, 
inclusive veículo próprio para os deslocamentos que 
se fizerem necessários.

CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO realizará as 
suas tarefas de maneira autônoma e sem qualquer 
vínculo empregatício com o Município, de maneira que 
o único relacionamento mantido com o CONTRATADO 
é o decorrente das cláusulas e condições deste 
termo, não assumindo o CONTRATANTE nenhum 
outro compromisso ou obrigação, por qualquer 
denominação que tenha, além do que aqui está 
expresso e manifestamente consignado.

CLÁUSULA SEXTA: O presente contrato poderá 
ser rescindido antes do prazo pactuado na cláusula 
terceira, desde que o CONTRATADO se mostre 
inabilitado para a prática dos serviços contratados 
ou infrinja qualquer das cláusulas ora estabelecidas.

CLÁUSULA SÉTIMA: Para dirimir quaisquer 
questões que direta ou indiretamente se originem 
deste contrato, as partes elegem o Foro desta 
Comarca de Castelo, Espírito Santo, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.

E, por estarem assim ajustados, firmam o presente 
instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, 
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na presença das duas testemunhas abaixo que 
também o assinam.

CASTELO-ES, 27 de abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito Municipal

POLIANA PERES DUARTE
Professor Contratado

Testemunhas:

____________________________
____________________________

CONTRATO SEME Nº 739/2022
Prestação de Serviços por Designação 
Temporária - DT

01. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO, 
no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede na Av. Nossa 
Senhora da Penha, nº 103, na cidade de Castelo, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob 
nº. 27.165.638/0001-39, representado neste ato 
pelo seu Prefeito, Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI, 
brasileiro, solteiro, agente político, inscrito no CPF 
102.235.697-63, RG 1.867.520-SSP/ES, residente e 
domiciliado à Rua Dr. Gastão Correia de Lima, nº 
213, Bairro Centro, na Cidade de Castelo, Estado do 
Espírito Santo, CEP: 29.360-000.

02. CONTRATADO(A): LISANDRA SILVA 
CAMARGO CAMPANHA, brasileira, casada, 
professora, inscrita no CPF sob o nº 020.227.567-11, 
CI 1.110.596-ES residente e domiciliada à Avenida 
João Bley, nº 410, Nossa Senhora Aparecida, no 
Município de Castelo Estado do Espírito Santo.

03. OBJETO: Prestação de serviços, por 
designação temporária, como PROFESSOR “M” 
-  nível V, ministrando 25 horas/aula semanais 
no Ensino Fundamental/ FUNDEB 70% - EMEIEF 
FELINTO MARTINS - Dotação Orçamentária - 
007008.1236100442.083 - 31900400000, para 
a Secretaria Municipal de Educação, Município 
de Castelo, Estado do Espírito Santo, atuando 
em substituição a professores que apresentaram 
atestados médicos, no turno vespertino. As despesas 
com alimentação e transportes serão por conta do 
CONTRATADO.

Pelo presente instrumento um lado o Município 
enunciado e qualificado no campo 01 (um), de ora 
em diante chamado simplesmente CONTRATANTE 
e de outro lado o professor enunciado e qualificado 
no campo 02 (dois) chamado simplesmente 
CONTRATADO, têm entre si ajustado a prestação 
dos serviços descritos e caracterizados no campo 03 
(três), mediante as cláusulas e condições adiante es-
tabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE excep-
cionalmente contrata os serviços especializados 
do CONTRATADO para ministrar aulas aos alunos, 
pertencentes a rede escolar da Secretaria Municipal 
de Educação, como referido no campo 03 (três), 
conforme Processo Seletivo SEME nº 05/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor dos serviços serão 

pagos de acordo com os dias efetivamente trabalhados 
e proporcional à carga horária semanal, após a devida 
comprovação pela Secretaria Municipal de Educação, 
cujo valor mensal base é de R$ 2.108,47 (dois mil, 
cento e oito reais e quarenta e sete centavos) pagável 
até o 10º dia útil, subsequente ao vencido, estando 
sujeito a descontos e alterações previstos em lei.

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de vigência do 
presente instrumento será no período de 09 a 16 de 
maio de 2022 (08 dias), podendo ser rescindido ou 
prorrogado de acordo com as necessidades da SEME.

CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO deverá 
cumprir o estabelecido neste contrato com zelo 
profissional e conhecimento técnico, utilizando-se de 
ferramental próprio para a realização dos serviços, 
inclusive veículo próprio para os deslocamentos que 
se fizerem necessários.

CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO realizará as 
suas tarefas de maneira autônoma e sem qualquer 
vínculo empregatício com o Município, de maneira que 
o único relacionamento mantido com o CONTRATADO 
é o decorrente das cláusulas e condições deste 
termo, não assumindo o CONTRATANTE nenhum 
outro compromisso ou obrigação, por qualquer 
denominação que tenha, além do que aqui está 
expresso e manifestamente consignado.

CLÁUSULA SEXTA: O presente contrato poderá 
ser rescindido antes do prazo pactuado na cláusula 
terceira, desde que o CONTRATADO se mostre 
inabilitado para a prática dos serviços contratados 
ou infrinja qualquer das cláusulas ora estabelecidas.

CLÁUSULA SÉTIMA: Para dirimir quaisquer 
questões que direta ou indiretamente se originem 
deste contrato, as partes elegem o Foro desta 
Comarca de Castelo, Espírito Santo, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.

E, por estarem assim ajustados, firmam o presente 
instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença das duas testemunhas abaixo que 
também o assinam.

CASTELO-ES, 27 de abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito Municipal

LISANDRA SILVA CAMARGO CAMPANHA
Professor Contratado

Testemunhas:

____________________________
____________________________

CONTRATO SEME Nº 726/2022
Prestação de Serviços por Designação 
Temporária - DT

01. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO, 
no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede na Av. Nossa 
Senhora da Penha, nº 103, na cidade de Castelo, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob 
nº. 27.165.638/0001-39, representado neste ato 
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pelo seu Prefeito, Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI, 
brasileiro, solteiro, agente político, inscrito no CPF 
102.235.697-63, RG 1.867.520-SSP/ES, residente e 
domiciliado à Rua Dr. Gastão Correia de Lima, nº 
213, Bairro Centro, na Cidade de Castelo, Estado do 
Espírito Santo, CEP: 29.360-000.

02. CONTRATADO(A): ARIANA VALADARES 
COSTA, brasileira, solteira, professora, inscrita 
no CPF sob o nº 101.053.627-35 e CI 3.841.375-
ES, residente e domiciliada à Rodovia Fued Nemer, 
KM 09, Zona Rural, no Município de Cachoeiro de 
Itapemirim, Estado do Espírito Santo.

03. OBJETO: Prestação de serviços, por designação 
temporária, como PROFESSOR “E” - CIÊNCIAS, Espe-
cialização em ARTE (atuando na disciplina de Arte), 
nível V, ministrando 20 horas/aula semanais no Ensino 
Fundamental/ FUNDEB 70%  - EMEIEF REINALDO FIM 
/ EMEF CENTRO UNIFICADO - Dotação Orçamentária 
- 007008.1236100442.083 - 31900400000, para 
a Secretaria Municipal de Educação, Município de 
Castelo, Estado do Espírito Santo, atuando em aulas 
vagas, nos turnos matutino/vespertino. As despesas 
com alimentação e transportes serão por conta do 
CONTRATADO.

Pelo presente instrumento um lado o Município 
enunciado e qualificado no campo 01 (um), de ora 
em diante chamado simplesmente CONTRATANTE 
e de outro lado o professor enunciado e qualificado 
no campo 02 (dois) chamado simplesmente 
CONTRATADO, têm entre si ajustado a prestação 
dos serviços descritos e caracterizados no campo 03 
(três), mediante as cláusulas e condições adiante es-
tabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE excep-
cionalmente contrata os serviços especializados 
do CONTRATADO para ministrar aulas aos alunos, 
pertencentes a rede escolar da Secretaria Municipal 
de Educação, como referido no campo 03 (três), 
conforme Processo Seletivo SEME nº 05/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor dos serviços serão 
pagos de acordo com os dias efetivamente trabalhados 
e proporcional à carga horária semanal, após a devida 
comprovação pela Secretaria Municipal de Educação, 
cujo valor mensal base é de R$ 2.108,47 (dois mil, 
cento e oito reais e quarenta e sete centavos) pagável 
até o 10º dia útil, subsequente ao vencido, estando 
sujeito a descontos e alterações previstos em lei.

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de vigência do 
presente instrumento terá início a partir de 03 de 
maio de 2022 com término em 22 de dezembro 
de 2022, podendo ser rescindido ou prorrogado de 
acordo com as necessidades da SEME.

CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO deverá 
cumprir o estabelecido neste contrato com zelo 
profissional e conhecimento técnico, utilizando-se de 
ferramental próprio para a realização dos serviços, 
inclusive veículo próprio para os deslocamentos que 
se fizerem necessários.

CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO realizará as 
suas tarefas de maneira autônoma e sem qualquer 
vínculo empregatício com o Município, de maneira que 
o único relacionamento mantido com o CONTRATADO 
é o decorrente das cláusulas e condições deste 

termo, não assumindo o CONTRATANTE nenhum 
outro compromisso ou obrigação, por qualquer 
denominação que tenha, além do que aqui está 
expresso e manifestamente consignado.

CLÁUSULA SEXTA: O presente contrato poderá 
ser rescindido antes do prazo pactuado na cláusula 
terceira, desde que o CONTRATADO se mostre 
inabilitado para a prática dos serviços contratados 
ou infrinja qualquer das cláusulas ora estabelecidas.

CLÁUSULA SÉTIMA: Para dirimir quaisquer 
questões que direta ou indiretamente se originem 
deste contrato, as partes elegem o Foro desta 
Comarca de Castelo, Espírito Santo, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.

E, por estarem assim ajustados, firmam o presente 
instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença das duas testemunhas abaixo que 
também o assinam.

CASTELO-ES, 27 de abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito Municipal

ARIANA VALADARES COSTA
Professor Contratado

Testemunhas:

____________________________
____________________________
Protocolo 840717

PROCESSO SELETIVO - SEME - 03/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE 

SERVIÇOS DE
APOIO ÀS UNIDADES ESCOLARES

CONTRATO Nº 719/2022

01- CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO, 
no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede na Av. Nossa 
Senhora da Penha, nº 103, na cidade de Castelo, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob 
nº. 27.165.638/0001-39, representado neste ato 
pelo seu Prefeito, Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI, 
brasileiro, solteiro, agente político, inscrito no CPF 
102.235.697-63, RG 1.867.520-SSP/ES, residente e 
domiciliado à Rua Dr. Gastão Correia de Lima, nº 
213, Bairro Centro, na Cidade de Castelo, Estado 
do Espírito Santo, CEP: 29.360-000, doravante 
denominado CONTRATANTE e de outro lado 
CÉLIA MARQUES DE OLIVEIRA, brasileira, 
viúva, inscrita no CPF sob o nº 031.136.927-84, 
CI nº 979.627-ES, residente e domiciliada à Rua 
Cel José Mesquita, s/nº, Aracuí, no Município 
de Castelo, Estado do Espírito Santo, têm entre 
si, justos e contratados, a prestação de serviço 
temporário de Operador de Serviços de Apoio às 
Unidades Escolares/Merendeira, nos termos da Lei 
2.620/08 e suas alterações, mediante as seguintes 
cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: Prestação de 
Serviço temporário como Operador de Serviços de 
Apoio às Unidades Escolares/Merendeira, atuando 
junto à Secretaria Municipal de Educação, lotada no 
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CEIM ERLITA BICALHO NEMER. A contratação se 
faz necessário para atuar em substituição a servidor 
efetivo que afastou-se por aposentadoria. Tudo de 
acordo com o Processo Seletivo 03/2021, oriundo da 
Secretaria Municipal de Educação.
1.1 - O CONTRATANTE excepcionalmente contrata o 
CONTRATADO para executar os serviços de acordo 
com as normas e o regulamento do CONTRATANTE, 
devendo este especificar os detalhes necessários à 
perfeita consecução do serviço, e a forma como ele 
deve ser entregue.

CLÁUSULA SEGUNDA: Salvo com a expressa 
autorização do CONTRATANTE, não pode o 
CONTRATADO transferir ou subcontratar os serviços 
previstos neste instrumento, sob o risco de ocorrer a 
rescisão imediata.

CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE fornecerá, 
mediante prévia requisição da Secretaria Municipal 
e obedecidas às normas internas de aquisição, as 
ferramentas e os equipamentos necessários ao 
desenvolvimento do objeto descrito na cláusula 
primeira.

CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO deverá 
cumprir o estabelecido neste contrato com 
zelo profissional, utilizando-se de ferramentas/
equipamento da CONTRATANTE para a realização 
dos serviços.

CLÁUSULA QUINTA: A jornada de trabalho não 
excederá de 08 (oito) horas diárias de efetivo 
serviço. Entre duas jornadas de trabalho haverá um 
período mínimo de 11 (onze) horas consecutivas de 
descanso. Os horários da jornada de trabalho serão 
fixados pela Secretaria Requisitante, obedecido ao 
disposto nesta cláusula.

CLÁUSULA SEXTA: O prazo de vigência do presente 
contrato inicia-se em 02 (dois) de maio de 2022 
com término em 22 (vinte e dois) de dezembro 
de 2022.

Parágrafo Único: O presente contrato poderá ser 
rescindido antes do prazo pactuado, desde que o 
CONTRATADO se mostre inabilitado para a prática 
dos serviços contratados ou infrinja qualquer das 
cláusulas ora estabelecidas.

CLÁUSULA SÉTIMA: O contrato poderá ser 
prorrogado nos termos da Lei Municipal 2.620/08.

CLÁUSULA OITAVA: O valor mensal do presente 
contrato será de R$ 734,36 (setecentos e trinta e 
quatro reais e trinta e seis centavos), mais comple-
mentação para o salário-mínimo vigente, pagável 
até o 10º (décimo) dia útil, subsequente ao vencido, 
com os descontos e alterações previstos em Lei.
8.1 - O valor dos serviços previstos nesta cláusula 
será pago de acordo com os dias efetivamente 
trabalhados, após a devida comprovação pela 
Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA NONA: É assegurado as partes a 
rescisão do presente contrato antes do término do 
prazo.

CLÁUSULA DÉCIMA: Os recursos para cobertura 
dos encargos decorrentes do presente termo, 
correrão à conta do FUNDEB 70% - Educação Infantil 

- Creche - 0 a 03 Anos. Dotação Orçamentária -  
007008.1236500412.079 - 31900400000, constante 
do vigente orçamento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Para dirimir 
quaisquer questões que direta ou indiretamen-
te se originem deste contrato, as partes elegem 
o Foro desta Comarca de Castelo, Espírito Santo, 
com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.

E por estarem assim ajustados, firmam o presente 
instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e 
forma, na presença das duas testemunhas abaixo 
que também o assinam.

Castelo-ES, 27 de abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeitura Municipal de Castelo
Contratante

CÉLIA MARQUES DE OLIVEIRA
Contratado(a)

TESTEMUNHAS:
___________________________________
_____________________________
Protocolo 840725

CONTRATO No 1.12564/2021.
Referente ao Processo Administrativo No 
012564/2021.
Pregão Presencial Nº 010/2022.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CASTELO/ES
CONTRATADO: CELSO VITOR DIONIZIO 
MAMEDES ME
OBJETO: Constitui objeto do presente, a contratação 
do profissional acima, que tem por objetivo ministrar 
aulas de ginástica aeróbica na modalidade de Fit 
Dance em várias localidades e espaços esportivos do 
interior e no município de Castelo, a fim de beneficiar 
toda a população de Castelo em todos os gêneros, 
sexo e idade, ja que esta modadlidade física pode 
ser praticada por todo as pessoas, tudo de acordo 
com  o Processo Administrativo nº 012564/2021, 
oriundo da Secretaria Municipal de Esportes.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Contrato será 
até 31 de dezembro de 2022, a partir da data da sua 
publicação.
VALOR: Pelo objeto do presente do contrato, a 
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor 
global de R$17.280,00 (dezessete mil, duzentos 
e oitenta reais).
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Todas as 
despesas decorrentes deste Contrato correrão na 
funcional programática, assim especificada:

Dotações Orçamentárias Elemento de 
Despesa

Ficha Fonte de 
Recurso

0090012781200252.111 33903900000 0823 S E M E S P 
- 1001 - 
R e c u r s o s 
Ordinários

Castelo-ES, 29 de abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito Municipal de Castelo-ES

Protocolo 840743
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Contrato No 1.16032/2021.
Chamada Pública Nº 003/2022.
Ref. ao Processo Administrativo nº 016032/2021.
CONTRATANTE: Município de Castelo/ES
CONTRATADO: JUAREZ BARBIEIRO
OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição visa 
o fornecimento de alimentos variados e seguros, que 
contribuam para o crescimento e desenvolvimento 
saudável dos alunos matriculados na Rede Municipal 
de Ensino, do município de Castelo-ES, para o 
exercício de 2022, garantindo melhoria do rendimento 
escolar e segurança alimentar e nutricional, bem 
como, condições de saúde àqueles que necessitem 
de atenção específica e em vulnerabilidade social, 
com acesso igualitário, respeitando as diferenças 
biológicas entre as faixas etárias, conforme especi-
ficações dos gêneros alimentícios abaixo e Termo de 
Referência Anexo 04.
VALOR: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, 
nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), 
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, 
o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de 
R$30.775,00 (trinta mil, setecentos e setenta e 
cinco reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes do presente contrato correrão à conta 
das seguintes dotações orçamentárias do Orçamento 
de 2022.

Dotações Orçamentárias Elemento de 
Despesa

Ficha Fonte de Recurso

0070031230600332.066 33903000000 0452 SEME - 
112200000000 - 
Transferência de 
Recursos do FNDE

0070031230600332.067 33903000000 0454 SEME - 
112200000000 - 
Transferência de 
Recursos do FNDE

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua 
assinatura até a entrega total dos produtos mediante 
o cronograma apresentado (Cláusula Quarta) ou até 
31 de dezembro de 2022.

Castelo/ES, 29 de abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito Municipal de Castelo-ES

Protocolo 840746

Contrato No 2.16032/2021.
Chamada Pública Nº 003/2022.
Ref. ao Processo Administrativo nº 016032/2021.
CONTRATANTE: Município de Castelo/ES
CONTRATADA: MARIA DAS DORES FALÇONI 
BRUNELLI
OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição visa 
o fornecimento de alimentos variados e seguros, que 
contribuam para o crescimento e desenvolvimento 
saudável dos alunos matriculados na Rede Municipal 
de Ensino, do município de Castelo-ES, para o 
exercício de 2022, garantindo melhoria do rendimento 
escolar e segurança alimentar e nutricional, bem 
como, condições de saúde àqueles que necessitem 
de atenção específica e em vulnerabilidade social, 
com acesso igualitário, respeitando as diferenças 
biológicas entre as faixas etárias, conforme especi-
ficações dos gêneros alimentícios abaixo e Termo de 
Referência Anexo 04.
VALOR: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, 

nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), 
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, 
o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de 
R$26.983,70 (vinte e seis mil, novecentos e 
oitenta e três reais e setenta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes do presente contrato correrão à conta 
das seguintes dotações orçamentárias do Orçamento 
de 2022.

Dotações Orçamentárias Elemento de 
Despesa

Ficha Fonte de Recurso

0070031230600332.066 33903000000 0452 SEME - 
112200000000 - 
Transferência de 
Recursos do FNDE

0070031230600332.067 33903000000 0454 SEME - 
112200000000 - 
Transferência de 
Recursos do FNDE

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua 
assinatura até a entrega total dos produtos mediante 
o cronograma apresentado (Cláusula Quarta) ou até 
31 de dezembro de 2022.

Castelo/ES, 29 de abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito Municipal de Castelo-ES

Protocolo 840747

Contrato No 1.04118/2022.
Pregão Eletrônico Nº 006/2022.
Ref. ao Processo Administrativo nº 004118/2022.
CONTRATANTE: Município de Castelo/ES
CONTRATADO: X ALIMENTOS LTDA - ME
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, é 
a aquisição de gêneros alimentícios para atender as 
necessidades das escolas e creches da Rede Municipal 
de Ensino, do Município de Castelo-ES, tudo de acordo 
com o Processo Administrativo nº 004118/2022, 
oriundo da Secretaria Municipal de Educação.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Contrato será até 
31 de dezembro de 2022, a partir da data de sua 
publicação, podendo, por interesse da Administra-
ção, ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, 
limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos 
termos do inciso II do artigo 57, da Lei nº 8.666, de 
1993.
VALOR: Pelo objeto do presente do contrato, a 
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor 
global de R$53.825,00 (cinquenta e três mil, 
oitocentos e vinte e cinco reais).
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Todas as 
despesas decorrentes deste Contrato correrão na 
funcional programática, assim especificada:

Dotações Orçamentárias Elemento de 
Despesa

Ficha Fonte de 
Recurso

0070031230600332.065 33903000000 0450 SEME - 1001 
-  Recursos 
Ordinários

Castelo/ES, 29 de abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito Municipal de Castelo-ES

Protocolo 840783
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CONTRATO No 1.10610/2021.
Referente ao Processo Administrativo No 
010610/2021.
Pregão Eletrônico Nº 040/2022.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CASTELO
CONTRATADO: VIA NACIONAL COMÉRCIO DE 
BRINQUEDOS EIRELI
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, é a 
aquisição de Cama Elástica Pula-Pula linha Kids para 
a Secretaria Municipal de Esportes, tudo de acordo 
com o Processo Administrativo nº 0010610/2021, 
oriundo da Secretaria Municipal de Esportes.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Contrato será 
até 31 de dezembro de 2022, a partir da data de sua 
publicação.
VALOR: Pelo objeto do presente do contrato, a 
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor 
global de R$13.650,00 (treze mil, seiscentos e 
cinquenta reais).
CLÁUSULA OITAVA - DA PROGRAMAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: Todas as despesas decorrentes 
deste Contrato correrão na funcional programática, 
assim especificada:

Dotações Orçamentárias Elemento de 
Despesa

Ficha Fonte de 
Recurso

0090012712200011.031 44905200000 0781 S E M E S P 
- 1001 - 
R e c u r s o s 
Ordinários

Castelo-ES, 29 de abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito Municipal de Castelo-ES

Protocolo 840833

CONTRATO Nº 1.04087/2022.
Ref. ao Processo Administrativo nº 
004087/2022.
Ref. ao Pregão Presencial nº 005/2022.
CONTRATANTE: Município de Castelo/ES
CONTRATADO: GUSTAVO FAZOLO CALIMAN
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, é 
a  aquisição de cópias xerográficas e impressões 
(preto e branca, colorida); carimbos autoentintados; 
Adesivo vinil, Troca de borracha de carimbo auto-
entintado nos tamanhos P20, P30, P50, P53, P55 
e P60, assim como, Refil para os modelos citados 
no formato de registro de preços visando atender a 
demanda necessária das escolas da rede municipal e 
da Secretaria Municipal de Educação, tudo de acordo 
com o processo administrativo nº 004087/2022, 
oriundo da Secretaria Municipal de Educação.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Contrato será 
até 31 de dezembro de 2022, a partir da data da sua 
publicação.
VALOR: Pelo objeto do presente do contrato, a 
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor 
global de R$3.000,00 (três mil reais).
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes do presente contrato correrão à conta do 
Orçamento da Prefeitura para o exercício de 2022:

Dotação Orçamentária Elem. Despesa Ficha Fonte
0070091236500412.088 33903000000 0618 SEME - 1111 

- Receita de 
Impostos e de 
Transferência 
de Impostos

0070091236100442.104 33903000000 0595 SEME - 1111 
- Receita de 
Impostos e de 
Transferência 
de Impostos

Castelo-ES, 29 de abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito Municipal de Castelo-ES

Protocolo 840925

CONTRATO Nº 2.04087/2022.
Ref. ao Processo Administrativo nº 
004087/2022.
Ref. ao Pregão Presencial nº 005/2022.
CONTRATANTE: Município de Castelo/ES
CONTRATADO: SCLAN MALHAS LTDA EPP
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, é 
a  aquisição de cópias xerográficas e impressões 
(preto e branca, colorida); carimbos autoentintados; 
Adesivo vinil, Troca de borracha de carimbo auto-
entintado nos tamanhos P20, P30, P50, P53, P55 
e P60, assim como, Refil para os modelos citados 
no formato de registro de preços visando atender a 
demanda necessária das escolas da rede municipal e 
da Secretaria Municipal de Educação, tudo de acordo 
com o processo administrativo nº 004087/2022, 
oriundo da Secretaria Municipal de Educação.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Contrato será 
até 31 de dezembro de 2022, a partir da data da sua 
publicação.
VALOR: Pelo objeto do presente do contrato, a 
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor 
global de R$9.360,00 (nove mil, trezentos e 
sessenta reais).
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes do presente contrato correrão à conta do 
Orçamento da Prefeitura para o exercício de 2022:

Dotação Orçamentária Elem. Despesa Ficha Fonte
0070091236500412.088 33903000000 0618 SEME - 1111 

- Receita de 
Impostos e de 
Transferência 
de Impostos

0070091236100442.104 33903000000 0595 SEME - 1111 
- Receita de 
Impostos e de 
Transferência 
de Impostos

Castelo-ES, 29 de abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito Municipal de Castelo-ES

Protocolo 840968

Contrato No 3.16032/2021.
Chamada Pública Nº 003/2022.
Ref. ao Processo Administrativo nº 
016032/2021.
CONTRATANTE: Município de Castelo/ES
CONTRATADO: OSVALDO JOSÉ PIM JUNIOR
OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição 
visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, 
que contribuam para o crescimento e desenvolvi-
mento saudável dos alunos matriculados na Rede 
Municipal de Ensino, do município de Castelo-ES, 
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para o exercício de 2022, garantindo melhoria 
do rendimento escolar e segurança alimentar e 
nutricional, bem como, condições de saúde àqueles 
que necessitem de atenção específica e em vulnera-
bilidade social, com acesso igualitário, respeitando 
as diferenças biológicas entre as faixas etárias, 
conforme especificações dos gêneros alimentícios 
abaixo e Termo de Referência Anexo 04.
VALOR: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, 
nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), 
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, 
o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de 
R$30.172,40 (trinta mil, cento e setenta e dois 
reais e quarenta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes do presente contrato correrão à conta 
das seguintes dotações orçamentárias do Orçamento 
de 2022.

Dotações Orçamentárias Elemento de 
Despesa

Ficha Fonte de 
Recurso

0070031230600332.066 33903000000 0452 SEME - 
112200000000 
- Transferência 
de Recursos do 
FNDE

0070031230600332.067 33903000000 0454 SEME - 
112200000000 
- Transferência 
de Recursos do 
FNDE

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua 
assinatura até a entrega total dos produtos mediante 
o cronograma apresentado (Cláusula Quarta) ou até 
31 de dezembro de 2022.

Castelo/ES, 29 de abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito Municipal de Castelo-ES

Protocolo 840972

Contrato No 4.16032/2021.
Chamada Pública Nº 003/2022.
Ref. ao Processo Administrativo nº 
016032/2021.
CONTRATANTE: Município de Castelo/ES
CONTRATADO: EZEQUIEL FACCO CELIN
OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição 
visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, 
que contribuam para o crescimento e desenvolvi-
mento saudável dos alunos matriculados na Rede 
Municipal de Ensino, do município de Castelo-ES, 
para o exercício de 2022, garantindo melhoria 
do rendimento escolar e segurança alimentar e 
nutricional, bem como, condições de saúde àqueles 
que necessitem de atenção específica e em vulnera-
bilidade social, com acesso igualitário, respeitando 
as diferenças biológicas entre as faixas etárias, 
conforme especificações dos gêneros alimentícios 
abaixo e Termo de Referência Anexo 04.
VALOR: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, 
nos quantitativos descritos abaixo (no quadro), 
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, 
o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de 
R$9.125,79 (nove mil, cento e vinte e cinco 
reais e setenta e nove centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas 
decorrentes do presente contrato correrão à conta 
das seguintes dotações orçamentárias do Orçamento 

de 2022.

Dotações Orçamentárias Elemento de 
Despesa

Ficha Fonte de 
Recurso

0070031230600332.066 33903000000 0452 SEME - 
112200000000 
- Transferência 
de Recursos do 
FNDE

0070031230600332.067 33903000000 0454 SEME - 
112200000000 
- Transferência 
de Recursos do 
FNDE

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará da sua 
assinatura até a entrega total dos produtos mediante 
o cronograma apresentado (Cláusula Quarta) ou até 
31 de dezembro de 2022.

Castelo/ES, 29 de abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito Municipal de Castelo-ES

Protocolo 841159

CONTRATO SEME Nº 743/2022
Prestação de Serviços por Designação 

Temporária - DT

01. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO, 
no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede na Av. Nossa 
Senhora da Penha, nº 103, na cidade de Castelo, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob 
nº. 27.165.638/0001-39, representado neste ato 
pelo seu Prefeito, Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI, 
brasileiro, solteiro, agente político, inscrito no CPF 
102.235.697-63, RG 1.867.520-SSP/ES, residente e 
domiciliado à Rua Dr. Gastão Correia de Lima, nº 
213, Bairro Centro, na Cidade de Castelo, Estado do 
Espírito Santo, CEP: 29.360-000.

02. CONTRATADO(A): MARIA DA PENHA 
GUILHERME, brasileira, solteira, professora, inscrita 
no CPF sob o nº 001.474.737-56, CI 853.8679-ES, 
residente e domiciliada na à Rua Victor Brunoro, nº 
151, Pantanal, no Município de Castelo, Estado do 
Espírito Santo.

03. OBJETO: Prestação de serviços, por designação 
temporária, como PROFESSOR “E” - INGLÊS, nível 
V, ministrando 04 horas/aula semanais no Ensino 
Fundamental/ FUNDEB 70% - EMEIEF ANTÔNIO 
TEIXEIRA DE MELO - Dotação Orçamentária - 
007008.1236100442.083 - 31900400000, para 
a Secretaria Municipal de Educação, Município de 
Castelo, Estado do Espírito Santo, atuando em 
aulas vagas, no turno matutino. As despesas com 
alimentação e transportes serão por conta do 
CONTRATADO.

Pelo presente instrumento um lado o Município 
enunciado e qualificado no campo 01 (um), de ora 
em diante chamado simplesmente CONTRATANTE 
e de outro lado o professor enunciado e qualificado 
no campo 02 (dois) chamado simplesmente 
CONTRATADO, têm entre si ajustado a prestação 
dos serviços descritos e caracterizados no campo 03 
(três), mediante as cláusulas e condições adiante es-
tabelecidas:
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CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE excep-
cionalmente contrata os serviços especializados 
do CONTRATADO para ministrar aulas aos alunos, 
pertencentes a rede escolar da Secretaria Municipal 
de Educação, como referido no campo 03 (três), 
conforme Processo Seletivo SEME nº 05/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor dos serviços serão 
pagos de acordo com os dias efetivamente trabalhados 
e proporcional à carga horária semanal, após a devida 
comprovação pela Secretaria Municipal de Educação, 
cujo valor mensal base é de R$ 2.108,47 (dois mil, 
cento e oito reais e quarenta e sete centavos) pagável 
até o 10º dia útil, subsequente ao vencido, estando 
sujeito a descontos e alterações previstos em lei.

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de vigência do 
presente instrumento terá início a partir de 03 de 
maio de 2022 com término em 22 de dezembro 
de 2022, podendo ser rescindido ou prorrogado de 
acordo com as necessidades da SEME.

CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO deverá 
cumprir o estabelecido neste contrato com zelo 
profissional e conhecimento técnico, utilizando-se de 
ferramental próprio para a realização dos serviços, 
inclusive veículo próprio para os deslocamentos que 
se fizerem necessários.

CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO realizará as 
suas tarefas de maneira autônoma e sem qualquer 
vínculo empregatício com o Município, de maneira que 
o único relacionamento mantido com o CONTRATADO 
é o decorrente das cláusulas e condições deste 
termo, não assumindo o CONTRATANTE nenhum 
outro compromisso ou obrigação, por qualquer 
denominação que tenha, além do que aqui está 
expresso e manifestamente consignado.

CLÁUSULA SEXTA: O presente contrato poderá 
ser rescindido antes do prazo pactuado na cláusula 
terceira, desde que o CONTRATADO se mostre 
inabilitado para a prática dos serviços contratados 
ou infrinja qualquer das cláusulas ora estabelecidas.

CLÁUSULA SÉTIMA: Para dirimir quaisquer 
questões que direta ou indiretamente se originem 
deste contrato, as partes elegem o Foro desta 
Comarca de Castelo, Espírito Santo, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.

E, por estarem assim ajustados, firmam o presente 
instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença das duas testemunhas abaixo que 
também o assinam.

CASTELO-ES, 28 de abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito Municipal

MARIA DA PENHA GUILHERME
Professor Contratado

Testemunhas:

____________________________
____________________________

CONTRATO SEME Nº 744/2022

Prestação de Serviços por Designação 
Temporária - DT

01. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO, 
no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede na Av. Nossa 
Senhora da Penha, nº 103, na cidade de Castelo, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob 
nº. 27.165.638/0001-39, representado neste ato 
pelo seu Prefeito, Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI, 
brasileiro, solteiro, agente político, inscrito no CPF 
102.235.697-63, RG 1.867.520-SSP/ES, residente e 
domiciliado à Rua Dr. Gastão Correia de Lima, nº 
213, Bairro Centro, na Cidade de Castelo, Estado do 
Espírito Santo, CEP: 29.360-000.

02. CONTRATADO(A): FERNANDA CLIPES, 
brasileira, divorciada, professora, inscrita no CPF 
sob o nº 116.932.127-57, CI 64864-ES, residente e 
domiciliada à Rua Pedro Clipes, nº 52, Esplanada, no 
Município de Castelo, Estado do Espírito Santo.

03. OBJETO: Prestação de serviços, por designação 
temporária, como “E” - EDUCAÇÃO FÍSICA, nível 
V, ministrando 25 horas/aula semanais no Ensino 
Fundamental/ FUNDEB 70%  - EMEIEF FREI JOSÉ OSÉS 
/ EMEIEF FELINTO MARTINS - Dotação Orçamentária 
- 007008.1236100442.083 - 31900400000, para 
a Secretaria Municipal de Educação, Município de 
Castelo, Estado do Espírito Santo, atuando em aulas 
vagas, nos turnos matutino/vespertino. As despesas 
com alimentação e transportes serão por conta do 
CONTRATADO.

Pelo presente instrumento um lado o Município 
enunciado e qualificado no campo 01 (um), de ora 
em diante chamado simplesmente CONTRATANTE 
e de outro lado o professor enunciado e qualificado 
no campo 02 (dois) chamado simplesmente 
CONTRATADO, têm entre si ajustado a prestação 
dos serviços descritos e caracterizados no campo 03 
(três), mediante as cláusulas e condições adiante es-
tabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE excep-
cionalmente contrata os serviços especializados 
do CONTRATADO para ministrar aulas aos alunos, 
pertencentes a rede escolar da Secretaria Municipal 
de Educação, como referido no campo 03 (três), 
conforme Processo Seletivo SEME nº 05/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor dos serviços serão 
pagos de acordo com os dias efetivamente trabalhados 
e proporcional à carga horária semanal, após a devida 
comprovação pela Secretaria Municipal de Educação, 
cujo valor mensal base é de R$ 2.108,47 (dois mil, 
cento e oito reais e quarenta e sete centavos) pagável 
até o 10º dia útil, subsequente ao vencido, estando 
sujeito a descontos e alterações previstos em lei.

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de vigência do 
presente instrumento terá início a partir de 08 de 
maio de 2022 com término em 22 de dezembro 
de 2022, podendo ser rescindido ou prorrogado de 
acordo com as necessidades da SEME.

CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO deverá 
cumprir o estabelecido neste contrato com zelo 
profissional e conhecimento técnico, utilizando-se de 
ferramental próprio para a realização dos serviços, 
inclusive veículo próprio para os deslocamentos que 
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se fizerem necessários.

CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO realizará as 
suas tarefas de maneira autônoma e sem qualquer 
vínculo empregatício com o Município, de maneira que 
o único relacionamento mantido com o CONTRATADO 
é o decorrente das cláusulas e condições deste 
termo, não assumindo o CONTRATANTE nenhum 
outro compromisso ou obrigação, por qualquer 
denominação que tenha, além do que aqui está 
expresso e manifestamente consignado.

CLÁUSULA SEXTA: O presente contrato poderá 
ser rescindido antes do prazo pactuado na cláusula 
terceira, desde que o CONTRATADO se mostre 
inabilitado para a prática dos serviços contratados 
ou infrinja qualquer das cláusulas ora estabelecidas.

CLÁUSULA SÉTIMA: Para dirimir quaisquer 
questões que direta ou indiretamente se originem 
deste contrato, as partes elegem o Foro desta 
Comarca de Castelo, Espírito Santo, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.

E, por estarem assim ajustados, firmam o presente 
instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença das duas testemunhas abaixo que 
também o assinam.

CASTELO-ES, 28 de abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito Municipal

FERNANDA CLIPES
Professor Contratado

Testemunhas:

____________________________
____________________________

CONTRATO SEME Nº 745/2022
Prestação de Serviços por Designação 
Temporária - DT

01. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO, 
no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede na Av. Nossa 
Senhora da Penha, nº 103, na cidade de Castelo, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob 
nº. 27.165.638/0001-39, representado neste ato 
pelo seu Prefeito, Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI, 
brasileiro, solteiro, agente político, inscrito no CPF 
102.235.697-63, RG 1.867.520-SSP/ES, residente e 
domiciliado à Rua Dr. Gastão Correia de Lima, nº 
213, Bairro Centro, na Cidade de Castelo, Estado do 
Espírito Santo, CEP: 29.360-000.

02. CONTRATADO(A): FERNANDA CLIPES, 
brasileira, divorciada, professora, inscrita no CPF 
sob o nº 116.932.127-57, CI 64864-ES, residente e 
domiciliada à Rua Pedro Clipes, nº 52, Esplanada, no 
Município de Castelo, Estado do Espírito Santo.

03. OBJETO: Prestação de serviços, por designação 
temporária, como “E” - EDUCAÇÃO FÍSICA, nível 
V, ministrando 14 horas/aula semanais no Ensino 
Fundamental/ FUNDEB 70%  - EMEIEF FREI JOSÉ OSÉS 
/ EMEIEF FELINTO MARTINS - Dotação Orçamentária 

- 007008.1236100442.083 - 31900400000, para 
a Secretaria Municipal de Educação, Município de 
Castelo, Estado do Espírito Santo, atuando em aulas 
vagas, nos turnos matutino/vespertino. As despesas 
com alimentação e transportes serão por conta do 
CONTRATADO.

Pelo presente instrumento um lado o Município 
enunciado e qualificado no campo 01 (um), de ora 
em diante chamado simplesmente CONTRATANTE 
e de outro lado o professor enunciado e qualificado 
no campo 02 (dois) chamado simplesmente 
CONTRATADO, têm entre si ajustado a prestação 
dos serviços descritos e caracterizados no campo 03 
(três), mediante as cláusulas e condições adiante es-
tabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE excep-
cionalmente contrata os serviços especializados 
do CONTRATADO para ministrar aulas aos alunos, 
pertencentes a rede escolar da Secretaria Municipal 
de Educação, como referido no campo 03 (três), 
conforme Processo Seletivo SEME nº 05/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor dos serviços serão 
pagos de acordo com os dias efetivamente trabalhados 
e proporcional à carga horária semanal, após a devida 
comprovação pela Secretaria Municipal de Educação, 
cujo valor mensal base é de R$ 2.108,47 (dois mil, 
cento e oito reais e quarenta e sete centavos) pagável 
até o 10º dia útil, subsequente ao vencido, estando 
sujeito a descontos e alterações previstos em lei.

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de vigência do 
presente instrumento terá início a partir de 02 de 
maio de 2022 com término em 31 de maio de 2022 
(30 dias), podendo ser rescindido ou prorrogado de 
acordo com as necessidades da SEME.

CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO deverá 
cumprir o estabelecido neste contrato com zelo 
profissional e conhecimento técnico, utilizando-se de 
ferramental próprio para a realização dos serviços, 
inclusive veículo próprio para os deslocamentos que 
se fizerem necessários.

CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO realizará as 
suas tarefas de maneira autônoma e sem qualquer 
vínculo empregatício com o Município, de maneira que 
o único relacionamento mantido com o CONTRATADO 
é o decorrente das cláusulas e condições deste 
termo, não assumindo o CONTRATANTE nenhum 
outro compromisso ou obrigação, por qualquer 
denominação que tenha, além do que aqui está 
expresso e manifestamente consignado.

CLÁUSULA SEXTA: O presente contrato poderá 
ser rescindido antes do prazo pactuado na cláusula 
terceira, desde que o CONTRATADO se mostre 
inabilitado para a prática dos serviços contratados 
ou infrinja qualquer das cláusulas ora estabelecidas.

CLÁUSULA SÉTIMA: Para dirimir quaisquer 
questões que direta ou indiretamente se originem 
deste contrato, as partes elegem o Foro desta 
Comarca de Castelo, Espírito Santo, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.

E, por estarem assim ajustados, firmam o presente 
instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, 
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na presença das duas testemunhas abaixo que 
também o assinam.

CASTELO-ES, 28 de abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito Municipal

FERNANDA CLIPES
Professor Contratado

Testemunhas:

____________________________
____________________________

CONTRATO SEME Nº 745/2022
Prestação de Serviços por Designação 
Temporária - DT

01. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO, 
no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede na Av. Nossa 
Senhora da Penha, nº 103, na cidade de Castelo, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob 
nº. 27.165.638/0001-39, representado neste ato 
pelo seu Prefeito, Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI, 
brasileiro, solteiro, agente político, inscrito no CPF 
102.235.697-63, RG 1.867.520-SSP/ES, residente e 
domiciliado à Rua Dr. Gastão Correia de Lima, nº 
213, Bairro Centro, na Cidade de Castelo, Estado do 
Espírito Santo, CEP: 29.360-000.

02. CONTRATADO(A): ROSIMERE FERNANDES 
FERREIRA, brasileira, solteira, professora, inscrita 
no CPF sob o nº 971.525.287-72, CI: 07960325-4, 
residente e domiciliada à Rua Darly Cassimiro da 
Silva, nº 212, Nossa Senhora Aparecida, no Município 
de Castelo, Estado do Espírito Santo.

03. OBJETO: Prestação de serviços, por designação 
temporária, como PROFESSOR “M” - nível V, 
ministrando 25 horas/aula semanais na Educação 
Infantil/ FUNDEB 70%  - CEIM PROFESSORA ABIGAIL 
SILVA DE ANDRADE  - Pré-Escola - 04 e 05 Anos - 
Dotação Orçamentária - 007008.1236500412.081-
11120000000, para a Secretaria Municipal de 
Educação, Município de Castelo, Estado do Espírito 
Santo, atuando em substituição a professores que 
apresentaram Atestados Médicos, Faltas Abonadas 
e/ou outros afastamentos justificados  / Professor 
Itinerante, nos turnos matutino/vespertino. As 
despesas com alimentação e transportes serão por 
conta do CONTRATADO.

Pelo presente instrumento um lado o Município 
enunciado e qualificado no campo 01 (um), de ora 
em diante chamado simplesmente CONTRATANTE 
e de outro lado o professor enunciado e qualificado 
no campo 02 (dois) chamado simplesmente 
CONTRATADO, têm entre si ajustado a prestação 
dos serviços descritos e caracterizados no campo 03 
(três), mediante as cláusulas e condições adiante es-
tabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE excep-
cionalmente contrata os serviços especializados 
do CONTRATADO para ministrar aulas aos alunos, 
pertencentes a rede escolar da Secretaria Municipal 
de Educação, como referido no campo 03 (três), 
conforme Processo Seletivo SEME nº 05/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor dos serviços serão 
pagos de acordo com os dias efetivamente trabalhados 
e proporcional à carga horária semanal, após a devida 
comprovação pela Secretaria Municipal de Educação, 
cujo valor mensal base é de R$ 2.108,47 (dois mil, 
cento e oito reais e quarenta e sete centavos) pagável 
até o 10º dia útil, subsequente ao vencido, estando 
sujeito a descontos e alterações previstos em lei.

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de vigência do 
presente instrumento terá início a partir de 02 de 
maio de 2022 com término em 14 de dezembro 
de 2022, podendo ser rescindido ou prorrogado de 
acordo com as necessidades da SEME.

CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO deverá 
cumprir o estabelecido neste contrato com zelo 
profissional e conhecimento técnico, utilizando-se de 
ferramental próprio para a realização dos serviços, 
inclusive veículo próprio para os deslocamentos que 
se fizerem necessários.

CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO realizará as 
suas tarefas de maneira autônoma e sem qualquer 
vínculo empregatício com o Município, de maneira que 
o único relacionamento mantido com o CONTRATADO 
é o decorrente das cláusulas e condições deste 
termo, não assumindo o CONTRATANTE nenhum 
outro compromisso ou obrigação, por qualquer 
denominação que tenha, além do que aqui está 
expresso e manifestamente consignado.

CLÁUSULA SEXTA: O presente contrato poderá 
ser rescindido antes do prazo pactuado na cláusula 
terceira, desde que o CONTRATADO se mostre 
inabilitado para a prática dos serviços contratados 
ou infrinja qualquer das cláusulas ora estabelecidas.

CLÁUSULA SÉTIMA: Para dirimir quaisquer 
questões que direta ou indiretamente se originem 
deste contrato, as partes elegem o Foro desta 
Comarca de Castelo, Espírito Santo, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.

E, por estarem assim ajustados, firmam o presente 
instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença das duas testemunhas abaixo que 
também o assinam.

CASTELO-ES, 28 de abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito Municipal

ROSIMERE FERNANDES FERREIRA
Professor Contratado

Testemunhas:

____________________________
____________________________

Protocolo 841175

CONTRATO SEME Nº 747/2022
Prestação de Serviços por Designação 

Temporária - DT

01. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO, 
no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede na Av. Nossa 
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Senhora da Penha, nº 103, na cidade de Castelo, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob 
nº. 27.165.638/0001-39, representado neste ato 
pelo seu Prefeito, Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI, 
brasileiro, solteiro, agente político, inscrito no CPF 
102.235.697-63, RG 1.867.520-SSP/ES, residente e 
domiciliado à Rua Dr. Gastão Correia de Lima, nº 
213, Bairro Centro, na Cidade de Castelo, Estado do 
Espírito Santo, CEP: 29.360-000.

02. CONTRATADO(A): ROSENI FARIAS 
DADALTO, brasileira, casada, professora, inscrita 
no CPF sob o nº 085.724.387-00, CI 1.924.849-ES, 
residente e domiciliada na localidade de Vargem 
Grande, no município de Venda Nova, Estado do 
Espírito Santo.

03. OBJETO: Prestação de serviços, por designação 
temporária, como PROFESSOR “M” - nível V, 
ministrando 07 horas/aula semanais no Ensino 
Fundamental/ FUNDEB 70% - EMEIEF FORNO GRANDE 
- Dotação Orçamentária - 007008.1236100442.083 
- 31900400000, para a Secretaria Municipal de 
Educação, Município de Castelo, Estado do Espírito 
Santo, atuando em aulas vagas, no turno matutino. 
As despesas com alimentação e transportes serão 
por conta do CONTRATADO.

Pelo presente instrumento um lado o Município 
enunciado e qualificado no campo 01 (um), de ora 
em diante chamado simplesmente CONTRATANTE 
e de outro lado o professor enunciado e qualificado 
no campo 02 (dois) chamado simplesmente 
CONTRATADO, têm entre si ajustado a prestação 
dos serviços descritos e caracterizados no campo 03 
(três), mediante as cláusulas e condições adiante es-
tabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE excep-
cionalmente contrata os serviços especializados 
do CONTRATADO para ministrar aulas aos alunos, 
pertencentes a rede escolar da Secretaria Municipal 
de Educação, como referido no campo 03 (três), 
conforme Processo Seletivo SEME nº 05/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor dos serviços serão 
pagos de acordo com os dias efetivamente trabalhados 
e proporcional à carga horária semanal, após a devida 
comprovação pela Secretaria Municipal de Educação, 
cujo valor mensal base é de R$ 2.108,47 (dois mil, 
cento e oito reais e quarenta e sete centavos) pagável 
até o 10º dia útil, subsequente ao vencido, estando 
sujeito a descontos e alterações previstos em lei.

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de vigência do 
presente instrumento terá início a partir de 03 de 
maio de 2022 com término em 22 de dezembro 
de 2022, podendo ser rescindido ou prorrogado de 
acordo com as necessidades da SEME.

CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO deverá 
cumprir o estabelecido neste contrato com zelo 
profissional e conhecimento técnico, utilizando-se de 
ferramental próprio para a realização dos serviços, 
inclusive veículo próprio para os deslocamentos que 
se fizerem necessários.

CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO realizará as 
suas tarefas de maneira autônoma e sem qualquer 
vínculo empregatício com o Município, de maneira que 
o único relacionamento mantido com o CONTRATADO 

é o decorrente das cláusulas e condições deste 
termo, não assumindo o CONTRATANTE nenhum 
outro compromisso ou obrigação, por qualquer 
denominação que tenha, além do que aqui está 
expresso e manifestamente consignado.

CLÁUSULA SEXTA: O presente contrato poderá 
ser rescindido antes do prazo pactuado na cláusula 
terceira, desde que o CONTRATADO se mostre 
inabilitado para a prática dos serviços contratados 
ou infrinja qualquer das cláusulas ora estabelecidas.

CLÁUSULA SÉTIMA: Para dirimir quaisquer 
questões que direta ou indiretamente se originem 
deste contrato, as partes elegem o Foro desta 
Comarca de Castelo, Espírito Santo, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.

E, por estarem assim ajustados, firmam o presente 
instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença das duas testemunhas abaixo que 
também o assinam.

CASTELO-ES, 29 de abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito Municipal

ROSENI FARIAS DADALTO
Professor Contratado

Testemunhas:

____________________________
____________________________
CONTRATO SEME Nº 748/2022
Prestação de Serviços por Designação 
Temporária - DT

01. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO, 
no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede na Av. Nossa 
Senhora da Penha, nº 103, na cidade de Castelo, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob 
nº. 27.165.638/0001-39, representado neste ato 
pelo seu Prefeito, Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI, 
brasileiro, solteiro, agente político, inscrito no CPF 
102.235.697-63, RG 1.867.520-SSP/ES, residente e 
domiciliado à Rua Dr. Gastão Correia de Lima, nº 
213, Bairro Centro, na Cidade de Castelo, Estado do 
Espírito Santo, CEP: 29.360-000.

02. CONTRATADO(A): PAOLA LIMA FRANÇA, 
brasileira, solteira, professora, inscrita no CPF sob 
o nº. 135.573.217-46, CI 3.134.980-ES residente e 
domiciliada à Rua Horacy Amarantes Mattos, nº 12, 
Marbrasa, no Município de Cachoeiro de Itapemirim, 
Estado do Espírito Santo.

03. OBJETO: Prestação de serviços, por designação 
temporária, como PROFESSOR “E” - MATEMÁTICA, 
nível VI, ministrando 32 horas/aula semanais no 
Ensino Fundamental/ FUNDEB 70%  - EMEIEF 
FELINTO MARTINS / EMEIEF ANTÔNIO SASSO - 
Dotação Orçamentária - 007008.1236100442.083 
- 31900400000, para a Secretaria Municipal de 
Educação, Município de Castelo, Estado do Espírito 
Santo, atuando em aulas vagas, nos turnos 
matutino/vespertino. As despesas com alimentação 
e transportes serão por conta do CONTRATADO.
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Pelo presente instrumento um lado o Município 
enunciado e qualificado no campo 01 (um), de ora 
em diante chamado simplesmente CONTRATANTE 
e de outro lado o professor enunciado e qualificado 
no campo 02 (dois) chamado simplesmente 
CONTRATADO, têm entre si ajustado a prestação 
dos serviços descritos e caracterizados no campo 03 
(três), mediante as cláusulas e condições adiante es-
tabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE excep-
cionalmente contrata os serviços especializados 
do CONTRATADO para ministrar aulas aos alunos, 
pertencentes a rede escolar da Secretaria Municipal 
de Educação, como referido no campo 03 (três), 
conforme Processo Seletivo SEME nº 05/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor dos serviços serão 
pagos de acordo com os dias efetivamente trabalhados 
e proporcional à carga horária semanal, após a devida 
comprovação pela Secretaria Municipal de Educação, 
cujo valor mensal base é de R$ 3.010,75 (três mil, 
dez reais e setenta e cinco centavos) pagável até o 
10º dia útil, subsequente ao vencido, estando sujeito 
a descontos e alterações previstos em lei.

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de vigência do 
presente instrumento terá início a partir de 03 de 
maio de 2022 com término em 22 de dezembro 
de 2022, podendo ser rescindido ou prorrogado de 
acordo com as necessidades da SEME.

CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO deverá 
cumprir o estabelecido neste contrato com zelo 
profissional e conhecimento técnico, utilizando-se de 
ferramental próprio para a realização dos serviços, 
inclusive veículo próprio para os deslocamentos que 
se fizerem necessários.

CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO realizará as 
suas tarefas de maneira autônoma e sem qualquer 
vínculo empregatício com o Município, de maneira que 
o único relacionamento mantido com o CONTRATADO 
é o decorrente das cláusulas e condições deste 
termo, não assumindo o CONTRATANTE nenhum 
outro compromisso ou obrigação, por qualquer 
denominação que tenha, além do que aqui está 
expresso e manifestamente consignado.

CLÁUSULA SEXTA: O presente contrato poderá 
ser rescindido antes do prazo pactuado na cláusula 
terceira, desde que o CONTRATADO se mostre 
inabilitado para a prática dos serviços contratados 
ou infrinja qualquer das cláusulas ora estabelecidas.

CLÁUSULA SÉTIMA: Para dirimir quaisquer 
questões que direta ou indiretamente se originem 
deste contrato, as partes elegem o Foro desta 
Comarca de Castelo, Espírito Santo, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.

E, por estarem assim ajustados, firmam o presente 
instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença das duas testemunhas abaixo que 
também o assinam.

CASTELO-ES, 29 de abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito Municipal

PAOLA LIMA FRANÇA
Professor Contratado

Testemunhas:

____________________________
____________________________
CONTRATO SEME Nº 749/2022
Prestação de Serviços por Designação 
Temporária - DT

01. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO, 
no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede na Av. Nossa 
Senhora da Penha, nº 103, na cidade de Castelo, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob 
nº. 27.165.638/0001-39, representado neste ato 
pelo seu Prefeito, Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI, 
brasileiro, solteiro, agente político, inscrito no CPF 
102.235.697-63, RG 1.867.520-SSP/ES, residente e 
domiciliado à Rua Dr. Gastão Correia de Lima, nº 
213, Bairro Centro, na Cidade de Castelo, Estado do 
Espírito Santo, CEP: 29.360-000.

02. CONTRATADO(A): VIVIANE CAMPOREZ 
VIGANOR, brasileira, casada, professora, inscrita 
no CPF sob o nº 094.910.977-09, CI 1.570.283-ES, 
residente e domiciliada à Rua Alcino Rangel, nº 369, 
Independência, no Município de Castelo, Estado do 
Espírito Santo.

03. OBJETO: Prestação de serviços, por designação 
temporária, como PROFESSOR “M” - nível V, 
ministrando 10 horas/aula semanais no Ensino 
Fundamental/ FUNDEB 70%  - EMEIEF REINALDO FIM 
- Dotação Orçamentária - 007008.1236100442.083 
- 31900400000, para a Secretaria Municipal de 
Educação, Município de Castelo, Estado do Espírito 
Santo, atuando como apoio às atividades de-
senvolvidas no turno vespertino - ESCOLA DE 
TEMPO INTEGRAL. As despesas com alimentação e 
transportes serão por conta do CONTRATADO.

Pelo presente instrumento um lado o Município 
enunciado e qualificado no campo 01 (um), de ora 
em diante chamado simplesmente CONTRATANTE 
e de outro lado o professor enunciado e qualificado 
no campo 02 (dois) chamado simplesmente 
CONTRATADO, têm entre si ajustado a prestação 
dos serviços descritos e caracterizados no campo 03 
(três), mediante as cláusulas e condições adiante es-
tabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE excep-
cionalmente contrata os serviços especializados 
do CONTRATADO para ministrar aulas aos alunos, 
pertencentes a rede escolar da Secretaria Municipal 
de Educação, como referido no campo 03 (três), 
conforme Processo Seletivo SEME nº 05/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor dos serviços serão 
pagos de acordo com os dias efetivamente trabalhados 
e proporcional à carga horária semanal, após a devida 
comprovação pela Secretaria Municipal de Educação, 
cujo valor mensal base é de R$ 2.108,47 (dois mil, 
cento e oito reais e quarenta e sete centavos) pagável 
até o 10º dia útil, subsequente ao vencido, estando 
sujeito a descontos e alterações previstos em lei.

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de vigência do 
presente instrumento terá início a partir de 03 de 
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maio de 2022 com término em 14 de dezembro 
de 2022, podendo ser rescindido ou prorrogado de 
acordo com as necessidades da SEME.

CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO deverá 
cumprir o estabelecido neste contrato com zelo 
profissional e conhecimento técnico, utilizando-se de 
ferramental próprio para a realização dos serviços, 
inclusive veículo próprio para os deslocamentos que 
se fizerem necessários.

CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO realizará as 
suas tarefas de maneira autônoma e sem qualquer 
vínculo empregatício com o Município, de maneira que 
o único relacionamento mantido com o CONTRATADO 
é o decorrente das cláusulas e condições deste 
termo, não assumindo o CONTRATANTE nenhum 
outro compromisso ou obrigação, por qualquer 
denominação que tenha, além do que aqui está 
expresso e manifestamente consignado.

CLÁUSULA SEXTA: O presente contrato poderá 
ser rescindido antes do prazo pactuado na cláusula 
terceira, desde que o CONTRATADO se mostre 
inabilitado para a prática dos serviços contratados 
ou infrinja qualquer das cláusulas ora estabelecidas.

CLÁUSULA SÉTIMA: Para dirimir quaisquer 
questões que direta ou indiretamente se originem 
deste contrato, as partes elegem o Foro desta 
Comarca de Castelo, Espírito Santo, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.

E, por estarem assim ajustados, firmam o presente 
instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença das duas testemunhas abaixo que 
também o assinam.

CASTELO-ES, 29 de abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito Municipal

VIVIANE CAMPOREZ VIGANOR
Professor Contratado

Testemunhas:

____________________________
____________________________
CONTRATO SEME Nº 750/2022
Prestação de Serviços por Designação 
Temporária - DT

01. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO, 
no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede na Av. Nossa 
Senhora da Penha, nº 103, na cidade de Castelo, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob 
nº. 27.165.638/0001-39, representado neste ato 
pelo seu Prefeito, Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI, 
brasileiro, solteiro, agente político, inscrito no CPF 
102.235.697-63, RG 1.867.520-SSP/ES, residente e 
domiciliado à Rua Dr. Gastão Correia de Lima, nº 
213, Bairro Centro, na Cidade de Castelo, Estado do 
Espírito Santo, CEP: 29.360-000.

02. CONTRATADO(A): KARLA BURGUEZ 
BARCELO, brasileira, casada, professora, inscrita 
no CPF sob o nº 102.325.807-23, CI 1.955.941-ES, 

residente e domiciliada à Rua Dr. Adalton Santos, nº 
709, Bairro Niteroi, no Município de Castelo, Estado 
do Espírito Santo.

03. OBJETO: Prestação de serviços, por designação 
temporária, como PROFESSOR “M” - nível V, 
ministrando 10 horas/aula semanais no Ensino 
Fundamental/ FUNDEB 70%  - EMEIEF MADALENA PISA 
- Dotação Orçamentária - 007008.1236100442.083 
- 31900400000, para a Secretaria Municipal de 
Educação, Município de Castelo, Estado do Espírito 
Santo, atuando como apoio às atividades de-
senvolvidas no turno vespertino - ESCOLA DE 
TEMPO INTEGRAL. As despesas com alimentação e 
transportes serão por conta do CONTRATADO.

Pelo presente instrumento um lado o Município 
enunciado e qualificado no campo 01 (um), de ora 
em diante chamado simplesmente CONTRATANTE 
e de outro lado o professor enunciado e qualificado 
no campo 02 (dois) chamado simplesmente 
CONTRATADO, têm entre si ajustado a prestação 
dos serviços descritos e caracterizados no campo 03 
(três), mediante as cláusulas e condições adiante es-
tabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE excep-
cionalmente contrata os serviços especializados 
do CONTRATADO para ministrar aulas aos alunos, 
pertencentes a rede escolar da Secretaria Municipal 
de Educação, como referido no campo 03 (três), 
conforme Processo Seletivo SEME nº 05/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor dos serviços serão 
pagos de acordo com os dias efetivamente trabalhados 
e proporcional à carga horária semanal, após a devida 
comprovação pela Secretaria Municipal de Educação, 
cujo valor mensal base é de R$ 2.108,47 (dois mil, 
cento e oito reais e quarenta e sete centavos) pagável 
até o 10º dia útil, subsequente ao vencido, estando 
sujeito a descontos e alterações previstos em lei.

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de vigência do 
presente instrumento terá início a partir de 02 de 
maio de 2022 com término em 14 de dezembro 
de 2022, podendo ser rescindido ou prorrogado de 
acordo com as necessidades da SEME.

CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO deverá 
cumprir o estabelecido neste contrato com zelo 
profissional e conhecimento técnico, utilizando-se de 
ferramental próprio para a realização dos serviços, 
inclusive veículo próprio para os deslocamentos que 
se fizerem necessários.

CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO realizará as 
suas tarefas de maneira autônoma e sem qualquer 
vínculo empregatício com o Município, de maneira que 
o único relacionamento mantido com o CONTRATADO 
é o decorrente das cláusulas e condições deste 
termo, não assumindo o CONTRATANTE nenhum 
outro compromisso ou obrigação, por qualquer 
denominação que tenha, além do que aqui está 
expresso e manifestamente consignado.

CLÁUSULA SEXTA: O presente contrato poderá 
ser rescindido antes do prazo pactuado na cláusula 
terceira, desde que o CONTRATADO se mostre 
inabilitado para a prática dos serviços contratados 
ou infrinja qualquer das cláusulas ora estabelecidas.
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CLÁUSULA SÉTIMA: Para dirimir quaisquer 
questões que direta ou indiretamente se originem 
deste contrato, as partes elegem o Foro desta 
Comarca de Castelo, Espírito Santo, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.

E, por estarem assim ajustados, firmam o presente 
instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença das duas testemunhas abaixo que 
também o assinam.

CASTELO-ES, 29 de abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito Municipal

KARLA BURGUEZ BARCELO
Professor Contratado

Testemunhas:

____________________________
____________________________
CONTRATO SEME Nº 751/2022
Prestação de Serviços por Designação 
Temporária - DT

01. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO, 
no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede na Av. Nossa 
Senhora da Penha, nº 103, na cidade de Castelo, 
Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob 
nº. 27.165.638/0001-39, representado neste ato 
pelo seu Prefeito, Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI, 
brasileiro, solteiro, agente político, inscrito no CPF 
102.235.697-63, RG 1.867.520-SSP/ES, residente e 
domiciliado à Rua Dr. Gastão Correia de Lima, nº 
213, Bairro Centro, na Cidade de Castelo, Estado do 
Espírito Santo, CEP: 29.360-000.

02. CONTRATADO(A): ANA AMÉLIA PIZETA 
CARLETE FIDELIS, brasileira, casada, professora, 
inscrita no CPF sob o nº 092.849.697-00 e ID. 
1.967.645, residente e domiciliada à Rua Vieira da 
Cunha, nº 114, Ed. Caparaó, Vila Isabel, no Município 
de Castelo, Estado do Espírito Santo.

03. OBJETO: Prestação de serviços, por designação 
temporária, como PROFESSOR “M” - nível V, 
ministrando 25 horas/aula semanais no Ensino 
Fundamental/ FUNDEB 70% - EMEIEF MADALENA PISA 
- Dotação Orçamentária - 007008.1236100442.083 
- 31900400000, para a Secretaria Municipal de 
Educação, Município de Castelo, Estado do Espírito 
Santo, atuando em substituição a professores que 
apresentaram Atestados Médicos, Faltas Abonadas 
e/ou outros afastamentos justificados  / Professor 
Itinerante, nos turnos matutino/vespertino. As 
despesas com alimentação e transportes serão por 
conta do CONTRATADO.

Pelo presente instrumento um lado o Município 
enunciado e qualificado no campo 01 (um), de ora 
em diante chamado simplesmente CONTRATANTE 
e de outro lado o professor enunciado e qualificado 
no campo 02 (dois) chamado simplesmente 
CONTRATADO, têm entre si ajustado a prestação 
dos serviços descritos e caracterizados no campo 03 
(três), mediante as cláusulas e condições adiante es-
tabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE excep-
cionalmente contrata os serviços especializados 
do CONTRATADO para ministrar aulas aos alunos, 
pertencentes a rede escolar da Secretaria Municipal 
de Educação, como referido no campo 03 (três), 
conforme Processo Seletivo SEME nº 05/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor dos serviços serão 
pagos de acordo com os dias efetivamente trabalhados 
e proporcional à carga horária semanal, após a devida 
comprovação pela Secretaria Municipal de Educação, 
cujo valor mensal base é de R$ 2.108,47 (dois mil, 
cento e oito reais e quarenta e sete centavos) pagável 
até o 10º dia útil, subsequente ao vencido, estando 
sujeito a descontos e alterações previstos em lei.

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de vigência do 
presente instrumento terá início a partir de 02 de 
maio de 2022 com término em 14 de dezembro 
de 2022, podendo ser rescindido ou prorrogado de 
acordo com as necessidades da SEME.

CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO deverá 
cumprir o estabelecido neste contrato com zelo 
profissional e conhecimento técnico, utilizando-se de 
ferramental próprio para a realização dos serviços, 
inclusive veículo próprio para os deslocamentos que 
se fizerem necessários.

CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO realizará as 
suas tarefas de maneira autônoma e sem qualquer 
vínculo empregatício com o Município, de maneira que 
o único relacionamento mantido com o CONTRATADO 
é o decorrente das cláusulas e condições deste 
termo, não assumindo o CONTRATANTE nenhum 
outro compromisso ou obrigação, por qualquer 
denominação que tenha, além do que aqui está 
expresso e manifestamente consignado.

CLÁUSULA SEXTA: O presente contrato poderá 
ser rescindido antes do prazo pactuado na cláusula 
terceira, desde que o CONTRATADO se mostre 
inabilitado para a prática dos serviços contratados 
ou infrinja qualquer das cláusulas ora estabelecidas.

CLÁUSULA SÉTIMA: Para dirimir quaisquer 
questões que direta ou indiretamente se originem 
deste contrato, as partes elegem o Foro desta 
Comarca de Castelo, Espírito Santo, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.

E, por estarem assim ajustados, firmam o presente 
instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença das duas testemunhas abaixo que 
também o assinam.

CASTELO-ES, 29 de abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito Municipal

ANA AMÉLIA PIZETA CARLETE FIDELIS
Professor Contratado

Testemunhas:
____________________________
____________________________
CONTRATO SEME Nº 752/2022
Prestação de Serviços por Designação 
Temporária - DT
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01. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE 
CASTELO, no Estado do Espírito Santo, pessoa 
jurídica de direito público interno, com sede na 
Av. Nossa Senhora da Penha, nº 103, na cidade 
de Castelo, Estado do Espírito Santo, inscrito no 
CNPJ sob nº. 27.165.638/0001-39, representado 
neste ato pelo seu Prefeito, Sr. JOÃO PAULO 
SILVA NALI, brasileiro, solteiro, agente político, 
inscrito no CPF 102.235.697-63, RG 1.867.520-
SSP/ES, residente e domiciliado à Rua Dr. Gastão 
Correia de Lima, nº 213, Bairro Centro, na 
Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, CEP: 
29.360-000.

02. CONTRATADO(A): GAÍSA THOBIAS 
MACHADO BRUNI, brasileira, casada, inscrita no 
CPF sob o nº 123.467.267-70, CI nº 3.203.539-
ES, residente e domiciliado à Rua Machado de 
Assis, nº 267, Santo Andrezinho, Município de 
Castelo, Estado do Espírito Santo.

03. OBJETO: Prestação de serviços, por 
designação temporária, como PROFESSOR “M” 
- nível V, ministrando 05 horas/aula semanais 
no Ensino Fundamental/ FUNDEB 70%  - 
EMEIEF MONTEPIO - Dotação Orçamentária - 
007008.1236100442.083 - 31900400000, para 
a Secretaria Municipal de Educação, Município 
de Castelo, Estado do Espírito Santo, atuando 
como apoio às atividades desenvolvidas no turno 
vespertino - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL. As 
despesas com alimentação e transportes serão 
por conta do CONTRATADO.

Pelo presente instrumento um lado o Município 
enunciado e qualificado no campo 01 (um), de ora 
em diante chamado simplesmente CONTRATANTE 
e de outro lado o professor enunciado e qualificado 
no campo 02 (dois) chamado simplesmente 
CONTRATADO, têm entre si ajustado a prestação 
dos serviços descritos e caracterizados no campo 
03 (três), mediante as cláusulas e condições 
adiante estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE ex-
cepcionalmente contrata os serviços especiali-
zados do CONTRATADO para ministrar aulas aos 
alunos, pertencentes a rede escolar da Secretaria 
Municipal de Educação, como referido no campo 
03 (três), conforme Processo Seletivo SEME nº 
05/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor dos serviços 
serão pagos de acordo com os dias efetivamente 
trabalhados e proporcional à carga horária 
semanal, após a devida comprovação pela 
Secretaria Municipal de Educação, cujo valor 
mensal base é de R$ 2.108,47 (dois mil, cento e 
oito reais e quarenta e sete centavos) pagável até 
o 10º dia útil, subsequente ao vencido, estando 
sujeito a descontos e alterações previstos em lei.

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de vigência do 
presente instrumento terá início a partir de 02 de 
maio de 2022 com término em 14 de dezembro de 
2022, podendo ser rescindido ou prorrogado de 
acordo com as necessidades da SEME.

CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO deverá 
cumprir o estabelecido neste contrato com zelo 
profissional e conhecimento técnico, utilizando-

-se de ferramental próprio para a realização dos 
serviços, inclusive veículo próprio para os deslo-
camentos que se fizerem necessários.

CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO realizará 
as suas tarefas de maneira autônoma e sem 
qualquer vínculo empregatício com o Município, 
de maneira que o único relacionamento mantido 
com o CONTRATADO é o decorrente das cláusulas 
e condições deste termo, não assumindo o 
CONTRATANTE nenhum outro compromisso ou 
obrigação, por qualquer denominação que tenha, 
além do que aqui está expresso e manifestamente 
consignado.

CLÁUSULA SEXTA: O presente contrato poderá 
ser rescindido antes do prazo pactuado na cláusula 
terceira, desde que o CONTRATADO se mostre 
inabilitado para a prática dos serviços contratados 
ou infrinja qualquer das cláusulas ora estabeleci-
das.

CLÁUSULA SÉTIMA: Para dirimir quaisquer 
questões que direta ou indiretamente se originem 
deste contrato, as partes elegem o Foro desta 
Comarca de Castelo, Espírito Santo, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.

E, por estarem assim ajustados, firmam o 
presente instrumento em 3 (três) vias de igual 
teor e forma, na presença das duas testemunhas 
abaixo que também o assinam.

CASTELO-ES, 29 de abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito Municipal

GAÍSA THOBIAS MACHADO BRUNI
Professor Contratado

Testemunhas:

____________________________
____________________________
CONTRATO SEME Nº 753/2022
Prestação de Serviços por Designação 
Temporária - DT

01. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE 
CASTELO, no Estado do Espírito Santo, pessoa 
jurídica de direito público interno, com sede na 
Av. Nossa Senhora da Penha, nº 103, na cidade 
de Castelo, Estado do Espírito Santo, inscrito no 
CNPJ sob nº. 27.165.638/0001-39, representado 
neste ato pelo seu Prefeito, Sr. JOÃO PAULO 
SILVA NALI, brasileiro, solteiro, agente político, 
inscrito no CPF 102.235.697-63, RG 1.867.520-
SSP/ES, residente e domiciliado à Rua Dr. Gastão 
Correia de Lima, nº 213, Bairro Centro, na 
Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, CEP: 
29.360-000.

02. CONTRATADO(A): SANDRA GOMES 
LOUZADA GRANZIERI, brasileira, casada, 
professora, inscrita no CPF sob o nº 083.722.867-
01, residente e domiciliada à Rua Arthur Venturim, 
nº 67, Nossa Senhora Aparecida, no Município de 
Castelo, Estado do Espírito Santo.
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03. OBJETO: Prestação de serviços, por 
designação temporária, como PROFESSOR “M” 
- nível V, ministrando 25 horas/aula semanais 
no Ensino Fundamental/ FUNDEB 70% - EMEF 
CENTRO UNIFICADO CONSTANTINO JOSÉ VIEIRA - 
Dotação Orçamentária - 007008.1236100442.083 
- 31900400000, para a Secretaria Municipal de 
Educação, Município de Castelo, Estado do Espírito 
Santo, atuando em substituição a professores que 
apresentaram Atestados Médicos, Faltas Abonadas 
e/ou outros afastamentos justificados / Professor 
Itinerante, nos turnos matutino/vespertino. As 
despesas com alimentação e transportes serão 
por conta do CONTRATADO.

Pelo presente instrumento um lado o Município 
enunciado e qualificado no campo 01 (um), de ora 
em diante chamado simplesmente CONTRATANTE 
e de outro lado o professor enunciado e qualificado 
no campo 02 (dois) chamado simplesmente 
CONTRATADO, têm entre si ajustado a prestação 
dos serviços descritos e caracterizados no campo 
03 (três), mediante as cláusulas e condições 
adiante estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE ex-
cepcionalmente contrata os serviços especiali-
zados do CONTRATADO para ministrar aulas aos 
alunos, pertencentes a rede escolar da Secretaria 
Municipal de Educação, como referido no campo 
03 (três), conforme Processo Seletivo SEME nº 
05/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor dos serviços 
serão pagos de acordo com os dias efetivamente 
trabalhados e proporcional à carga horária 
semanal, após a devida comprovação pela 
Secretaria Municipal de Educação, cujo valor 
mensal base é de R$ 2.108,47 (dois mil, cento e 
oito reais e quarenta e sete centavos) pagável até 
o 10º dia útil, subsequente ao vencido, estando 
sujeito a descontos e alterações previstos em lei.

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de vigência do 
presente instrumento terá início a partir de 03 de 
maio de 2022 com término em 14 de dezembro de 
2022, podendo ser rescindido ou prorrogado de 
acordo com as necessidades da SEME.

CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO deverá 
cumprir o estabelecido neste contrato com zelo 
profissional e conhecimento técnico, utilizando-
-se de ferramental próprio para a realização dos 
serviços, inclusive veículo próprio para os deslo-
camentos que se fizerem necessários.

CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO realizará 
as suas tarefas de maneira autônoma e sem 
qualquer vínculo empregatício com o Município, 
de maneira que o único relacionamento mantido 
com o CONTRATADO é o decorrente das cláusulas 
e condições deste termo, não assumindo o 
CONTRATANTE nenhum outro compromisso ou 
obrigação, por qualquer denominação que tenha, 
além do que aqui está expresso e manifestamente 
consignado.

CLÁUSULA SEXTA: O presente contrato poderá 
ser rescindido antes do prazo pactuado na cláusula 
terceira, desde que o CONTRATADO se mostre 
inabilitado para a prática dos serviços contratados 

ou infrinja qualquer das cláusulas ora estabeleci-
das.

CLÁUSULA SÉTIMA: Para dirimir quaisquer 
questões que direta ou indiretamente se originem 
deste contrato, as partes elegem o Foro desta 
Comarca de Castelo, Espírito Santo, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.

E, por estarem assim ajustados, firmam o 
presente instrumento em 3 (três) vias de igual 
teor e forma, na presença das duas testemunhas 
abaixo que também o assinam.

CASTELO-ES, 29 de abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito Municipal

SANDRA GOMES LOUZADA GRANZIERI
Professor Contratado

Testemunhas:

____________________________
____________________________

Protocolo 841180

CONTRATO No 1.01278/2022.
Ref. ao Processo Administrativo nº 
001278/2022.
Dispensa de Licitação com base no art. 24, 
Inciso II da Lei 8.666/1993.
CONTRATANTE: Município de Castelo/ES
CONTRATADO: ESSENCIAL GESTÃO PÚBLICA 
EIRELI
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a 
prestação de serviços de capacitação de servidores 
públicos no envio de dados informatizados pela 
plataforma Cidades do Tribunal de Contas do ES 
- TCEES, relativo aos módulos, funcionalidades e 
restrições do módulo “Contratações”, conforme es-
tabelecidos pela IN 68/2020 e Portaria Normativa 
8/2021 do TCEES, tudo de acordo com o Processo 
Administrativo nº 001278/2022, oriundo da 
Comissão Permanente de Licitação.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será 
da data de sua publicação até a realização do 
treinamento objeto da contratação ou até 31 de 
dezembro de 2022.
VALOR: Pelo objeto do presente do contrato, a 
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor 
global de R$14.000,00 (quatorze mil reais).
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Todas as 
despesas decorrentes deste Contrato correrão na 
funcional programática, assim especificada:

Dotações Orçamentárias Elemento de 
Despesa

Ficha Fonte de 
Recurso

0040010412200012.041 33903900000 0180 S E M A D 
- 2001 - 
R e c u r s o s 
Ordinários

Castelo-ES, 29 de abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito Municipal de Castelo-ES

Protocolo 841339
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Aditivo

ADITIVO CONTRATUAL

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 
1.12574/2021 DE OPERADOR DE SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS, QUE ENTRE SI FAZEM, 
MUNICÍPIO DE CASTELO E  A SRª.  ANDRÉIA 
BOLZAN VIEIRA.

O Município de Castelo, com sede à Avenida Nossa 
Senhora da Penha, nº 103, Centro, Castelo-ES, 
inscrito no CNPJ sob o n° 27.165.638/0001-39, 
neste ato representado por seu Prefeito Municipal, 
Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI, brasileiro, 
solteiro, agente político, inscrito no CPF sob o n° 
102.235.697-63, RG sob o nº 1.867-520 SSP/ES, 
residente e domiciliado na Rua Dr. Gastão Correia 
de Lima, nº 213, Bairro Centro, nesta cidade de 
Castelo-ES, neste ato denominado CONTRATANTE 
e de outro lado a Srª. ANDRÉIA BOLZAN VIEIRA, 
brasileiro(a), casado(a), inscrito(a) no CPF sob 
o nº 034.621.857-80, portador(a) da Cédula de 
Identidade nº 1.219.126 SPTC/ES, residente e 
domiciliado(a) na Rua das Orquídeas, nº 29, Bairro 
Bela Vista, Cidade de Castelo, Estado do Espírito 
Santo, CEP. 29.360-000, doravante denominado(a) 
CONTRATADO(A), resolvem celebrar o presente 
termo, nos termos da Lei Municipal nº 2.620, de 20 
de fevereiro de 2008 e alterações posteriores:

CLÁUSULA PRIMEIRA - As partes contratantes, 
de comum acordo, resolvem aditar o contrato nº 
1.12574/2021, mediante as condições adiante 
pactuadas:

CLÁUSULA SEGUNDA - Fica prorrogado o prazo de 
vigência do presente contrato por 06 (seis) meses, 
iniciando-se em 03 de maio de 2022 e findando-se 
em 02 de novembro de 2022, tudo de acordo com 
o Processo Administrativo nº 004818/2022, oriundo 
da Secretaria Municipal de Administração.

CLÁUSULA TERCEIRA - As despesas decorrentes 
deste Aditivo Contratual correrão à conta da Dotação 
Orçamentária:

Dotação Orçamentária E l e m e n t o 
Despesa

Ficha Origem/Fonte

0040010412200012.041 31900400000 0165 SEMAD - 1001 
- Contratação 
por tempo 
determinado

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

Por estarem justos e contratados, foi lavrado o 
presente Termo, em 05 (cinco) vias de igual teor e 
forma, que após lido e achado conforme, vai assinado 
pelas partes.

Castelo-ES, 29 de abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito Municipal de Castelo-ES

Protocolo 840862

ADITIVO CONTRATUAL

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 
2.12574/2021 DE SERVIÇOS ADMINISTRA-
TIVOS, QUE ENTRE SI FAZEM, MUNICÍPIO 
DE CASTELO E  A SRª. CAMILA DE LACERDA 
BATALHA.

O Município de Castelo, com sede à Avenida Nossa 
Senhora da Penha, nº 103, Centro, Castelo-ES, 
inscrito no CNPJ sob o n° 27.165.638/0001-39, 
neste ato representado por seu Prefeito Municipal, 
Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI, brasileiro, 
solteiro, agente político, inscrito no CPF sob o n° 
102.235.697-63, RG sob o nº 1.867-520 SSP/ES, 
residente e domiciliado na Rua Dr. Gastão Correia 
de Lima, nº 213, Bairro Centro, nesta cidade de 
Castelo-ES, neste ato denominado CONTRATANTE 
e de outro lado a Srª. CAMILA DE LACERDA 
BATALHA, brasileiro(a), casado(a), inscrito(a) no 
CPF sob o nº 123.496.247-06, portador(a) da Cédula 
de Identidade nº 2.225.331 SPTC/ES, residente 
e domiciliado(a) na Rua Berbardino Monteito, nº 
520, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Cidade de 
Castelo, Estado do Espírito Santo, CEP. 29.360-000, 
doravante denominado(a) CONTRATADO(A), 
resolvem celebrar o presente termo, nos termos da 
Lei Municipal nº 2.620, de 20 de fevereiro de 2008 e 
alterações posteriores:

CLÁUSULA PRIMEIRA - As partes contratantes, 
de comum acordo, resolvem aditar o contrato nº 
2.12574/2021, mediante as condições adiante 
pactuadas:

CLÁUSULA SEGUNDA - Fica prorrogado o prazo de 
vigência do presente contrato por 06 (seis) meses, 
iniciando-se em 04 de maio de 2022 e findando-se 
em 03 de novembro de 2022, tudo de acordo com 
o Processo Administrativo nº 004818/2022, oriundo 
da Secretaria Municipal de Administração.

CLÁUSULA TERCEIRA - As despesas decorrentes 
deste Aditivo Contratual correrão à conta da Dotação 
Orçamentária:

Dotação Orçamentária E l e m e n t o 
Despesa

Ficha Origem/Fonte

0060040412900042.019 31900400000 0341 SEMFI - 1001 
- Contratação 
por tempo 
determinado

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

Por estarem justos e contratados, foi lavrado o 
presente Termo, em 05 (cinco) vias de igual teor e 
forma, que após lido e achado conforme, vai assinado 
pelas partes.

Castelo-ES, 29 de abril de 2022.

JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito Municipal de Castelo-ES

Protocolo 840900
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Colatina

Lei

LEI COMPLEMENTAR N.º 129/2022.

“Dispõe  sobre  a  estruturação  do  Plano  de  Cargos,  Carreira  e
Sistema de Remuneração e Valorização dos Servidores Públicos
da  Prefeitura  Municipal  de  Colatina/ES,  estabelece  normas de
enquadramento e dá outras providências.”

Faço saber que a Câmara Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, aprovou e Eu sanciono

a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

Das Disposições Preliminares

Art.  1º.  Esta Lei  institui  o Sistema de Cargos,  Carreiras e Remuneração dos servidores públicos efetivos,

integrantes do Quadro Geral de Cargos do Poder Executivo do Município de Colatina.

Parágrafo Único.  Os dispositivos  desta Lei  não se aplicam aos servidores da carreira do Magistério,  por

estarem submetidos à legislação específica.

Art. 2º. Os cargos públicos são organizados com o objetivo de assegurar a eficiência da gestão administrativa,

valorização do servidor e a qualidade dos serviços públicos, mediante a utilização de informações, tecnologias,

relacionamentos  e  articulações  que  contribuam  para  o  cumprimento  da  missão  da  Administração  Pública

Municipal junto à sociedade.

Art.  3º.  O sistema de carreira  envolve a organização dos cargos voltados  para a prática  das  atribuições

relativas à execução de atividades administrativas e operacionais, compreendendo planejamento, coordenação

e controle de natureza estratégica,  gerencial  e operacional,  aplicáveis  no âmbito  interno da Administração

Pública do Município ou diretamente relacionada com o usuário dos serviços públicos municipais.

Art. 4º. O regime jurídico dos Servidores Públicos da Administração Direta que se enquadrarem nesta Lei, é o

estatutário, em conformidade com as disposições da Lei Complementar nº 035/2005, institui o Regime Jurídico

dos Servidores Públicos do Município de Colatina.

Parágrafo  Único.  Aos  servidores  efetivos  aplica-se  Regime  Geral  de  Previdência  Social,  nos  termos  da

legislação federal.

Art. 5º.  Não integram a presente Lei os servidores contratados pelo Regime da Consolidação das Leis do

Trabalho - CLT, para a prestação de serviços temporários, e os servidores pertencentes aos Quadros Próprios

da administração regidos respectivamente pelas Leis Municipais que os institui, e que não se enquadrarem nos

termos desta Lei.

CAPÍTULO II

Da Estrutura do Quadro de Pessoal

SESSÃO I

Disposições Gerais
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Art. 6º. O Plano de Cargos e Carreiras da Prefeitura Municipal de Colatina estrutura-se em um quadro que se

compõe de duas partes:

I – Quadro Permanente, com os respectivos grupos ocupacionais e cargos/ocupações;

II – Quadro Suplementar, com os respectivos cargos em extinção;

§1o Estão incluídos no Quadro Permanente os cargos com os respectivos grupos ocupacionais, famílias de

cargos e carreiras, disciplinando os deveres dos servidores quanto às suas atividades e tarefas a executar e as

respectivas retribuições pecuniárias;

§ 2o Os cargos do Quadro Suplementar, são os constantes do Anexo II desta Lei.

Art. 7º. A estrutura da carreira compreende os cargos/ocupações com os respectivos Grupos Ocupacionais de

base  ou  famílias  ocupacionais,  observada  a  Classificação  Brasileira  de  Ocupações  (CBO)  do  Ministério  do

Trabalho nos termos do disposto no Anexo I.

Art. 8º. O quadro da carreira de que trata esta lei é constituído de 09 (nove) Carreiras, identificadas pelas

letras de “I” a “IX”, contando cada carreira com 03 (três) graus, estruturada por 06(seis) planos identificados

por letras de “A” a “F”, e cada grau contando com 13 (treze) Níveis de Desenvolvimento Funcional, identificados

por números arábicos de “1” a “13”, conforme especificado no Anexo IV.

§ 1º. Todos os cargos situam-se inicialmente no Grau inicial da respectiva carreira, e a ela retornam quando 

vagos, conforme especificado no Anexo IV, Tabela de Vencimentos.

§ 2º. O cargo de Procurador Municipal da carreira “X”, composta de 10 (dez) cargos de Procurador Municipal

no Regime Estatutário, possui plano de carreira próprio constante da Lei Complementar nº 99, de 02 de maio

de 2019, não se aplicando portanto o Anexo IV ao referido cargo.

SEÇÃO II

Da Composição do Quadro Permanente

Art.  9º.  Os  cargos/ocupações  do  quadro  Permanente  de  Pessoal,  com  carga  horária  e  carreiras  estão

distribuídos por grupos ocupacionais no Anexo I desta Lei.

§ 1º. Os cargos/ocupações de que trata o caput deste artigo integram os seguintes grupos ocupacionais:

I – Nível Superior especializado: compreende as ocupações cujas atividades principais requerem para

seu desempenho conhecimentos profissionais especializados de alto nível e experiência em matéria de ciências

físicas, biológicas, sociais e humanas, constituídos de habilitação legal para o seu exercício. Suas atividades

consistem em ampliar  o acervo de conhecimentos científicos e intelectuais, por meio de pesquisas; aplicar

conceitos e teorias para solução de problemas ou por meio da educação; assegurar a difusão sistemática

desses conhecimentos.

II – Técnicos de Nível Médio: compreende as ocupações cujas atividades principais requerem para seu

desempenho conhecimentos técnicos e experiência em várias disciplinas das ciências físicas e biológicas ou das

ciências sociais e humanas, constituídos de formação de nível técnico ou tecnólogo para o seu exercício. Essas

atividades  consistem  em  desempenhar  trabalhos  técnicos  relacionados  com  a  aplicação  dos  conceitos  e

métodos em relação às esferas já mencionadas referentes à educação de nível médio.

III – Trabalhadores Administrativos, dos Serviços, de Conservação e Manutenção: compreende

as  ocupações  que  realizam  trabalhos  burocráticos,  com  ou  sem  contato  constante  com  o  público,  e
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trabalhadores  administrativos  de  atendimento  ao  público,  compreendendo  as  ocupações  cujas  atividades

principais destinam-se a realizar trabalho de secretaria, digitar e/ou escanear e reproduzir textos e dados em

computadores,  e  realizar  outros  tipos  de  operação  em  equipamentos  de  escritório,  as  atividades  de

fornecimento de serviços às pessoas, como os realizados por auxiliares de biblioteca, documentação e correios,

atendentes,  bem como,  as  atividades  de  limpeza e  conservação,  auxiliares  de manutenção,  e  aqueles  de

proteção às pessoas, bens e a manutenção da ordem pública e etc.

IV – Trabalhadores da Produção, Serviços, Reparação e Manutenção: compreende as ocupações

cujas atividades principais requerem para seu desempenho os conhecimentos em atividades operacionais e de

serviços gerais. Este grupo compreende os trabalhadores da construção civil,  reparação, manutenção e dos

serviços, que mobilizam habilidades psicomotoras e mentais voltadas primordialmente operacionalização de

atividades  operacionais  em  serviços  de  reparação  e  manutenção  mecânica  e  outros  trabalhadores  da

conservação, manutenção e reparação.

§ 2º. As descrições detalhadas das tarefas, os requisitos básicos e específicos estabelecidos, bem como os

fatores a serem considerados em relação a cada cargo/ocupação de provimento efetivo dos servidores da

Prefeitura Municipal de Colatina – ES, são as constantes do Anexo V desta lei.

SESSÃO III

Dos Graus

Art. 10. Os graus constituem uma escala de elevação funcional, estruturada em 06 (seis) planos em virtude da

natureza da habilitação profissional exigida para acesso, conforme se especifica:

I  Grau A:  integrada pelos cargos/ocupações cujo requisito de acesso é curso de formação em nível

fundamental completo; 

II Grau B:  integrada pelos cargos/ocupações cujo requisito  de acesso é curso de formação em nível

médio ou técnico;

III Grau C:  integrada pelos cargos/ocupações cujo requisito  de acesso é curso de formação em nível

superior; 

IV Grau D: integrada pelos cargos/ocupações cujo requisito de acesso é curso especialização latu-sensu;

V  Grau E: integrada pelos cargos/ocupações cujo requisito de acesso é curso especialização stricto-

sensu a nível de mestrado;

VI Grau F:  integrada pelos cargos/ocupações cujo requisito de acesso é curso de especialização stricto-

sensu a nível de doutorado.

§ 1º.  Os graus de que trata o caput deste artigo desdobram-se em 13 (treze) níveis, identificados por

números arábicos de “1” a “13”, sendo que o primeiro nível do grau corresponde ao vencimento base inicial.

§ 2º.  Na nomeação  o  servidor será  enquadrado  dentro  grau  previsto  na  respectiva  carreira  conforme

comprovação da qualificação.

§ 3º. Para fins de promoção independe a área da formação e especialização. 

CAPÍTULO III

Dos Conceitos

Art. 11. Para os efeitos desta Lei são adotadas as seguintes definições:
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I – Quadro de pessoal: é o conjunto de cargos de carreira, cargos de provimento em comissão e de

funções gratificadas existentes na Prefeitura Municipal de Colatina;

II – Cargo público: é o conjunto de atribuições,  deveres e responsabilidades cometido ao servidor

público, criado por lei, com denominação própria, número certo e vencimento a ser pago pelos cofres públicos;

III – Servidor público: é toda pessoa física legalmente investida em cargo público,  de provimento

efetivo ou em comissão, submetidos a um estatuto;

IV – Empregado público: é toda pessoa física legalmente investida em emprego, não são submetidos a

um estatuto, e sim celetistas;

V – Grupo ocupacional: é o conjunto de cargos de carreira com afinidades entre si quanto à natureza do

trabalho ou semelhança do conhecimento exigido para seu desempenho que formam o nível mais agregado da

classificação;

VI  –  Grupos  de  base  ou famílias  ocupacionais:  é  a  classificação  das  ocupações,  que  agrupam

situações cujo as ocupações sejam similares, que integram um domínio de trabalho mais amplo.

VII – Cargo/ocupação: é a agregação de ofícios ou situações de trabalho similares quanto às atividades

realizadas, que implica no desempenho, pelo seu titular, de um conjunto de atribuições e responsabilidades

inerentes aos serviços públicos, observado a Classificação Brasileira de Ocupações;

VIII  –  Carreira: é  a  série  de  cargos/ocupações,  da  mesma  natureza  funcional  com  grau  de

responsabilidade semelhante quanto à sua dificuldade e responsabilidade para o exercício, natureza do trabalho

e hierarquizadas segundo o grau de complexidade das atribuições dos cargos que a compõem;

IX – Grau: é a escala de elevação funcional, que compreende a faixa de vencimentos atribuídos a uma

determinada carreira em virtude da natureza da habilitação profissional exigida para acesso, responsabilidades,

atitudes e habilidades que o profissional possui, constituindo-se no plano natural de promoção;

X – Nível:  é a designação literal correspondente a cada avanço na carreira e no grau correspondente,

onde se determina o desenvolvimento funcional do servidor efetivo e estável, constituindo-se a linha natural de

progressão;

XI  -  Faixa  de  vencimentos: escala  de  carreiras,  graus  e  níveis  de  vencimentos  atribuídos  a  um

determinado cargo/ocupação;

XII – Vencimento base: é o valor nominal, base da remuneração mensal recebida pelo exercício de

cargo público, correspondente ao grau a ao nível que ocupa o servidor público;

XIII  – Remuneração: vencimento  do  cargo,  acrescido  das  vantagens  pecuniárias,  permanentes  ou

temporárias, estabelecidas em lei.

XIV  –  Promoção  funcional:  desenvolvimento  funcional  que  configura  a  passagem  do  servidor  da

administração de um grau de habilitação para outro superior,  dentro da mesma carreira, observado a sua

formação acadêmica.

XV – Progressão na carreira: é  a passagem do servidor  de um nível  de  vencimento  para  outro,

imediatamente superior, dentro da carreira e o grau a que pertence, observado o critério de merecimento;

XVI – Interstício: é o intervalo de tempo estabelecido como o mínimo necessário para que o servidor se

habilite à progressão;
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XVII – Função gratificada: é a vantagem pecuniária, de caráter transitório, criada para remunerar

encargos, em nível de chefia, direção e assessoramento, exercida exclusivamente, por servidores ocupantes de

cargo efetivo, sem prejuízo da carga horária, na Prefeitura Municipal de Colatina;

XVIII – Cargo de provimento em comissão: é o cargo de livre nomeação e exoneração, que poderá

ser preenchido, também, por servidor de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos estabelecidos em

lei, conforme a circunstância.

XIX – Enquadramento é o ato que oficializa a modificação da posição ocupada por um servidor dentro

do plano de carreira.

CAPÍTULO IV

Do Ingresso na Carreira

SEÇÃO I

Das Disposições Gerais

Art. 12. Os cargos/ocupações de provimento efetivo, constantes do Anexo I desta Lei, serão providos:

I.I pelo enquadramento dos atuais servidores e empregados públicos, conforme as normas estabelecidas

no Capítulo X desta Lei;

I.II por nomeação, precedida de concurso público, nos termos do inciso II do art. 37 da Constituição Fe-

deral, tratando-se de cargo inicial de carreira;

Art. 13.  O ingresso na carreira do Serviço Público Municipal, dar-se-á em estrita observação as exigências

estabelecidas no Anexo V desta lei, sempre no Nível “1” do Grau inicial da respectiva carreira e a ela retornam

quando vagos.

SEÇÃO II

Dos Requisitos de Provimento

Art.  14. Para  provimento  dos  cargos  efetivos  serão  rigorosamente  observados  os  requisitos  básicos  e

específicos estabelecidos para cada cargo, constantes do Anexo V desta Lei observado os termos do § 2º do

artigo 9º, sob pena de ser o ato correspondente nulo de pleno direito, não gerando obrigação de espécie

alguma para a Prefeitura Municipal  de Colatina  ou qualquer  direito  para o beneficiário,  além de acarretar

responsabilidade a quem lhe der causa.

§ 1º. São requisitos básicos para provimento de cargo público:

I – Nacionalidade brasileira;

II – Gozo dos direitos políticos;

III – Regularidade com as obrigações militares, se do sexo masculino, e com as eleitorais;

IV – Idade mínima de 18 (dezoito) anos;

V – Condições de saúde física e mental, compatíveis com o exercício do cargo, emprego ou função, de

acordo com prévia inspeção médica oficial,  admitida a incapacidade física ou mental parcial,  na forma dos

artigos 18 e 19 desta Lei e de regulamentação específica;
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VI – Nível de escolaridade exigido para o desempenho do cargo;

VII – Habilitação legal para o exercício de profissão regulamentada.

§ 2º. Para o cargo de Guarda Civil Municipal, ainda será exigido:

I – Aptidão física, mental e psicológica;

II  –  Idoneidade  moral  comprovada  por  investigação  social  e  certidões  expedidas  perante  o  Poder

Judiciário estadual, federal e distrital; e

III – Curso de capacitação específica,  cujo a matriz curricular seja compatível  com as atividades de

Guarda Civil Municipal.

§ 3º. O município poderá firmar convênios ou consorciar-se a outros órgãos ou a intuições formadoras,

visando o atendimento do disposto no inciso III do §2º deste artigo.

§ 4º. Lei específica, observada a lei federal, definirá os critérios para admissão de estrangeiros no serviço

público municipal de Colatina.

Art. 15. O provimento dos cargos integrantes do Anexo I desta Lei será autorizado pelo Prefeito Municipal de

Colatina, mediante solicitação da chefia interessada, desde que haja vaga e dotação orçamentária para atender

às despesas.

§ 1º. Da solicitação deverão constar:

I – Denominação, carreira, grau e nível de vencimento do cargo;

II – Quantitativo de cargos a serem providos;

III – Prazo desejável para provimento;

IV – Justificativa para a solicitação de provimento.

§  2º. O  provimento  referido  no  caput  deste  artigo  só  se  verificará  após  o  cumprimento  do  preceito

constitucional que o condiciona à realização de concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo

com a natureza e a complexidade de cada cargo, observados a ordem de classificação e o prazo de validade do

concurso.

Art. 16. O concurso público terá validade de até 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual

período, podendo na sua realização serem aplicadas provas escritas, teóricas ou práticas e de títulos, conforme

as características do cargo a ser provido.

§ 1º. O prazo de validade do concurso, as condições de sua realização e os requisitos para inscrição dos

candidatos serão fixadas em edital que será divulgado de modo a atender ao princípio da publicidade.

§ 2º. A aprovação em concurso público não gera direito a nomeação, a qual se dará, a exclusivo critério da

Prefeitura Municipal de Colatina, dentro do prazo de validade do concurso e na forma da lei.

Art. 17. Não se realizará novo concurso público, para os mesmos cargos, enquanto houver candidato aprovado

em concurso anterior, com prazo de validade ainda não expirado.

Parágrafo Único. É vedado, a partir da data de publicação desta Lei, o provimento dos cargos em extinção

que integram o Quadro Suplementar do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Colatina, estabelecidos no

Anexo II desta Lei.

Art. 18  Às Pessoas com Deficiência (PcD) é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para

provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.
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§ 1º. O disposto neste artigo não se aplica aos cargos para os quais a lei exija aptidão plena.

§ 2º. O Edital  de Concurso Público  deverá reservar  o percentual  de vagas  destinadas  às Pessoas com

Deficiência nos termos da legislação em vigor.

§ 3º.  As vagas reservadas às pessoas com deficiência nos termos do disposto neste artigo poderão ser

ocupadas por candidatos sem deficiência na hipótese de não haver inscrição ou aprovação de candidatos com

deficiência no concurso público

Art.  19. A  Prefeitura  Municipal  de  Colatina  estimulará  a  criação  e  o  desenvolvimento  de  programas  de

reabilitação ou readaptação profissional para os servidores.

Art. 20. Compete ao Prefeito Municipal expedir os atos de provimento dos cargos da Prefeitura Municipal de

Colatina.

Art. 21. O ato de provimento deverá, necessariamente, além das formas previstas no Estatuto dos Servidores

Públicos Municipais de Colatina conter as seguintes indicações, sob pena de nulidade:

I – Fundamento legal;

II – Denominação do cargo provido;

III – Forma de provimento;

IV – Carreira, grau e nível do cargo;

V – Nome completo do servidor;

VI – Nos casos de cumulação permitida, a indicação de que o exercício do cargo se fará cumulativamente

com outro cargo, obedecidos os preceitos constitucionais.

Art. 22.  Os processos de provimento, após concluídos, deverão ser encaminhados ao TCE-ES – Tribunal de

Contas do Estado do Espírito Santo, para registro.

Art. 23. Os cargos do Quadro Permanente de Pessoal que vierem a vagar, bem como os que forem criados por

esta Lei, só poderão ser providos na forma prevista neste Capítulo ou na forma do Estatuto dos Servidores

Públicos Municipais de Colatina.

Parágrafo  Único.  Excetua-se  da  proibição  contida  no  caput deste  artigo  a  contratação  por  tempo

determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público municipal, nos termos do

art. 37, inciso IX da Constituição Federal.

SEÇÃO III

Do Estágio Probatório

Art. 24. Estágio probatório é o período de 3 (três) anos de efetivo exercício do funcionário nomeado no cargo

em virtude de concurso público, durante o qual são apurados os requisitos necessários a sua confirmação no

cargo,  mediante  sistema  de  avaliação  especial  de  desempenho,  nos  termos  que  dispuser  o  Sistema  de

Acompanhamento e Desenvolvimento do Servidor – SADS.

§ 1o Será objeto de avaliação especial a aptidão e capacidade do servidor para o exercício do cargo.

§ 2o Se, no curso do estágio probatório, o funcionário não obtiver o rendimento mínimo esperado, conforme

estipulado no artigo 47, será exonerado.
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§ 3o Para apuração do estágio em relação a cada um dos requisitos, o chefe imediato da repartição em que

sirva, informará oficialmente mediante formulário de avaliação ao órgão de pessoal sobre o funcionário.

§ 4o  A designação de servidor efetivo para ocupar cargo em comissão não prejudicará a avaliação do estágio

probatório.

Art. 25. A avaliação especial de desempenho para efeito de cumprimento do estágio probatório será realizada

individualmente, observados as normas e os critérios próprios de concessão estabelecidos na sessão III do

Capítulo VI da presente Lei e em regulamento próprio.

CAPÍTULO V

Da Valorização do Servidor

Art.  26.  A  valorização  do  servidor  caracteriza-se  pelo  permanente  aperfeiçoamento  dos  profissionais  do

Executivo Público  Municipal,  observado os mecanismos de desenvolvimento  funcional,  consubstanciados  no

aperfeiçoamento profissional previstos neste plano, com vistas a garantir uma melhor qualidade dos serviços

públicos  municipais,  mediante  sistema de avaliação  periódica  de desempenho, nos  termos que dispuser  o

Sistema de Acompanhamento e Desenvolvimento do Servidor – SADS.

Parágrafo Único. A valorização do servidor dar-se-á exclusivamente nas seguintes situações:

I – Promoção Funcional com base na formação acadêmica do profissional da administração pública

municipal;

II – Progressão na Carreira com base no efetivo tempo de serviço nas atribuições do cargo, realizada

por merecimento, mediante avaliação periódica do desempenho.

Art.  27. As  verbas destinadas  à  Promoção Funcional  e Progressão na Carreira se dará de acordo com a

previsão orçamentária de cada ano. 

§ 1°. As verbas destinadas a Progressão deverão ser objeto de rubricas específicas na lei orçamentária, até

o limite de 4% (quatro por cento) da folha de pagamento do ano anterior. 

§ 2°. Só ocorrerá a Progressão Funcional se houver disponibilidade financeira, observados os limites que

determina a Lei de Responsabilidade Fiscal.

SEÇÃO I

Da Promoção Funcional

Art. 28. A promoção funcional é a passagem do servidor de um grau para outro imediatamente superior,  na

mesma carreira  a  que  pertence  o  profissional  efetivo,  observado os  requisitos  constantes  desta  lei  e  em

regulamento próprio a ser editado.

§ 1º. A promoção funcional para um grau superior da carreira a que pertence, caracterizada como avanço

vertical, ocorrerá com o interstício mínimo de 36 (trinta e seis) meses no último Grau antecedente àquele para

a  qual  se  dará  a  promoção,  mediante  a  comprovação  da  nova  habilitação  acadêmica  específica  para  o

correspondente campo de atuação, no cargo em que tiver exercício. 

§ 2º.  A comprovação de habilitação acadêmica específica far-se-á através de diploma ou certificado de

conclusão de curso expedido pela instituição formadora, devidamente autorizada ou credenciada pelos órgãos

competentes, conforme legislação em vigor.
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§ 3º. A promoção não impedirá o processo de progressão a que o servidor tiver direito.

§ 4º. Um mesmo título não poderá servir de documento para promoção e progressão. 

§ 5º.  Ocorrida a promoção funcional, o profissional passará automaticamente para o novo grau, no nível

correspondente, em ordem de equivalência, resguardado o tempo de permanência no grau anterior, para fins

de progressão.

Art. 29. O processo de promoção funcional ocorrerá uma vez ao ano, especificamente no mês de julho de cada

ano, e deverá ser requerida pelo servidor, através do protocolo geral da Prefeitura Municipal de Colatina, até 30

(trinta) de abril do ano curso.

§ 1º.  O servidor público que não protocolar o seu pedido de promoção, com a juntada da documentação

correspondente na data fixada nos termos deste artigo, somente poderá requerê-la novamente na data base

seguinte.

§ 2º. Caso a titulação ou habilitação apresentada não seja compatível com a formação profissional exigida

para o nível requerido, a promoção será indeferida.

§ 3º.  Os processos de promoção serão organizados pela Secretaria responsável pela gestão de recursos

humanos do Município, mediante Comissão instituída pelo Secretário Municipal da pasta, que realizará a análise

dos requerimentos e documentos apresentados pelos servidores municipais.

SEÇÃO II

Da Progressão na Carreira

Art.  30. A  progressão  na  careira  é  a  passagem  do  servidor  de  seu  nível  de  vencimento  para  outro,

imediatamente superior, dentro da carreira e do respectivo grau a que pertence o servidor efetivo.

Art. 31. A progressão dos integrantes do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal, caracterizada como avanço

horizontal, far-se-á por merecimento, através de avaliação periódica do desempenho, observados as normas

estabelecidas neste Capítulo e os critérios próprios de concessão estabelecidos em regulamento específico a ser

editado.

Art. 32. A progressão far-se-á após o cumprimento do estágio probatório, mediante avaliação de desempenho

efetuada  pela  Comissão  de  Avaliação  de  Desempenho  (COAD),  que  deverá  ser  instituída  pelo  Secretário

Municipal da pasta.

Parágrafo Único. A progressão se processará, conforme regulamentação expedida pelo poder executivo 

municipal.

Art. 33. Somente poderá concorrer à progressão o servidor que estiver no efetivo exercício de seu cargo na

Administração Municipal  de Colatina, salvos os casos em que o servidor estiver no exercício de cargos em

comissão ou de dirigente classista, no âmbito da Administração Municipal.

Art. 34. Para fazer jus à progressão, o servidor deverá, cumulativamente:

I – Ter cumprido o estágio probatório;

II – Ter cumprido o interstício mínimo de 03 (três) anos de efetivo exercício no nível de desenvolvimento

funcional em que se encontre;
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III – Ter obtido, pelo menos, o grau mínimo de 70 % (setenta por cento) na média da soma de seus

últimos 06 (seis) ciclos avaliativos que compreende o período aquisitivo.

§ 1º. Na hipótese do servidor não alcançar o percentual mínimo de pontos exigidos para a progressão

conforme inciso III, poderá requerê-la no ano seguinte na mesma data base, considerando para efeitos de

pontuação, sempre a média do somatório dos 06 (seis) últimos ciclos avaliativos.

§ 2º. O tempo de serviço para fins de progressão corresponde ao tempo de efetivo serviço nas atribuições

específicas  do  cargo  da  administração  pública  municipal  de  Colatina,  excluídas  as  seguintes  licenças  e

afastamentos:

a) licença para tratamento de interesses particulares;

b) licença por motivo de doença em pessoa na família;

d) licença para o serviço militar obrigatório;

e) licença para ocupar cargo público eletivo;

f) afastamento  das  funções  específicas  do  cargo,  salvo  para  ocupar  cargo  comissionado,  função

gratificada ou de dirigente classista no âmbito da Prefeitura Municipal de Colatina;

g) faltas injustificadas ao serviço;

h) motivo de deslocamento do cônjuge ou companheiro, quando servidor público federal, estadual ou

municipal; e

i) cessão  do  servidor  em estágio  probatório  para  outros  Entes  Políticos  e  seus  órgãos  que  não

pertençam ao Município de Colatina.

§ 3º O servidor perderá o direito a progressão nos seguintes casos;

a) suspensão disciplinar com base no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais durante o período

aquisitivo, ou condenação criminal definitiva determinada por autoridade competente;

b) licença médica superior a 60 (sessenta) dias por triênio, exceto quando decorrentes de gestação,

lactação ou adoção, paternidade,  doenças graves especificadas  em Lei  e acidente ocorrido em

serviço.

c) ao atingir 05 (cinco) faltas injustificadas ao serviço durante o período aquisitivo;

§ 4º Na hipótese do servidor obter o quantitativo de 60 (sessenta) dias de licença médica em um único ano,

observado a alínea “b” do parágrafo 3º, deverá ser iniciado nova contagem de tempo de serviço para fins de

progressão.

Art.  35. Caso  não  alcance  o  percentual  de  merecimento  mínimo,  o  servidor  permanecerá  no  nível  de

desenvolvimento funcional em que se encontra, devendo cumprir o interstício de mais 01 (um) ano em efetivo

exercício nesse nível para efeito de nova apuração de merecimento.

§ 1º. O servidor que cumprir os requisitos estabelecidos para progressão, passará automaticamente para o

nível de desenvolvimento funcional seguinte, reiniciando-se a contagem de tempo e a anotação de ocorrências,

para efeito de nova apuração de merecimento.

§ 2º. Os efeitos financeiros decorrentes das progressões previstas neste Capítulo  vigorarão a partir  do

primeiro dia do mês subsequente à sua concessão.
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§ 3º. Cabe a Secretaria responsável pela gestão de recursos humanos do Município por meio do órgão

responsável pela manutenção dos registros funcionais dos servidores, o fornecimento dos dados e informações

necessárias à efetiva aplicação da Progressão.

CAPÍTULO VI

Do Sistema de Acompanhamento e Desenvolvimento dos Servidores

SEÇÃO I

Das Disposições Gerais

Art. 36. Fica instituído o Sistema de Acompanhamento e Desenvolvimento do Servidor – SADS, que tem como

objetivo  a implementação  de  mecanismos  de  aperfeiçoamento  e  desenvolvimento  profissional  do servidor,

promovendo melhor aproveitamento do seu potencial, o contínuo aprimorando do desempenho no trabalho e a

valorização das relações profissionais, tendo como objetivos:

I  –  Promover  mecanismos  para  melhoria  contínua  de  qualidade  e  de  alcance  dos  interesses  da

comunidade. 

II – Auxiliar os gestores na liderança de suas equipes de trabalho, buscando eficiência e eficácia.

III – Valorizar e reconhecer o desempenho dos servidores identificando também falhas de desempenho.

IV – Contribuir para o desenvolvimento das relações interpessoais e de cooperação mútua.

V – Oferecer informações gerenciais que subsidiem o desenvolvimento profissional dos servidores.

VI  – Atuar  de  modo  preventivo,  antecipando  problemas  de  performance,  de  adaptação,  de

relacionamento, que poderiam resultar em perda de desempenho. 

VII – Facilitar o planejamento de ações para promover o desenvolvimento dos servidores.

VIII – Possibilitar ao servidor a identificação dos meios necessários ao autodesenvolvimento.

IX – Servir de instrumento suporte à homologação de servidores em estágio probatório.

Parágrafo Único.  O SADS obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,

eficiência e de ampla defesa do servidor.

Art. 37. É atribuição do SADS, por meio da Comissão de Avaliação de Desempenho (COAD), promover as

avaliações especial  e  periódica  de desempenho,  bem como a capacitação  de seus servidores,  conforme o

disposto neste Capítulo e em regulamento específico.

SESSÃO II

Da Avaliação de Desempenho

Art. 38. A Avaliação de Desempenho dos servidores do Executivo Público  Municipal  de Colatina/ES, é um

processo permanente e sistemático de aferição do desempenho do Servidor Público e será utilizada para os

seguintes fins:

I – Avaliação Especial: Como condição para a aquisição da estabilidade nos termos do Capítulo V do

Estatuto dos Servidores Públicos de Colatina, e do §4° do artigo 41 da Constituição Federal e;
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II – Avaliação Periódica: Para programação de ações de capacitação  e qualificação,  comprovação da

Eficiência do Desempenho dos servidores, observado o que dispõe o inciso III do artigo 56 do Estatuto dos

Servidores Públicos de Colatina, e inciso III do § 1º do art. 41, da Constituição Federal, bem como critério para

a aferição de mérito destinado a Progressão, no âmbito deste Plano de Carreira.

Art. 39. A avaliação de desempenho será apurada, semestralmente, observado as normas contidas nesta Lei e

em regulamento específico, sendo garantido ao servidor a avaliação da chefia e uma autoavaliação, bem como

o julgamento por uma comissão composta por servidores efetivos. 

Art.  40. As  chefias  deverão  enviar,  sistematicamente,  ao  órgão  responsável  pela  manutenção  dos

assentamentos funcionais dos servidores, os dados e informações necessários à avaliação do desempenho de

seus subordinados.

Art. 41. A avaliação de desempenho dos integrantes do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal, far-se-á

através das avaliações especial  e/ou periódica do desempenho, observados as normas estabelecidas neste

Capítulo e os critérios próprios de concessão estabelecidos em regulamento específico.

Art. 42. Nos processos de avaliação deverão ser considerados, dentre outros previstos na legislação municipal,

os seguintes fatores:

I  –  Interesse:  atitude  do  servidor  de  buscar  as  informações  necessárias  para  a  execução  do  seu

trabalho, bem como a atenção e cumprimento das informações recebidas.

II – Iniciativa e Criatividade: capacidade do servidor de se antecipar às demandas e necessidades do

serviço,  bem como  buscar  soluções  para  as  diversas  situações  verificadas,  apresentando  sugestões  para

melhoria da qualidade do serviço;

III – Flexibilidade e Aprendizagem: facilidade de aprender e adaptar-se com rapidez às mudanças a

novos métodos, planos e ações, frente às necessidades;

IV – Ética Pública:  capacidade  profissional,  legal  e  moral  para  realização  das  ações  adequadas  às

exigências das tarefas de sua competência;

V – Compromisso: assunção das suas responsabilidades, garantindo os resultados do seu trabalho;

VI – Relacionamento Profissional: habilidade de trocar e discutir ideias e comunicar-se com a equipe

de trabalho e o público em geral, sabendo ouvir e respeitar as diferenças, dentro de padrões de harmonia,

urbanidade, respeito e espírito de colaboração;

VII – Eficiência: desempenho do trabalho com qualidade e produtividade, dentro dos padrões exigidos e

no menor espaço de tempo;

VIII - Formação e Aperfeiçoamento: busca permanente de novos conhecimentos e práticas funcionais

para aplicação na sua área de trabalho;

IX – Comunicação: capacidade de transmitir suas ideias com clareza, mantendo as pessoas informadas

e atualizadas;

X – Disciplina: organização das tarefas, considerando o cumprimento dos procedimentos estabelecidos,

atuando com respeito à hierarquia funcional.

XI – Pontualidade e Assiduidade:  comparecimento contínuo, dentro do horário estabelecido para o

trabalho.

XII  –  Utilização  dos  Recursos  Materiais:  responsabilidade  no  uso  e  manutenção  de  materiais  e

equipamentos, obedecendo ao princípio de economicidade e zelo.
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Art. 43.  Fica assegurado ao servidor que discordar de sua avaliação da chefia o direito ao contraditório e a

ampla defesa nos termos da lei, em petição fundamentada, ao final de cada avaliação, no prazo de até 10 (dez)

dias úteis, após a ciência do resultado da avaliação, indicando os fatores de sua discordância.

SEÇÃO III

Da Avaliação Especial de Desempenho

Art. 44. A Avaliação Especial, utilizada para fins de aquisição da estabilidade no serviço público, será realizada

em ciclos avaliativos semestrais, durante o período de 3 (três) anos, objetivando o cumprimento ao estágio

probatório,  com o objetivo  de apurar  o  preenchimento  dos requisitos  necessários à confirmação no cargo

efetivo para o qual foi nomeado.

Art. 45. Será objeto da avaliação especial  a aptidão e capacidade do servidor para o exercício do cargo,

exclusivamente  pela “avaliação de competências”  observados as normas estabelecidas  neste  Capítulo  e os

critérios próprios de concessão estabelecidos em regulamento específico.

Art. 46. A avaliação especial de desempenho dos servidores em estágio probatório será realizada em ciclos

avaliativos semestrais, tendo como referência o mês de fevereiro relativo ao semestre de agosto a janeiro, e

agosto relativo ao semestre de fevereiro a julho, observado como início do período a data do efetivo exercício,

conforme regulamentação expedida pelo poder executivo municipal.

Parágrafo Único. Cada avaliação deverá ser concluída no prazo de 90 (noventa) dias, após o término do ciclo

avaliado.

Art. 47. Para efeitos de julgamento de cada ciclo avaliativo, deverá ser observado os seguintes critérios:

I  –  O servidor  avaliado  deverá ter  rendimento  superior  a  40% (quarenta  por  cento)  em cada ciclo

avaliativo, sob pena de ser considerado inapto e incapaz para o exercício do serviço público.

II – O servidor que obtiver rendimento superior a 40% (quarenta por cento) e inferior a 70% (setenta

por cento), no ciclo avaliativo, será obrigado a participar de cursos de aperfeiçoamento no serviço público, e

obter aproveitamento mínimo de 70% (setenta por cento) ao final do curso.

III – O servidor que não participar dos cursos de aperfeiçoamento no serviço público e/ou não obtiver

aproveitamento  mínimo conforme inciso  II,  será considerado inapto  e incapaz  para o exercício  do serviço

público.

Parágrafo Único. É obrigatório o preenchimento da ficha de comentários da avaliação, no campo existente no

formulário de avaliação especial.

Art. 48. O servidor avaliado tomará ciência do resultado de sua avaliação mediante publicação no site oficial da

Prefeitura Municipal de Colatina, conforme Edital, ou em nota expressa no contracheque mensal.

Art. 49. Durante o período de estágio probatório, não poderá ser atribuído ao servidor outros serviços além

daqueles inerentes ao cargo para o qual foi nomeado, salvo para o exercício do cargo em comissão no âmbito

da Administração Municipal e em virtude de doença, após avaliação por Junta Médica Oficial do Município, ou

mediante disposições legais. 

Art.  50. Cabe  ao  poder  público  municipal  de  Colatina,  juntamente  com  a  Comissão  de  Avaliação  de

Desempenho  (COAD),  a  expedição  das  normas  que  regulamentarão  a  avaliação  especial  de  desempenho,

observados as normas estabelecidas neste Capítulo.
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Art. 51. Ao final do período de duração do estágio probatório, o servidor será considerado apto e capaz para

continuar o efetivo exercício do cargo, desde que atinja o rendimento mínimo de 70% (setenta por cento) na

média resultante da soma dos 06 (seis) ciclos avaliativos.

§ 1º. Caso o servidor não atinja o rendimento mínimo 70% (setenta por cento) na média resultante da soma

dos 06 (seis) ciclos avaliativos será considerado inapto e incapaz para o exercício do serviço público.

§ 2º. Caso o servidor não tenha completado os 06 (seis) ciclos avaliativos, a média estabelecida no caput

deste artigo será extraída da soma dos ciclos avaliativos a que o servidor tiver sido submetido no período de

duração do estágio probatório.

Art.  52. Após  a  confirmação  definitiva  da  aptidão  e  capacidade  para  o  efetivo  exercício  do  cargo,  em

cumprimento ao Estágio Probatório, o servidor estará subordinado às regras estabelecidas para a Avaliação

Periódica de Desempenho.

SEÇÃO IV

Da Avaliação Periódica de Desempenho

Art. 53.  A Avaliação Periódica de Desempenho será um processo permanente e sistemático de aferição do

desempenho do Servidor Público Estável, tendo como objetivo verificar o rendimento periódico dos servidores,

cujo os resultados serão utilizados para fins de programação das ações de capacitação e qualificação, como

requisitos para a Progressão Funcional, e de comprovação da eficiência do desempenho, observados as normas

estabelecidas nesta Lei e os critérios próprios de concessão estabelecidos em regulamento específico.

Parágrafo  Único.  A  avaliação  periódica  de  desempenho  para  efeitos  de  progressão  e  comprovação  da

eficiência do desempenho, será realizada individualmente, mediante a utilização dos fatores consubstanciados

nos níveis de desempenho definidos em regulamento próprio.

Art. 54.  A avaliação periódica de desempenho dos servidores estáveis, será realizada em ciclos avaliativos

semestrais,  tendo como referência o mês de fevereiro relativo ao semestre de agosto a janeiro, e agosto

relativo ao semestre de fevereiro a julho. 

Parágrafo Único. Cada avaliação deverá ser concluída no prazo de 90 (noventa) dias, após o término do ciclo

avaliado.

Art.  55.  A  Avaliação  Periódica  de  Desempenho  para  os  servidores  em  exercício  de  mandato  sindical

compreenderá a análise da qualificação profissional e de mensuração da assiduidade, observados as normas

estabelecidas neste Capítulo e os critérios próprios de concessão estabelecidos em regulamento específico.

Art. 56. Para efeitos de progressão, prevista no artigo 30 da presente lei, o servidor avaliado será considerado

apto a passar de um nível de vencimento para outro imediatamente superior dentro do grau e da carreira a que

pertence, desde que atinja o grau mínimo de 70% (setenta por cento) da média da soma de seus últimos 06

(seis) ciclos avaliativos apurados.

§ 1o Na hipótese de o servidor não alcançar o grau mínimo de pontos exigidos para a progressão, poderá

requerê-la  no  ano  seguinte,  observado a  data  base,  considerando  para  efeitos  de  apuração,  a  média  do

somatório dos 06 (seis) últimos ciclos avaliativos, observado o artigo 34 desta lei.

§ 2o O servidor que obtiver rendimento superior a 40% (quarenta por cento) e inferior a 70% (setenta por

cento) em qualquer ciclo avaliativo, será obrigado a participar de cursos de aperfeiçoamento no serviço público,

oferecidos pelo município, e obter aproveitamento mínimo de 70% (setenta por cento) ao final do curso.
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§ 3º. Caso o servidor não tenha completado os 06 (seis) ciclos avaliativos, a média estabelecida no caput

deste artigo será extraída da soma dos ciclos avaliativos a que o servidor tiver sido submetido no período de

duração do estágio probatório.

§ 4o O servidor que não participar  dos cursos de aperfeiçoamento no serviço público  e/ou não obtiver

aproveitamento  mínimo conforme descrito  no §2º deste  artigo,  será  considerado inapto  e  incapaz  para  o

exercício do serviço público.

Art. 57. Para efeitos do disposto no inciso III do parágrafo 1º do artigo 41 da Constituição Federal,  será

considerado inapto e incapaz para o exercício do serviço público tendo como sanção a exoneração o servidor

estável, que:

I – Tiver obtido o desempenho inferior a 50% (cinquenta por cento) da média resultante da soma de dois

ciclos avaliativos consecutivos;

II – Tiver em qualquer um dos ciclos avaliativos o rendimento inferior a 30% (Trinta por cento).

III – Não participar dos cursos de aperfeiçoamento no serviço público e/ou não obtiver aproveitamento

mínimo conforme descrito no §2º do artigo 56.

Art.  58. Cabe  ao  poder  público  municipal  de  Colatina,  juntamente  com  a  Comissão  de  Avaliação  de

Desempenho  (COAD),  a  expedição  das  normas  que  regulamentarão  o  sistema  de  avaliação  periódica  de

desempenho, observados as normas estabelecidas neste Capítulo.

Art. 59. O servidor avaliado tomará ciência do resultado de sua avaliação mediante publicação no site oficial da

Prefeitura Municipal de Colatina, conforme Edital, ou em nota expressa no contracheque mensal.

SEÇÃO V

Da Comissão de Avaliação de Desempenho

Art. 60. Fica criada a Comissão de Avaliação de Desempenho (COAD), que será constituída por membros

nomeados pelo Prefeito Municipal de Colatina, com a atribuição de proceder à avaliação especial e periódica de

desempenho, conforme o disposto neste Capítulo e em regulamento específico.

Art. 61. A Comissão de Avaliação de Desempenho (COAD), será composta por 5 (cinco) membros do quadro

efetivo e estável, conforme abaixo especificado:

I – 01 (um) membro servidor efetivo e estável do órgão de recursos humanos da administração municipal

de Colatina, indicados pelo prefeito, que exercerá a presidência da Comissão. 

II – 01 (um) membro servidor efetivo estável da Procuradoria Jurídica e 01 (um) do Órgão da Secretaria

de Administração da Prefeitura Municipal de Colatina, indicados pelo prefeito.

III – 02 (dois) membros eleitos entre os servidores efetivos e estáveis, preferencialmente indicados pelo

Sindicato dos servidores municipais;

§ 1º. Para cada membro titular deverá ser indicado o respectivo suplente e ambos deverão ser estáveis e

ocupantes de cargos pertencentes às Carreiras da Administração Municipal.

§ 2º. O mandato dos membros da Comissão de Avaliação de Desempenho terá duração de 2 (dois) anos,

prorrogável uma vez por igual período.

§ 3º. A alternância dos membros constituintes da Comissão de Avaliação de Desempenho, quando indicados

pelo  Sindicato  dos  servidores  verificar-se-á  a  cada  3  (três)  anos  de  participação,  observados,  para  a
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substituição  de  seus  participantes,  os  critérios  fixados  em  regulamentação  específica  e  o  disposto  neste

Capítulo.

§ 4º. No caso de ocorrência de vaga do membro titular, assumirá seu respectivo suplente até o término do

mandato daquele.

§ 5º. Caberá à secretaria responsável pela gestão de recursos humanos do Município por meio do Órgão de

Desenvolvimento de Pessoas, no âmbito da administração central, e às áreas de Gestão e Desenvolvimento de

Pessoas, no âmbito das unidades administrativas, a função de secretaria-executiva do colegiado, responsável

pela  realização  das  atividades  de  suporte  técnico,  logístico  e  de  guarda  dos  documentos  relacionados  às

atribuições da Comissão de Avaliação de Desempenho.

Art.  62. A  Comissão  de  Avaliação  de  Desempenho  terá  sua  organização  e  forma  de  funcionamento

regulamentada  por  decreto  do  Prefeito  Municipal  de  Colatina,  observados  as  normas  estabelecidas  neste

Capítulo.

Art. 63. A Comissão reunir-se-á:

I  –  Ordinariamente,  durante  cada  ciclo  avaliativo,  mediante  convocação  de  seu  Presidente,  para

coordenar os processos de avaliação especial  e periódica de desempenho, desde que haja processos para

análise e deliberação do colegiado;

II –  Extraordinariamente, quando justificada a situação e com antecedência mínima de 10 (dez) dias

corridos da data da reunião, podendo ser convocada pelo Presidente ou pela maioria dos membros titulares.

§ 1º. O quórum de reunião é a totalidade dos membros.

§ 2º.  Nas ausências dos membros titulares, estes deverão ser substituídos por seu respectivo suplente,

inclusive o responsável pela presidência da comissão.

§ 3º. As decisões desta Comissão deverão ser tomadas pela maioria dos membros e registradas em ata.

SUB SEÇÃO I

Da Competência da Comissão de Avaliação de Desempenho (COAD)

Art. 64. Compete a Comissão de Avaliação de Desempenho, mediante a utilização dos fatores e critérios de

avaliação de desempenho:

I – Elaborar  seu regimento  interno,  ditando normas e procedimentos  administrativos  quanto  ao seu

funcionamento, tramitação e julgamento dos processos.

II – Proceder o levantamento dos servidores estáveis e em estágio probatório, por categoria funcional,

matrícula, data da nomeação, exercício e lotação;

III – Elaborar editais, portarias, regulamentos, formulários, pareceres e outros documentos necessários

ao desenvolvimento das suas atribuições;

IV – Julgar os processos de avaliação de desempenho, pedidos de reconsideração e recursos relativo às

suas decisões, considerando os seguintes aspectos:

a cada indivíduo é diferente do outro, evitando comparações;

b a avaliação deverá ser dirigida ao profissional que ocupa o cargo e sua adequação a este cargo e

não ao indivíduo;
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c o desempenho do avaliado deverá ser considerado em relação às orientações e oportunidades que

recebeu;

d ser justo e imparcial.

e evitar deixar-se influenciar por fatores externos (simpatias, antipatias, pessoas e opiniões);

f julgar cada fator separadamente, sem levar em conta a impressão geral que tem sobre o servidor;

g estar ciente do objetivo principal da avaliação de desempenho e de sua responsabilidade pessoal;

h assegurar o direito ao contraditório e a ampla defesa.

V – Proceder a inquirição das partes e de testemunhas arroladas no processo;

VI – Analisar os formulários de avaliação de desempenho;

VII – Identificar a existência ou não de suficiência de desempenho;

VIII – Manifestar-se decisivamente sobre os resultados do processo de avaliação;

IX – Dar início ao processo de avaliação nos termos da lei e de seu regimento interno. 

Art. 65. Caso haja servidores que não atingiram o desempenho esperado após cada avaliação, a Comissão

emitirá  Relatório  Circunstanciado  com  parecer  conclusivo,  identificando  os  servidores,  que  deverá  ser

encaminhado ao órgão de recursos humanos para providências.

Parágrafo Único. O prazo para a emissão do relatório mencionado neste artigo é de 20 (vinte) dias úteis, a

contar da conclusão do processo de avaliação.

Art. 66. A Comissão poderá propor ao titular do órgão ou da entidade a exoneração do servidor em estagiário

probatório ou estável, observado os termos da presente Lei e do Regimento Interno da comissão. 

§ 1º. Se a Comissão constatar, durante o período de avaliação, qualquer ocorrência onde haja necessidade

de um acompanhamento bio-psico-social  ao avaliado,  e/ou jurídico,  poderá solicitar,  através da Secretaria

responsável  pelos  recursos  humanos,  suporte  especializado  na  Junta  Médica  Oficial  do  Município  e/ou

Consultoria Jurídica.

§ 2º. As ocorrências constatadas referente à formação e o desenvolvimento do servidor avaliado, deverá ser

comunicada ao Órgão Central de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas que em colaboração com os demais

órgãos  de  igual  nível  hierárquico,  elaborará  e  coordenará  a  execução  de  programas  de  treinamento  e

capacitação, observado o contido nesta Lei.

SESSÃO V

Do Treinamento e Capacitação

Art. 67. Fica instituída como atividade permanente na Prefeitura Municipal  de Colatina o treinamento e a

capacitação de seus servidores, tendo como objetivos:

I –  Criar  e desenvolver hábitos,  valores e comportamentos adequados ao digno exercício  da função

pública;

II – Capacitar o servidor para o desempenho de suas atribuições específicas, orientando-o no sentido de

obter os resultados desejados pela Administração;

III – Estimular o desenvolvimento funcional, criando condições propícias ao constante aperfeiçoamento

dos servidores;
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IV – Integrar os objetivos pessoais de cada servidor, no exercício de suas atribuições, às finalidades da

Administração como um todo.

Art. 68. Serão três os tipos de capacitação:

I  –  De integração,  tendo  como finalidade  integrar  o  servidor  no  ambiente  de  trabalho,  através  de

informações sobre a organização e o funcionamento da Prefeitura Municipal de Colatina e de transmissão de

técnicas de relações humanas;

II – De formação, objetivando dotar o servidor de conhecimentos e técnicas referentes às atribuições que

desempenha,  mantendo-o  permanentemente  atualizado  e  preparando-o  para  a  execução  de  tarefas  mais

complexas, com vistas à progressão;

III – De adaptação, com a finalidade de preparar o servidor para o exercício de novas funções quando a

tecnologia absorver ou tornar obsoletas aquelas que vinha exercendo até o momento.

Art. 69. O treinamento terá sempre caráter objetivo e prático e será ministrado, direta ou indiretamente, pela

Prefeitura Municipal de Colatina:

I – Com a utilização de servidores ou monitores locais;

II  –  Mediante  o  encaminhamento  de  servidores  para  cursos  e  estágios  realizados  por  instituições

especializadas, sediadas ou não no Município;

III – Através de participação de eventos promovidos por órgãos municipais, estaduais ou federais.

IV  –  Através  da  contratação  de  especialistas  ou  instituições  especializadas,  ou  mediante  convênio,

observada a legislação pertinente.

Art. 70. As chefias de todos os níveis hierárquicos participarão dos programas de treinamento:

I – Identificando e analisando, no âmbito de cada órgão, as necessidades de treinamento, estabelecendo

programas  prioritários  e  propondo  medidas  necessárias  ao  atendimento  das  carências  identificadas  e  à

execução dos programas propostos;

II  –  Facilitando  a  participação  de  seus  subordinados  nos  programas  de  capacitação  e  tomando  as

medidas necessárias para que os afastamentos, quando ocorrerem, não causem prejuízos ao funcionamento

regular da unidade administrativa;

III – Desempenhando, dentro dos programas de treinamento aprovados, atividades de instrutor;

IV – Identificando dentro da chefia servidores que tenham interesse e capacidade para ministrar cursos e

treinamentos;

V – Submetendo-se a programas de treinamento relacionados às suas atribuições.

Art. 71. O Órgão Central de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, em colaboração com os demais órgãos de

igual nível hierárquico, elaborará e coordenará a execução de programas de treinamento.

Parágrafo Único. Os programas de capacitação e treinamentos serão elaborados, anualmente, a tempo de se

prever, na proposta orçamentária, os recursos indispensáveis à sua implementação.

Art.  72. Independentemente  dos programas previstos,  cada chefia  desenvolverá,  com seus  subordinados,

atividades  de  treinamento  em serviço  em consonância  com o  programa de  capacitação  estabelecido  pela

Administração, através de:

I – Reuniões para estudo e discussão de assuntos de serviço;
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II – Divulgação de normas legais e aspectos técnicos relativos ao trabalho e orientação quanto ao seu

cumprimento e à sua execução;

III –  Discussão dos programas de trabalho do órgão que chefia e de sua contribuição para o sistema

administrativo;

IV – Utilização de rodízio e de outros métodos de capacitação em serviço, adequados a cada caso.

CAPÍTULO VII

Da Manutenção do Quadro

Art. 73. Novos Cargos poderão ser incorporados, mediante lei, ao Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura

Municipal de Colatina, observadas as disposições deste Capítulo.

Art. 74. As Secretarias e os órgãos de igual nível hierárquico poderão, quando da realização do estudo anual

de sua lotação, propor a criação de novos cargos, sempre que necessário.

§ 1º. Da proposta de criação de novos cargos deverão constar:

I – Denominação dos cargos que se deseja criar;

II –  Determinação do código CBO e a respectiva descrição das atribuições e requisitos de instrução e

experiência, para provimento;

III – Justificativa pormenorizada de sua criação;

IV – Quantitativo dos cargos a serem criados;

V – A faixa de vencimentos dos cargos a serem criados.

§ 2º. A faixa de vencimentos dos cargos deve ser definido considerando-se os seguintes fatores:

I – Grau de instrução requerido para o desempenho da carreira;

II – Experiência exigida para o provimento da carreira;

III – Grau de complexidade e responsabilidade das atribuições descritas para o cargo.

§ 3º. A definição a faixa de vencimentos deverá resultar da análise comparativa dos fatores dos cargos a

serem criados  com os  fatores  dos  cargos  já  existentes  no  Quadro  Permanente  de  Pessoal  da  Prefeitura

Municipal de Colatina.

§4º. Cabe ao responsável pelo Órgão Central de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas analisar a proposta e

verificar:

I – Se há dotação orçamentária para a criação do novo cargo;

II – Se suas atribuições estão implícitas ou explícitas nas descrições dos cargos já existentes.

III –  Se não fere as exigências do disposto nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar 101 (LRF) e o

disposto no inciso XIII do artigo 37 e no §1° da Constituição Federal.

Art. 75. Aprovada, a proposta será enviada ao Prefeito Municipal que, se estiver de acordo, a encaminhará, em

forma de projeto de lei, à Câmara Municipal, para aprovação.

Parágrafo Único. Se o parecer for desfavorável pela inobservância de qualquer dos incisos do artigo anterior,

o chefe do Órgão Central de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas encaminhará cópia da proposta ao Prefeito

Municipal, com relatório e justificativa do indeferimento.

Art. 76. Aprovada a criação dos novos cargos, deverão ser essas incorporadas ao Quadro Permanente de

Pessoal da Prefeitura Municipal de Colatina.
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Art. 77. É vedada a contratação por tempo determinado, enquanto houver cargo vago correspondente à função

e candidatos aprovados em concurso público com prazo de validade não extinto, no Município.

CAPÍTULO IX

Do Quadro Suplementar

Art. 78. O Quadro Suplementar de Pessoal da Administração Direta do Poder Executivo Municipal é composto

por cargos e empregos públicos, constantes do Anexo II desta Lei, cuja existência é transitória, tendo suas

carreiras conforme especificadas no referido anexo.

Art. 79. Os mecanismos de valorização dos servidores previstos no Capítulo VI desta Lei, são extensivos aos

servidores e empregados públicos constantes do Quadro Suplementar de Pessoal da Administração Direta do

Poder Executivo Municipal.

§ 1º. Os empregados públicos pertencentes ao Quadro Suplementar, para fazer jus aos mecanismos de

valorização  dos  servidores  de  que  trata  o  caput  deste  artigo,  deverão  fazer  a  opção  de  adesão  ao

enquadramento junto a Secretaria Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, observado os critérios constantes do

artigo 85 desta Lei.

§  2º. Os  empregados  públicos  do  quadro  suplementar  que  não  fizerem  a  opção  de  adesão  ao

enquadramento junto ao Órgão Central de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas em até 180 (cento e oitenta)

dias após a publicação desta Lei, continuarão recebendo seus vencimentos de acordo com as normas vigentes,

mantidas  as  atuais  denominações,  referências  de  vencimentos  de  seus  cargos,  respectivas  jornadas  de

trabalho, atribuições, progressão funcional e promoção, nos termos da legislação em vigor. 

§ 3º. O prazo previsto no §2º poderá ser prorrogado por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 80. Os servidores públicos pertencentes ao Quadro Suplementar, serão subordinados às normas contidas

nesta Lei, e suas atribuições são aquelas constantes do anexo VI.

Art. 81. Os cargos vagos constantes no Quadro Suplementar, existentes no Quadro de Pessoal da Prefeitura

Municipal de Colatina antes da data de vigência desta Lei e os que forem vagando em razão da aposentadoria

de seus ocupantes, ficarão automaticamente extintos.

CAPÍTULO X

Do Enquadramento

Art. 82. Considera-se enquadramento do servidor público ou empregado público municipal, o ato que define a

sua  posição  funcional  individual  e  específica  neste  plano  de  carreira,  em estrita  observância  a  tabela  de

reclassificação e equivalência, conforme estabelecida no Anexo III desta Lei.

§ 1º. O enquadramento previsto neste capítulo é aplicável somente aos servidores ou empregados públicos

pertencentes ao quadro de pessoal do Município de Colatina à data da publicação desta Lei.

§ 2º. Para o servidor ou empregado público que se encontrar afastado por motivo de doença, férias e outros

afastamentos  previstos  em lei,  o  enquadramento  será  realizado  a  partir  da  data  em que reassumir  suas

funções.

Art. 83. O servidor público municipal, de que trata esta Lei, será automaticamente enquadrado na tabela de

vencimento, na carreira, no grau e no nível observado os seguintes critérios:
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I – Na Carreira – o servidor público municipal será enquadrado na carreira observado a reclassificação e

equivalência constante do Anexo III desta Lei;

II - No Grau – o servidor público municipal será enquadrado no grau da respectiva carreira de acordo

com a sua maior habilitação profissional comprovada em sua ficha funcional à data da publicação desta Lei;

III - No Nível – o servidor público municipal será enquadrado no nível da respectiva carreira e grau,

considerando a proporção de 01(um) nível a cada 03(três) anos trabalhados.

§ 1º. Em todos os casos, os servidores enquadrados não terão redução remuneratória do seu vencimento

base  quando  do  seu  posicionamento  na  nova  tabela,  sendo  ele  enquadrado  no  nível  que  contemple  o

vencimento base igual ou imediatamente superior ao que vem percebendo.

§ 2º. O servidor a ser enquadrado no Nível conforme inciso III, que não seja possível encontrar na faixa de

vencimentos do grau o valor equivalente ao vencimento percebido pelo servidor, ocupará o último nível da faixa

de vencimentos do grau em que for enquadrado e terá direito a receber a diferença de vencimentos a título de

vantagem pessoal.

§ 3º. Sobre a diferença referida no parágrafo anterior, incidirão todos os reajustes concedidos pelo Governo

Municipal.

§ 4º. Os requisitos relativos ao grau de escolaridade exigido para o exercício do cargo, curso de qualificação

e a experiência específica, serão dispensados para atender unicamente a situações preexistentes à data de

vigência desta Lei e somente para fins de enquadramento.

§  5º. No  enquadramento  do  nível  deverá  ser  computado  exclusivamente  o  tempo  no  cargo  público

atualmente ocupado pelo servidor, devendo ser desconsiderado o efetivo tempo de serviço em outro cargo

público.

§ 6º. O servidor não será enquadrado nos casos de desvio de função não amparados por esta Lei. 

Art. 84. É facultado ao empregado público municipal, realizar o seu enquadramento na tabela de vencimento,

na carreira, no grau e no nível obedecidos aos seguintes critérios:

I  – Na  Carreira –  o  empregado  público  municipal  será  enquadrado  na  carreira  observado  a

reclassificação e equivalência constante do Anexo III desta Lei;

II - No Grau – o empregado público municipal será enquadrado no grau da respectiva carreira de acordo

com a sua maior habilitação profissional que comprovar na data de seu enquadramento;

III - No Nível – o empregado público municipal será enquadrado no nível da respectiva carreira e grau,

considerando a proporção de 01(um) nível a cada 04(quatro) anos trabalhados.

§ 1º. Em todos os casos, os servidores optantes pelo enquadramento não terão redução remuneratória do

seu vencimento  base quando do seu posicionamento  na nova tabela,  sendo ele  enquadrado no nível  que

contemple o vencimento base igual ou imediatamente superior ao que vem percebendo.

§ 2º. O empregado público a ser enquadrado no nível conforme inciso III, que não seja possível encontrar

na faixa de vencimentos do grau o valor equivalente ao vencimento percebido pelo servidor, ocupará o último

nível  da  faixa  de  vencimentos  do  grau  em que  for  enquadrado  e  terá  direito  a  receber  a  diferença  de

vencimentos a título de vantagem pessoal.

§ 3º. Sobre a diferença referida no parágrafo anterior, incidirão todos os reajustes concedidos pelo Governo

Municipal.
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§ 4º. Os requisitos relativos ao grau de escolaridade exigido para o exercício do cargo, curso de qualificação

e a experiência específica, serão dispensados para atender unicamente a situações preexistentes à data de

vigência desta Lei e somente para fins de enquadramento.

§ 5º.  Ao final  do prazo de enquadramento,  fica autorizado ao Chefe do Poder Executivo editar ato de

transformação dos cargos do regime celetista, que optarem pela migração de regime, em cargos do regime

estatutários a fim de atualizar o quadro de servidores estatutários do Município e banco de dados do sistema de

recursos humanos. 

§ 6º. No enquadramento dos servidores celetistas do cargo de Técnico em Manutenção e Reparos deverão

ser  enquadrados  nos  cargos  de  bombeiro  hidráulico,  eletricista  e  pedreiro  se,  e  somente  se,  houverem

ingressado no serviço público municipal nestes cargos, devendo os demais servidores serem enquadrados como

Técnico em Manutenção e Reparos. 

Art. 85. Os empregados públicos que não fizerem a opção de adesão ao enquadramento junto a Secretaria

Gestão  e  Desenvolvimento  de  Pessoas  em  até  180(cento  e  oitenta)  dias  após  a  publicação  desta  Lei,

continuarão  recebendo  seus  vencimentos  de  acordo  com  as  normas  vigentes,  mantidas  as  atuais

denominações,  referências  de  vencimentos  de  seus  cargos,  respectivas  jornadas  de  trabalho,  atribuições,

progressão funcional e promoção, nos termos da legislação em vigor. 

§1º Os  empregados  públicos  aposentados  até  a  data  de  entrada  em vigor  da  Emenda  Constitucional

103/2019, pelo Regime Geral de Previdência Social, que fizerem a opção de adesão ao enquadramento junto a

Secretaria Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, não terão vinculo rompido com a administração municipal em

virtude da referida aposentadoria, ficando sujeito a aposentadoria compulsória aos 75 anos.

§ 2º. O prazo previsto no caput poderá ser prorrogado por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 86. O Anexo III desta Lei é constituído por um quadro de reclassificação e equivalência que apresenta a

denominação anterior dos cargos da Prefeitura e a denominação atual para os mesmos, pelo Plano de Cargos e

Carreiras.

Art. 87. A aplicação das disposições de enquadramento estabelecidos nesta Lei aos servidores e empregados

públicos ativos, não poderá implicar redução de remuneração.

Art.  88. O  enquadramento  previsto  nesta  lei  será  operacionalizado  pelo  Órgão  Central  de  Gestão  e

Desenvolvimento de Pessoas.

Parágrafo Único. Caberá ao Órgão Central de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas:

I - Orientar os servidores em relação aos procedimentos para a realização do enquadramento;

II – Organiza e expedir normas para realização do processo de enquadramento;

III – Receber, publicar e cadastrar as opções para produção dos efeitos pecuniários decorrentes.

Art. 89.  O Órgão Central de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas terá o prazo de 60 (sessenta) dias para

encaminhar relação com o resultado do enquadramento dos servidores e empregados públicos municipais ao

Chefe do Executivo Municipal.

Parágrafo Único.  O enquadramento do servidor ou empregado público municipal, aprovado pelo Chefe do

Executivo Municipal, deverá ser publicado na forma prevista na Lei Orgânica do Município.

Art. 90. Após a publicação do enquadramento, o servidor ou empregado público municipal terá até 10 (dez)

dias para apresentar recurso endereçado ao Chefe do Executivo Municipal, formal e justificadamente, sobre os
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termos  do  enquadramento  aprovado,  para  fins  de  reapreciação  pelo  Órgão  Central  de  Gestão  e

Desenvolvimento de Pessoas.

§  1º.  O  recurso  deverá  ser  indeferido  de  plano,  por  proposta  ao  Órgão  Central  de  Gestão  e

Desenvolvimento de Pessoas, caso não apresente a justificativa e os documentos que sustentem os argumentos

para revisão do enquadramento.

§ 2º. O Órgão Central de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas deverá concluir a análise do recurso no

prazo  de  até  30  dias  após  a  sua formulação  oficial  e  apresentação  de  proposta  de  decisão  ao  Chefe  do

Executivo Municipal.

§  3º.  Quando  constatado  erro  no  enquadramento,  o  Município  promoverá  a  sua  revisão,

independentemente do prazo fixado no “caput” deste artigo.

Art. 91.  O enquadramento de que trata este capítulo, terá vigência a partir da data da publicação do ato

respectivo.

Parágrafo Único.  Enquanto não publicado o ato do enquadramento, os vencimentos básicos dos servidores

enquadrados nos cargos criados por esta Lei, na forma constante do Anexo IV, permanecerão inalterados.

CAPÍTULO XI

Dos Cargos de Provimento em Comissão e

Das Funções Gratificadas

Art. 92. De acordo com o inciso XVIII do artigo 11 desta Lei, cargo de provimento em comissão é o cargo de

livre  nomeação  e  exoneração,  que  poderá  ser  preenchido,  também,  por  servidor  de  carreira  nos  casos,

condições e percentuais mínimos estabelecidos em lei, conforme a circunstância.

Parágrafo Único. Os cargos em comissão estão ordenados por símbolos e valores, constantes da Lei municipal

de instituir a Estrutura Administrativa e Organizacional.

Art. 93. O servidor efetivo, quando ocupar cargo em comissão, poderá optar pela remuneração deste ou pela

de seu cargo, acrescida de gratificação de função de 60% (sessenta por cento) do cargo em comissão.

Art. 94. De acordo com o inciso XVII do artigo 11 desta Lei função gratificada é a vantagem pecuniária, de

caráter transitório, criada para remunerar encargos, em nível de chefia, direção e assessoramento, exercida

exclusivamente,  por  servidores ocupantes  de cargo efetivo  na Prefeitura  Municipal  de Colatina,  observado

aquelas constantes da Estrutura Administrativa e Organizacional.

Art. 95. É vedada a acumulação de duas ou mais funções gratificadas, exceto nos casos de gratificação de

produtividade.

Art.  96. Fica  vedado conceder  gratificações  para exercício  de atribuições específicas,  quando estas forem

inerentes ao desempenho do cargo.

Art. 97.  A competência para a designação ou dispensa de servidor para o exercício de função gratificada é

atribuída, aos Secretários Municipais e aos dirigentes das autarquias ou fundações públicas.

CAPÍTULO XII

Da Jornada de Trabalho
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Art. 98. O Prefeito Municipal de Colatina poderá estabelecer horário de trabalho diferenciado do expediente

normal  da  Prefeitura  em  razão  das  peculiaridades  dos  serviços  executados  pelos  profissionais  que  nela

trabalham, desde que respeitada a carga horária estabelecida para cada cargo no Anexo I desta Lei.

§ 1º.  Portaria  do  Prefeito  Municipal  disciplinará  o  regime  de  cumprimento  da  jornada  dos  servidores,

observado a necessidade do trabalho e o regime especial de trabalho, conforme artigo 100;

§ 2º.  O servidor sujeito à jornada de trabalho superior a 6 (seis) horas diárias terá descanso obrigatório

para refeição, conforme regulamentação;

§ 3º. Para efeitos de cálculo da jornada de trabalho mensal, será levado em consideração a carga horária

semanal fixada para cada cargo no Anexo I, multiplicado por 05 (cinco) semanas.

Art. 99. A jornada de trabalho será definida da seguinte forma:

I – Para a jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais: 100 (cem) horas mensais ou 04 (quatro)

horas diárias ininterruptas;

II – Para a jornada de 30 (trinta) horas semanais: 150 (cento e cinquenta) horas mensais ou 06 (seis)

horas diárias;

III – Para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais: 200 (duzentas) horas mensais ou 08 (oito) horas

diárias com intervalo para almoço ou jantar. 

Parágrafo Único.  A jornada de trabalho fixada poderá ser alterada mediante a necessidade do serviço e

interesse do serviço público municipal.

Art. 100. Os servidores poderão trabalhar em regime especial de trabalho (plantão) diurno e/ou noturno, em

atendimento à natureza e necessidade do serviço, desde que respeitada a jornada de trabalho mensal.

§ 1º. Os plantões serão cumpridos em regime de escala de 12 (doze) e 24 (vinte e quatro) horas, sendo:

I – Para plantões de 12 horas:

a) de 16 (dezesseis) plantões para a jornada de 200 horas mensais;

b) de 12 (doze) plantões para a jornada de 150 horas mensais;

c) de 08 (oito) plantões para a jornada de 100 horas mensais.

II – Para plantões de 24 horas:

a) de 08 (oito) plantões para a jornada de 200 horas mensais;

b) de 06 (seis) plantões para a jornada de 150 horas mensais;

c) de 04 (quatro) plantões para a jornada de 100 horas mensais.

§ 2º. Portaria do Chefe do Poder Executivo disciplinará o regime de cumprimento da jornada de trabalho dos

funcionários.

§ 3º.  Os Profissionais  designados  para regime de plantão  poderão ter jornada de 20, 30 ou 40 horas

semanais e as horas trabalhadas a menor deverão ser compensadas.

Art. 101.  Os Profissionais da Administração poderão optar por reduzir ou estender sua jornada de trabalho,

atendidos  os  interesses  da  Administração,  caso  em  que  terá  seu  subsídio  base  reduzido  ou  estendido

proporcionalmente à nova jornada de trabalho.
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§ 1º. A redução ou extensão de jornada depende de requerimento do servidor ao Órgão Central de Gestão e

Desenvolvimento  de Pessoas  e a  autorização da mudança  da carga horária  dependerá da necessidade  do

serviço, e poderá ser revogada a qualquer tempo, não constituindo direito adquirido.

§ 2º. Uma vez alterada a jornada de trabalho, o servidor não poderá retornar a situação anterior, salvo por

interesse da administração.

§ 3º. Portaria do Chefe do Poder Executivo disciplinará o regime de cumprimento da jornada dos servidores.

Art. 102. O  vencimento  do  servidor  que  tiver  uma  carga  horária  diferenciada  da  estabelecida  para  sua

categoria funcional especificada no Anexo I desta Lei, será sempre proporcional à sua jornada de trabalho.

Art. 103. Os servidores públicos, com carga horária prevista no Anexo I, poderão ser autorizados a ampliar sua

carga horária para a de 40 (quarenta) horas semanais.

§ 1º. A ampliação da carga horária prevista no caput deste artigo, será autorizada pelo Prefeito Municipal, e

será concedida em atendimento aos critérios de conveniência e da necessidade do serviço público.

§ 2º. Os Profissionais que forem autorizados em ampliar sua carga horária para de 40 (quarenta) horas

semanais, com dedicação exclusiva, perceberão o vencimento proporcional à sua jornada de trabalho.

Art. 104. A ampliação da carga horária prevista no artigo 101, poderá ser revogada pelo Prefeito Municipal, a

qualquer tempo, não consagrando direito adquirido pelo servidor.

CAPÍTULO XIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art.  105.  Os  servidores  ou  empregados  que,  após  regular  enquadramento,  se  encontrarem  no  Quadro

Suplementar em Extinção,  estão sujeitos às normas previstas neste plano de carreira, ficando garantido a

estes, o direito a participar das progressões e promoções previstas nesta Lei, sem prejuízo aos direitos já

adquiridos.

Art.  106.  Fica  garantido  ao  servidor  público  enquadrado  nos  termos  do  artigo  83,  que  desejar  fazer  o

apostilamento de nova habilitação profissional, por um período de até 12(doze) meses da data de publicação de

seu enquadramento, o instituto da Progressão Funcional previsto no artigo 28.

Art. 107.  É terminantemente proibido o desvio de função, a partir da implantação deste Plano de Cargos,

Carreira, Vencimentos e Salários, sob pena de:

I - Perda do direito de se beneficiar dos institutos de progressão e promoção, enquanto permanecer em

desvio de função;

II -  Destituição do cargo em comissão para os servidores que permitam o desvio de função de seus

subordinados.

Parágrafo Único. Excetua-se da proibição constante deste artigo a designação de titular de cargo público para

exercer as atribuições de cargos em comissão e função gratificada. 

Art. 108.  Os valores constantes do Anexo IV, tabela de vencimentos, definidos por esta Lei Complementar,

serão revistos anualmente, por lei ordinária, sempre na mesma data e sem distinção de índices, conforme o

disposto no artigo 37, inciso X da Constituição Federal, respeitando-se os limites da Lei de Responsabilidade

Fiscal e a respectiva disponibilidade orçamentária e financeira.

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 às 23:00:36 Código de Autenticação: f828bcb3



215
DOM/ES - Edição Nº2.008

Vitória, segunda-feira, 02 de Maio de 2022

www.amunes.es.gov.br

Parágrafo  Único.  Deverá  constar  nas  leis  orçamentárias  anuais  a  previsão  de  receita  para  as  verbas

destinadas a revisão geral anual. 

Art.  109.  Ficam mantidos,  nos  quantitativos  especificados  no  Quadro  Suplementar,  para  atendimento  da

necessidade atual da Administração Municipal, os cargos constantes do Anexo II desta lei, cujo as atribuições

são as constantes do Anexo VI.

Art.  110. A  vacância  do  cargo  público,  além das  hipóteses  previstas  no  Estatuto  do  Servidor  Municipal,

decorrerá ainda de posse em outro cargo inacumulável após expressa autorização do Prefeito Municipal para o

desligamento de cargo público efetivo municipal do quadro permanente, com geração de vaga, que possibilitará

ao servidor aprovado em concurso público ser nomeado para outro cargo inacumulável, independente da esfera

de poder, e sem que haja o rompimento da relação jurídica com o ente onde se encontra lotado.

Parágrafo Único. O servidor poderá retornar ao cargo anteriormente ocupado dentro do prazo de 04 (quatro)

anos ou enquanto estiver submetido ao estágio probatório, sendo autorizado a exoneração do servidor se não

houver manifestação de retorno dentro do prazo estabelecido.

Art.  111.  Fica  o  Chefe  do  Executivo  Municipal  autorizado  a  regulamentar,  por  Decreto,  a  aplicação  dos

dispositivos desta Lei nos aspectos que forem necessários à viabilização do seu cumprimento.

Art. 112. As despesas com a execução da presente Lei correrão à conta de dotações previstas no Orçamento

Programa do Município, podendo ser suplementadas caso necessário.

Art. 113. São partes integrantes da presente Lei os Anexos I a VI.

Art. 114. Esta Lei entrará em vigor no primeiro dia do mês subsequente a data de sua publicação, revogando-

se a Lei Complementar nº 036/2005 e 108/2021 e normas delas decorrentes, bem como todas as disposições

em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 01 de maio de 2022.

                                ___________________________
                                                                                                                    Prefeito Municipal

Registrada no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 01 de maio de 2022.

____________________________________ 
Secretário Municipal de Governo.

ANEXO I

GRUPOS OCUPACIONAIS, CARGOS, CARREIRA E CARGA HORÁRIA 

Refere-se aos artigos. 7º; 8º, 9º; 12; 15; 98, §3º; 101 e 102 da Lei.

GRUPOS OCUPACIONAIS CARGOS EFETIVOS CBO
CARRE

IRA
CARGA
HOR.

I – Nível Superior
Especializado

CBO - Grupo – 2

Procurador Municipal 2412-25 X 30h/s
Engenheiro Eletricista 2143-05 IX 30h/s
Engenheiro de Segurança do Trabalho 2149-15 IX 30h/s
Engenheiro Civil 2142-05 IX 30h/s
Engenheiro Civil – Projetos Estruturais 2142-15 IX 30h/s
Engenheiro Civil – Projetos Hidro 
Sanitários

2142-40 IX 30h/s

Engenheiro Ambiental 2140-05 IX 30h/s
Engenheiro Agrônomo 2221-10 IX 30h/s
Engenheiro Agrimensor ou Topógrafo 2148-05 IX 30h/s
Arquiteto Urbanista 2141-25 IX 30h/s
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GRUPOS OCUPACIONAIS CARGOS EFETIVOS CBO CARRE
IRA

CARGA
HOR.

Auditor Público Interno – Ciências Jurídicas 2522-05
2410-40

IX 30h/s

Auditor Público Interno – Administração 2522-05
2521-05

IX 30h/s

Auditor Público Interno – Ciências 
Contábeis

2522-05 IX 30h/s

Consultor Jurídico 2410-40 IX 30h/s
Contador 2522-10 VIII 30h/s

Auditor da Saúde
2232-04
2234-05
2235-10

VIII 30h/s

Odontólogo – Clínico Geral 2232-08 VIII 20h/s
Odontólogo – Endondontista 2232-12 VIII 20h/s
Odontólogo – Odontopediatra 2232-36 VIII 20h/s
Odontólogo – Ortodontista 2232-40 VIII 20h/s
Odontólogo – Periodontista 2232-48 VIII 20h/s
Odontólogo – Bucomaxilofacial 2232-52 VIII 20h/s
Odontólogo – Protesista 2232-56 VIII 20h/s
Médico Infectologista 2251-03 VIII 20h/s
Médico Neurologista 2251-12 VIII 20h/s
Médico Angiologista 2251-15 VIII 20h/s
Médico Cardiologista 2251-20 VIII 20h/s
Médico Pediatra 2251-24 VIII 20h/s
Médico Clínico Geral 2251-25 VIII 20h/s
Médico Psiquiatra 2251-33 VIII 20h/s
Médico Dermatologista 2251-35 VIII 20h/s
Médico Reumatologista 2251-36 VIII 20h/s
Médico Sanitarista 2251-39 VIII 20h/s
Médico do Trabalho 2251-40 VIII 20h/s
Médico Endocrinologista 2251-55 VIII 20h/s
Médico Geriatra 2251-80 VIII 20h/s
Médico Hematologista 2251-95 VIII 20h/s
Médico Clínico Cirurgião Geral 2252-25 VIII 20h/s
Médico Ginecologista/Obstetra 2252-50 VIII 20h/s
Médico Mastologista 2252-55 VIII 20h/s
Médico Oftalmologista 2252-65 VIII 20h/s
Médico Otorrinolaringologista 2252-75 VIII 20h/s
Médico Urologista 2252-85 VIII 20h/s
Zootecnista 2233-10 VII 30h/s
Nutricionista 2237-10 VII 30h/s
Jornalista 2611-25 VII 30h/s
Geólogo 2134-05 VII 30h/s
Fiscal de Tributos Municipais 2544-10 VII 30h/s
Fiscal de Atividades Urbanas 2545-05 VII 30h/s
Farmacêutico 2234-05 VII 30h/s

Enfermeiro Regulador
2235-05
2235-10
2235-60

VII 30h/s

Enfermeiro do Trabalho 2235-30 VII 30h/s

Enfermeiro
2235-05
2235-65

VII 30h/s

Farmacêutico Analista Clínico - Bioquímico 2234-15 VII 30h/s
Biólogo 2211-05 VII 30h/s
Bibliotecário 2612-05 VII 30h/s

Analista de Sistemas

2124-05
2124-10
2124-15
2124-20

VII 30h/s

Administrador 2521-05 VII 30h/s
Economista 2512-05 VII 30h/s
Psicólogo 2515-10 VI 20h/s
Médico Veterinário 2233-05 VI 20h/s
Fisioterapeuta 2236-05 VI 20h/s

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 às 23:00:36 Código de Autenticação: f828bcb3



217
DOM/ES - Edição Nº2.008

Vitória, segunda-feira, 02 de Maio de 2022

www.amunes.es.gov.br

GRUPOS OCUPACIONAIS CARGOS EFETIVOS CBO CARRE
IRA

CARGA
HOR.

Terapeuta Ocupacional 2239-05 VI 20h/s
Fonoaudiólogo 2238-10 VI 20h/s
Assistente Social 2516-05 VI 20h/s

II – Técnicos de Nível
Médio

CBO - Grupo – 3

Técnico de Segurança do Trabalho 3516-05 V 30h/s
Técnico em Enfermagem 3222-05 V 30h/s
Técnico de Laboratório 3242-05 V 30h/s
Técnico de Informática 3132-20 V 30h/s
Técnico de Informática – Mediador de 
Laboratório

3132-20 V 30h/s

Técnico em Obras Civis - Edificações 3121-05 V 30h/s
Técnico em Obras Civis - Cadista 3121-05 V 30h/s
Técnico em Contabilidade 3511-05 V 30h/s
Técnico Agropecuário 3211-10 V 40h/s
Técnico em Topografia 3123-05 V 40h/s
Técnico em Saúde Bucal 3224-05 V 40h/s
Técnico em Meio Ambiente 3115-05 V 40h/s

III – Trabalhadores
Administrativos, dos

Serviços, Conservação e
Manutenção

CBO - Grupos - 4, 5 e 6

Agente Administrativo

4102-
05/20/
30/35
4131-
05/10

4121-10
4141-05
4151-05

IV 30h/s

Assistente Administrativo
4110-10
4110-05
4221-05

III 30h/s

Auxiliar de Secretaria Escolar
4110-10
4110-05
4221-05

III 30h/s

Inspetor de Transportes 5112-05 III 30h/s
Inspetor do Procon 3523-10 III 30h/s
Agente Municipal de Trânsito 5172-20 III 30h/s
Guarda Civil Municipal 5172-15 III 40h/s
Educador Social 5153-05 II 40h/s

Cuidador Social
5162-05
5162-10
5152-20

II
12x36

h/s

Auxiliar de Creche 5162-05
5162-15

I 30h/s

Coveiro 5166-10 I 40h/s

Agente de Serviços Urbanos

5142-05
5142-15
5142-25
5142-30

I 30h

Trabalhador Braçal

5143-10
5143-15
5143-25
6220-10
6220-20

I 40h/s

Auxiliar de Serviços Gerais
4122-05
5134-25
5143-20

I 30h/s

IV – Trabalhadores da
Produção, Serviços,

Reparação e Manutenção
CBO - Grupos - 7, 8 e 9

Motorista Profissional

7823-05
7823-10
7824-05
7824-10
7825-05
7825-10

II 40h/s

Operador de Máquinas 7151-15
7151-25
7151-30
7151-35
7151-45

II 40h/s
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GRUPOS OCUPACIONAIS CARGOS EFETIVOS CBO CARRE
IRA

CARGA
HOR.

Pedreiro 7152-10 I 40h/s

Eletricista
7156-10
7156-15

I 40h/s

Bombeiro Hidráulico
7241-05
7241-10
7241-15

I 40h/s

ANEXO II

QUADRO SUPLEMENTAR DE CARGOS

Refere-se aos artigos. §2º do 6º; PU. do 17; 78 e 108 da Lei

Cargos Celetista
Lei nº 4.135/94

Cargos Estatutários Lei nº
036/2005 - 108/2021

Carreir
a

Provido
s

Situação

Odontólogo VII 09 Em extinção

Odontólogo – Endondontista VII 04 Em extinção

Odontólogo – Odontopediatra VII 03 Em extinção

Odontólogo – Ortodontista VII - “ - Extinto

Odontólogo – Periodontista VII 02 Em extinção
Odontólogo – Bucomaxilofacial VII - “ - Extinto
Odontólogo – Protesista VII 01 Em extinção
Médico Infectologista - 8h/s VII - “ - Extinto
Médico Neurologista - 8h/s VII - “ - Extinto
Médico Angiologista - 8h/s VII 01 Em extinção
Médico Cardiologista - 8h/s VII - “ - Extinto
Médico Pediatra - 8h/s VII - “ - Extinto
Médico Clínico Geral - 8h/s VII - “ - Extinto
Médico Psiquiatra - 8h/s VII - “ - Extinto
Médico Dermatologista - 8h/s VII - “ - Extinto
Médico Reumatologista - 8h/s VII - “ - Extinto
Médico Sanitarista - 8h/s VII - “ - Extinto

Médico do Trabalho - 8h/s VII - “ - Extinto
Médico Endocrinologista - 8h/s VII - “ - Extinto
Médico Geriatra - 8h/s VII 01 Em extinção
Médico Hematologista - 8h/s VII - “ - Extinto
Médico Clínico Cirurgião Geral - 8h/s VII 01 Em extinção
Médico Ginecologista/Obstetra - 8h/s VII 01 Em extinção
Médico Mastologista - 8h/s VII - “ - Extinto
Médico Oftalmologista - 8h/s VII 01 Em extinção
Médico Otorrinolaringologista - 8h/s VII - “ - Extinto
Médico Urologista - 8h/s VII - “ - Extinto
Tecnólogo  em  Saneamento
Ambiental

VII 01 Em extinção

Especialista em Vigilância Sanitária VII 01 Em extinção
Técnico em Estatística V - “ - Extinto
Assistente de Produção V - “ - Extinto
Mestre de Obras IV - “ - Extinto
Assistente de Produção IV 01 Em extinção

PMP II – Fiscal de Rendas VII 01 Em extinção

Fiscal de Urbanismo VII 02 Em extinção
Fiscal Sanitário VII 06 Em extinção
Fiscal Ambiental VII 04 Em extinção
Auxiliar de Consultório Dentário III 05 Em extinção
Motorista  de  Transporte  de
Passageiros

II - “ - Extinto

Carpinteiro I - “ - Extinto
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Cargos Celetista
Lei nº 4.135/94

Cargos Estatutários Lei nº
036/2005 - 108/2021

Carreir
a

Provido
s

Situação

Engenheiro Florestal IX 01 Em extinção

Odontólogo VIII 16 Em extinção

Médico Clínico Geral VIII 25 Em extinção

Fiscal de Rendas VII 04 Em extinção

Fiscal de Urbanismo VII 17 Em extinção
Fiscal Sanitário VII 04 Em extinção
Auxiliar de Consultório Dentário III 18 Em extinção
Mecânico II 03 Em extinção

Mestre de obras II 02 Em extinção

Mestre de Serviços II 06 Em extinção

Soldador II 01 Em extinção

Armazenista II 08 Em extinção

Mateleteiro II 02 Em extinção

Auxiliar de Enfermagem I I 04 Em extinção
Auxiliar de Enfermagem II I 12 Em extinção
Auxiliar de Enfermagem III I 23 Em extinção
Auxiliar de Of Mecânica I 02 Em extinção
Auxiliar de Tipógrafo I 01 Em extinção

Auxiliar de Topografo I 04 Em extinção

Repórter I 01 Em extinção

Repórter Fotográfico I 01 Em extinção

Vigia I 12 Em extinção

ANEXO III

TABELA DE RECLASSIFICAÇÃO E EQUIVALÊNCIA

Refere-se aos artigos, 82; 83; inciso I do art. 84 e 86 da Lei

Situação Anterior dos Cargos Situação Atual dos Cargos

Cargos Celetista
Lei nº 4.135/94

Provido
s

Cargos
Estatutários Lei
nº 036/2005 -

108/2021

Provido
s

CARGOS
EFETIVOS CBO CARR.

Procurador 01
Procurador 
Municipal

07 Procurador 
Municipal

2412-25 X

Engenheiro 05 Engenheiro Civil 10 Engenheiro Civil 2142-05 IX
Engenheiro 
Eletricista

03 Engenheiro 
Eletricista

2143-05 IX

Engenheiro de 
Segurança do 
Trabalho

01
Engenheiro de 
Segurança do 
Trabalho

2149-15 IX

Engenheiro Civil – 
Projetos Estruturais

01 Engenheiro Civil – 
Projetos Estruturais

2142-15 IX

Engenheiro Civil – 
Projetos Hidro 
Sanitários

01
Engenheiro Civil – 
Projetos Hidro 
Sanitários

2142-40 IX

Engenheiro 
Ambiental

02 Engenheiro 
Ambiental

2140-05 IX

Engenheiro 
Agrimensor ou 
Topógrafo

01
Engenheiro 
Agrimensor ou 
Topógrafo

2148-05 IX

Engenheiro 
Agrônomo

01 Engenheiro 
Agrônomo

2221-10 IX

Arquiteto Urbanista 01 Arquiteto Urbanista 2141-25 IX
Auditor Público 
Interno – Ciências 

02 Auditor Público 
Interno – Ciências 

2522-05
2410-40

IX
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Situação Anterior dos Cargos Situação Atual dos Cargos

Cargos Celetista
Lei nº 4.135/94

Provido
s

Cargos
Estatutários Lei
nº 036/2005 -

108/2021

Provido
s

CARGOS
EFETIVOS

CBO CARR.

jurídicas jurídicas
Auditor Público 
Interno – 
Administração

01 Auditor Público 
Interno – 
Administração

2522-05
2521-05

IX

Auditor Público 
Interno – Ciências 
contábeis

02 Auditor Público 
Interno – Ciências 
contábeis

2522-05 IX

Consultor Jurídico 
20h/s

11 Consultor Jurídico 
30h/s

2410-40
IX

Contador 01 Contador 08 Contador 2522-10 VIII

Auditor da Saúde 06 Auditor da Saúde
2232-04
2234-05
2235-10

VIII

Programador de 
Computador

02 Analista de 
Sistemas

2124-05
2124-10
2124-15
2124-20

VII

Farmacêutico 
Bioquímico

01
Farmacêutico 
Analista Clínico 2234-15 VII

Farmacêutico 11 Farmacêutico 2234-05 VII
Jornalista 01 Jornalista 01 Jornalista 2611-25 VII
Enfermeiro 01 Enfermeiro 08 Enfermeiro 2235-05 VII

Enfermeiro o 
Trabalho

01 Enfermeiro do 
Trabalho

2235-30
VII

Biólogo 01 Biólogo 2211-05 VII
Administrador 01 Administrador 20 Administrador 2521-05 VII

Economista 01 Economista 2512-05 VII
Nutricionista 01 Nutricionista 04 Nutricionista 2237-10 VII

Zootecnista 01 Zootecnista 2233-10 VII
Terapeuta 
Ocupacional

02 Terapeuta 
Ocupacional

2239-05
VI

Assistente Social 04 Assistente Social 41 Assistente Social 2516-05 VI
Fisioterapeuta 01 Fisioterapeuta 07 Fisioterapeuta 2236-05 VI
Fonoaudiólogo 01 Fonoaudiólogo 01 Fonoaudiólogo 2238-10 VI
Médico Veterinário 01 Médico Veterinário 2233-05 VI
Psicólogo 02 Psicólogo 32 Psicólogo 2515-10 VI

Médico Veterinário 09 Médico Veterinário 2233-05 VI

Fiscal de Rendas 04
Fiscal de Rendas - 
PMP II  

01
Fiscal de Tributos 
Municipais

2544-10 VII
Fiscal de Rendas 
083/16

06

Técnico em 
Laboratório

02 Técnico de 
Laboratório

3242-05 V

Técnico Agrícola 04 Técnico Agrícola 01
Técnico 
Agropecuário

3211-10 V

Técnico 
Contabilidade

03
Técnico 
Contabilidade

06 Técnico em 
Contabilidade

3511-05 V

Desenhista 03
Técnico  em
Edificações Cadista

01
Técnico em Obras 
Civis Cadista

3121-05 V

Técnico em 
Edificações

01 Técnico em Obras 
Civis Edificações 

3121-05 V

Técnico em 
Enfermagem

16 Técnico em 
Enfermagem

3222-05 V

Técnico em 
Laboratório

03 Técnico de 
Laboratório

3242-05 V

Técnico em 
Informática

07 Técnico de 
Informática

3132-20 V

Técnico em 16 Técnico de 3132-20 V
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Situação Anterior dos Cargos Situação Atual dos Cargos

Cargos Celetista
Lei nº 4.135/94

Provido
s

Cargos
Estatutários Lei
nº 036/2005 -

108/2021

Provido
s

CARGOS
EFETIVOS

CBO CARR.

Informática 
Mediador de 
Laboratório

Informática – 
Mediador de 
Laboratório

Técnico em 
Topografia

01
Técnico Topografia

3123-05 V

Técnico em Saúde 
Bucal

01
Técnico em Saúde 
Bucal 3224-05 V

Técnico em Seg. 
Trabalho

02
Técnico de 
Segurança do 
Trabalho

3516-05 V

Assistente 
Operacional

37
Assistente 
Operacional

17 Agente 
Administrativo

4102-
05/20
/30/35
4131-
05/10

4121-10
4141-05
4151-05

IV

Agente Municipal de
Trânsito

26
Agente Municipal de
Trânsito 5172-20 III

Fiscal de 
Transportes

04
Fiscal de 
Transportes

01 Inspetor de 
Transportes

5112-05 III

Escriturário 17 Escriturário 60

Assistente 
Administrativo

4110-10
4110-05
4221-05

III

Auxiliar de 
Escriturário

17
Auxiliar de 
Escriturário

17

Atendente Posto 
Correio

02

Atendente Posto 
Telefônico

07

Auxiliar de 
Biblioteca

01

Auxiliar de 
Secretaria 04

Auxiliar de 
Secretaria Escolar

31
Auxiliar de 
Secretaria Escolar

4110-10
4110-05
4221-05

III

Guarda Municipal Guarda Civil 
Municipal

5172-15 III

Guarda Municipal 31 Guarda Civil 
Municipal

5172-15 III

Motorista I 03 Motorista 21
Motorista 
Profissional

7823-05
7823-10
7824-05
7824-10
7825-10

II

Motorista II 25

Operador de Maq. 
Pesadas

08
Operador de 
Máquinas Leves e 
pesadas

12
Operador de 
Máquinas

7151-15
7151-25
7151-30
7151-35
7151-45

II

Cuidador Social 23 Cuidador Social
5162-05
5162-10
5152-20

II

Educador Social 15 Educador Social 5153-05 II
Braçal 37

Trabalhador Braçal

5143-10
5143-15
5143-25
6220-10
6220-20

I

Técnico em Manut. 
e Reparos

40

Ajudante de Serv. 
Públicos II

152

Distribuidor de 
Merenda

01
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Situação Anterior dos Cargos Situação Atual dos Cargos

Cargos Celetista
Lei nº 4.135/94

Provido
s

Cargos
Estatutários Lei
nº 036/2005 -

108/2021

Provido
s

CARGOS
EFETIVOS

CBO CARR.

Agente de Serv. 
Urbanos

294
Agente de Serviços 
Urbanos

5142-05
5142-15
5142-25
5142-30

I
Ag. Serv. Urbanos 
PMO I

01

Auxiliar de Serv. 
Gerais I

03
Auxiliar de Serviços
Gerais

4122-05
5134-25
5143-20

I
Auxiliar de Serv. 
Gerais II 22

Auxiliar de Serv. 
Gerais

24

Contínuo 29

Bombeiro Hidráulico 01 Bombeiro Hidráulico
7241-05
7241-10
7241-15

I

Coveiro 03 Coveiro 5166-10 I

Eletricista 01 Eletricista
7156-10
7156-15

I

Pedreiro 03 Pedreiro 7152-10 I

ANEXO IV

TABELA DE VENCIMENTOS

Refere-se aos artigos. 8º, PU.; PU. do 91 e 107 da Lei.

CARREIRA GRAU
N Í V E I S 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I

A 1.350,00 1.390,50 1.432,22 1.475,18 1.519,44 1.565,02 1.611,97 1.660,33 1.710,14 1.761,44 1.814,29 1.868,72 1.924,78

B 1.431,00 1.473,93 1.518,15 1.563,69 1.610,60 1.658,92 1.708,69 1.759,95 1.812,75 1.867,13 1.923,14 1.980,84 2.040,26

C 1.458,00 1.501,74 1.546,79 1.593,20 1.640,99 1.690,22 1.740,93 1.793,16 1.846,95 1.902,36 1.959,43 2.018,21 2.078,76

II

B 1.485,00 1.529,55 1.575,44 1.622,70 1.671,38 1.721,52 1.773,17 1.826,36 1.881,15 1.937,59 1.995,72 2.055,59 2.117,25

C 1.603,80 1.651,91 1.701,47 1.752,52 1.805,09 1.859,24 1.915,02 1.972,47 2.031,65 2.092,60 2.155,37 2.220,03 2.286,64

D 1.633,50 1.682,51 1.732,98 1.784,97 1.838,52 1.893,67 1.950,48 2.009,00 2.069,27 2.131,35 2.195,29 2.261,15 2.328,98

III

B 1.633,50 1.682,51 1.732,98 1.784,97 1.838,52 1.893,67 1.950,48 2.009,00 2.069,27 2.131,35 2.195,29 2.261,15 2.328,98

C 1.764,18 1.817,11 1.871,62 1.927,77 1.985,60 2.045,17 2.106,52 2.169,72 2.234,81 2.301,85 2.370,91 2.442,04 2.515,30

D 1.796,85 1.850,76 1.906,28 1.963,47 2.022,37 2.083,04 2.145,53 2.209,90 2.276,20 2.344,48 2.414,82 2.487,26 2.561,88

IV

B 1.796,85 1.850,76 1.906,28 1.963,47 2.022,37 2.083,04 2.145,53 2.209,90 2.276,20 2.344,48 2.414,82 2.487,26 2.561,88

C 1.940,60 1.998,82 2.058,78 2.120,54 2.184,16 2.249,68 2.317,18 2.386,69 2.458,29 2.532,04 2.608,00 2.686,24 2.766,83

D 1.976,54 2.035,83 2.096,91 2.159,81 2.224,61 2.291,35 2.360,09 2.430,89 2.503,82 2.578,93 2.656,30 2.735,99 2.818,07

V

B 1.976,54 2.035,83 2.096,91 2.159,81 2.224,61 2.291,35 2.360,09 2.430,89 2.503,82 2.578,93 2.656,30 2.735,99 2.818,07

C 2.134,66 2.198,70 2.264,66 2.332,60 2.402,58 2.474,65 2.548,89 2.625,36 2.704,12 2.785,24 2.868,80 2.954,87 3.043,51

D 2.174,19 2.239,41 2.306,60 2.375,79 2.447,07 2.520,48 2.596,09 2.673,98 2.754,20 2.836,82 2.921,93 3.009,59 3.099,87

VI

C 2.174,19 2.239,41 2.306,60 2.375,79 2.447,07 2.520,48 2.596,09 2.673,98 2.754,20 2.836,82 2.921,93 3.009,59 3.099,87

D 2.391,61 2.463,36 2.537,26 2.613,37 2.691,78 2.772,53 2.855,70 2.941,38 3.029,62 3.120,51 3.214,12 3.310,54 3.409,86

E 2.435,09 2.508,14 2.583,39 2.660,89 2.740,72 2.822,94 2.907,63 2.994,85 3.084,70 3.177,24 3.272,56 3.370,74 3.471,86

VII

C 2.391,61 2.463,36 2.537,26 2.613,37 2.691,78 2.772,53 2.855,70 2.941,38 3.029,62 3.120,51 3.214,12 3.310,54 3.409,86

D 2.630,77 2.709,69 2.790,98 2.874,71 2.960,95 3.049,78 3.141,27 3.235,51 3.332,58 3.432,56 3.535,53 3.641,60 3.750,85

E 2.678,60 2.758,96 2.841,73 2.926,98 3.014,79 3.105,23 3.198,39 3.294,34 3.393,17 3.494,97 3.599,81 3.707,81 3.819,04

VIII

D 2.630,77 2.709,69 2.790,98 2.874,71 2.960,95 3.049,78 3.141,27 3.235,51 3.332,58 3.432,56 3.535,53 3.641,60 3.750,85

E 2.946,46 3.034,85 3.125,90 3.219,68 3.316,27 3.415,75 3.518,23 3.623,77 3.732,49 3.844,46 3.959,80 4.078,59 4.200,95

F 2.999,08 3.089,05 3.181,72 3.277,17 3.375,49 3.476,75 3.581,05 3.688,48 3.799,14 3.913,11 4.030,51 4.151,42 4.275,96

IX

D 6.000,00 6.360,00 6.741,60 7.146,10 7.574,86 8.029,35 8.511,11 9.021,78 9.563,09 10.136,87 10.745,09 11.389,79 12.073,18

E 6.720,00 7.123,20 7.550,59 8.003,63 8.483,85 8.992,88 9.532,45 10.104,40 10.710,66 11.353,30 12.034,50 12.756,57 13.521,96

F 6.840,00 7.250,40 7.685,42 8.146,55 8.635,34 9.153,46 9.702,67 10.284,83 10.901,92 11.556,04 12.249,40 12.984,36 13.763,42

ANEXO V

ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS DE PROVIMENTO

POR GRUPOS OCUPACIONAIS

Refere-se aos artigos. 9º, § 2º; 13 e 14; da Lei.

GRUPO OCUPACIONAL
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I – Nível Superior Especializado

Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Administradores.
Título do cargo/ocupação: Administrador. CBO – 2521-05

CARREIRA VII
Descrição Sumária:  

Planejar,  organizar,  controlar  e assessorar  as organizações nas áreas de recursos humanos,  patrimônio,

materiais, informações, financeira, tecnológica, entre outras; implementar programas e projetos; elaboram

planejamento organizacional; promover estudos de racionalização e controlam o desempenho organizacional.

Prestar consultoria administrativa a organizações e pessoas.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A - Administrar organizações:

 Administrar materiais; Administrar recursos humanos; Administrar patrimônio; Administrar informações;

Administrar recursos financeiros e orçamentários no setor público; Administrar recursos financeiros e or-

çamentários no setor privado; Gerir recursos tecnológicos; Administrar sistemas, processos, organização

e métodos; Arbitrar em decisões administrativas e organizacionais;

B - Elaborar planejamento organizacional:

 Participar na definição da visão e missão da instituição; Analisar a organização no contexto externo; Ana-

lisar a organização no contexto interno; Identificar  oportunidades e problemas;  Definir  estratégias;

Apresentar proposta de programas e projetos; Estabelecer metas gerais e específicas;

C - Implementar programas e projetos: 

 Avaliar viabilidade de projetos; Identificar fontes de recursos; Dimensionar amplitude de programas e

projetos; Traçar estratégias de implementação; Reestruturar atividades administrativas; Coordenar pro-

gramas, planos e projetos; Monitorar programas e projetos.

D - Promover estudos de racionalização:

 Analisar estrutura organizacional; Levantar dados para o estudo dos sistemas administrativos; Diagnosti-

car métodos e processos; Descrever métodos e rotinas de simplificação e racionalização de serviços; Ela-

borar normas e procedimentos; Estabelecer rotinas de trabalho; Revisar normas e procedimentos.

E - Realizar controle do desempenho organizacional:

 Estabelecer metodologia de avaliação; Definir indicadores e padrões de desempenho; Avaliar resultados;

Preparar relatórios; Reavaliar indicadores.

F - Prestar consultoria às organizações e pessoas:

 Elaborar diagnóstico; Apresentar alternativas; Emitir pareceres e laudos; Facilitar processos de transfor-

mação; Analisar resultados de pesquisa; Atuar na mediação e arbitragem; Realizar perícias.

G - Demonstrar competências pessoais:

 Agir com iniciativa; Demonstrar liderança; Demonstrar capacidade de síntese; Demonstrar capacidade de

negociação; Demonstrar raciocínio lógico; Demonstrar visão crítica; Demonstrar capacidade de comuni-

cação; Demonstrar capacidade de análise; Administrar conflitos; Demonstrar raciocínio abstrato; Traba-

lhar em equipe; Demonstrar espírito empreendedor; Demonstrar capacidade de decisão.

H – Realizar atividades específicas:

 Pesquisar, analisar, planejar, organizar, assessorar as organizações, dirigir, controlar, elaborar e execu-

tar projetos do campo da administração (orçamentária, financeira, patrimônio, tecnológica, custos, pro-

jetos de investimentos, gestão de recursos humanos e materiais e outros) estudando e desenvolvendo

metodologias, preparando planos e projetos para orientar os superiores e demais técnicos de outros

campos de conhecimento quanto à aplicação das ferramentas administrativas mais adequadas, visando

atender os princípios da administração pública, e orientar para a tomada de decisão com propostas e so-
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luções mais vantajosas. Promover a avaliação de incentivos e fomento para empresas industriais e co-

merciais, orientando e/ou avaliando planos de ação de curto, médio e longo prazo, assim como progra-

mas e projetos específicos com vistas à obtenção de subsídios e incentivos. Promover estudos de racio-

nalização e controlar o desempenho organizacional. Administrar sistemas, processos, organização e mé-

todos; arbitrar  em decisões administrativas  e organizacionais.  Elaborar planejamento  organizacional:

participar na definição da visão e missão da instituição; analisar a organização no contexto externo e in-

terno;  identificar  oportunidades  e  problemas;  definir  estratégias;  apresentar  proposta  de  programa.

Identificar fontes de recursos; dimensionar amplitude de programas e projetos. Promover estudos de ra-

cionalização. Diagnosticar métodos e processos; descrever métodos e rotinas de simplificação e raciona-

lização de serviços; elaborar normas e procedimentos; estabelecer rotinas de trabalho. Realizar controle

do desempenho organizacional: estabelecer metodologia de avaliação; definir indicadores e padrões de

desempenho; avaliar resultados; preparar relatórios; reavaliar indicadores. Apresentar alternativas; emi-

tir pareceres e laudos; facilitar processos de transformação; analisar resultados de pesquisa; atuar na

mediação e arbitragem. Utilizar recursos de Informática. Executar outras tarefas da mesma natureza e

nível de complexidades associadas ao ambiente organizacional.

I – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com as normas do Código Nacional de Trânsito e as normas de utilização estabelecidas pela Administra-

ção; Zelar pela limpeza e conservação do veículo sob sua responsabilidade, informando defeitos ou repa-

ros para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de desempenho;

Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Administração.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso básico de Informática (80 horas).

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle de Gestão Municipal; Planejam, organizam, controlam e assessoram as organizações nas áreas

de  recursos  humanos,  patrimônio,  materiais,  informações,  financeira,  tecnológica,  entre  outras;

implementam  programas  e  projetos;  elaboram  planejamento  organizacional;  promovem  estudos  de

racionalização e controlam o desempenho organizacional. Prestam consultoria administrativa a organizações

e pessoas.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham  na  administração  pública  municipal;  São  admitidos  na  condição  de  servidores  estatutários.

Geralmente, trabalham em equipe, em ambiente fechado e em horário diurno. Estão sujeitos a pressão por

cumprimento de prazos e metas.

Recursos de Trabalho: 

Material  de  expediente;  Veículos  (transporte);  Computador  e  periféricos;  Programas  e  aplicativos;

Calculadora; Internet; Telefone; Máquina copiadora; Smartphone; Fax; Recursos de informática; Banco de

dados;  Literatura  técnica;  Telefone;  Calculadora;  Recursos  audiovisuais;  e  demais  materiais  e  recursos

necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 
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NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Não se aplica.

Perfil de Risco: Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 
O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado. 
Família de Cargos:  Analistas de tecnologia da informação.

Título do cargo/ocupação: Analista de Sistemas. 

CBO  –  2124-05
CBO  –  2124-10
CBO  –  2124-15
CBO – 2124-20

CARREIRA VII
Descrição Sumária:  

Projetam  soluções  de  tecnologia  da  informação,  identificando  a  necessidade  do  cliente  e  desenhando

diagramas de arquitetura. Desenvolvem e implantam sistemas de tecnologia da informação, dimensionando

requisitos  e  funcionalidades  dos  sistemas.  Administram  e  estabelecem  padrões  para  ambiente  de  TI,

elaboram planejamento e execução de testes dos sistemas, prestam suporte técnico aos usuários, elaboram

documentação técnica e pesquisam inovações tecnológicas.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A - Desenvolver sistemas de tecnologia da informação:

 Levantar necessidades do cliente/usuário; Dimensionar requisitos e funcionalidade dos sistemas;  Levan-

tar fontes de dados; Definir alternativas físicas de implantação; Participar da aprovação de infraestrutu-

ra, software e rede; Especificar a arquitetura dos sistemas; Escolher ferramentas de desenvolvimento

e/ou de testes; Modelar dados; Especificar aplicativos e sistemas; Montar protótipo dos sistemas; Codifi-

car programas; Implantar sistemas.

B - Administrar ambiente de tecnologia da informação:

 Monitorar performance dos sistemas; Administrar recursos de rede; Administrar banco de dados;   Admi-

nistrar  ambiente  operacional;  Executar  procedimentos  para  melhoria  de  performance  dos  sistemas;

Identificar falhas nos sistemas; Corrigir falhas nos sistemas; Controlar acesso aos dados e recursos; Ad-

ministrar perfil de acesso às informações; Realizar auditoria de sistemas; Realizar revisões técnicas.

C - Prestar suporte técnico ao usuário:

 Orientar usuário; Consultar documentação técnica; Consultar fontes alternativas de informações;   Reali-

zar  simulações  em ambiente  controlado;  Acionar  suporte  de terceiros;  Instalar  hardware;    Montar

hardware; Instalar software e aplicativos e/ou drivers; Configurar software e/ou sistemas operacionais;

Propor alternativas de implantação de hardware; Atender chamados/tickets (incidentes); Controlar cha-

mados dos usuários.

D - Elaborar documentação de sistemas de tecnologia da informação:

 Descrever processos (fluxo de atividades); Elaborar diagramas (caso de uso, fluxo de dados, mapa de

site etc.); Elaborar dicionário de dados; Elaborar manuais do sistema; Inventariar software e hardware;

Documentar estrutura da rede; Documentar acordo de níveis de serviço (sla);   Documentar capacidade
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e performance; Documentar soluções disponíveis; Elaborar especificação técnica; Documentar níveis de

serviços.

E - Estabelecer padrões para ambiente de tecnologia da informação:

 Estabelecer padrões de software; Participar da definição de níveis de segurança de tecnologia da infor-

mação; Definir requisitos técnicos para contratação de produtos e serviços; Definir nomenclatura padrão;

Definir padrões de interface com usuário; Definir metodologias a serem adotadas.

F - Projetar soluções de tecnologia da informação:

 Identificar necessidade do usuário; Analisar ambiente informacional do cliente; Negociar alternativas com

clientes ou fornecedores; Adequar soluções a necessidade do cliente;  Apresentar alternativas de solu-

ção; Desenhar diagramas de arquitetura; Apresentar soluções às equipes;   Atuar como ponto de apoio à

solução; Propor mudanças de processos e metodologias; Elaborar propostas técnicas; Divulgar solução;

Identificar riscos; Avaliar proposta de fornecedores.

G - Pesquisar inovações em tecnologia da informação:

 Pesquisar padrões, técnicas e ferramentas disponíveis no mercado; Avaliar novas tecnologias;   Construir

ambiente de teste; Analisar funcionalidade do produto; Comparar alternativas tecnológicas; Avaliar de-

sempenho do produto; Divulgar novas tecnologias.

H - Elaborar planejamento e execução de testes:

 Analisar requisitos/escopo; Elaborar cenários de teste; Definir matriz de rastreabilidade; Elaborar caso

de testes; Preparar massa de dados; Testar sistemas; Registrar defeitos; Documentar evidência de tes-

tes; Preparar ambiente de testes.

I - Comunicar-se:

 Registrar ocorrências; Elaborar relatórios técnicos; Emitir pareceres técnicos; Elaborar estudos de viabili-

dade técnica e/ou econômica; Divulgar documentação; Divulgar utilização de novos padrões; Participar

de fóruns de discussão; Prestar consultoria técnica; Interagir com áreas afins;   Fornecer subsídios para

recursos humanos; Disseminar conhecimento.

J  - Realizar atividades específicas:

 Analisar e estabelecer a utilização de sistemas de processamento de dados; estudar e pesquisar o desen-

volvimento de equipamentos, programas, aplicativos e adequação dos sistemas de programação; propor

a organização e o gerenciamento da informação, de modo racional e automatizado; elaborar planos de

manutenção preventiva e corretiva dos sistemas; prestar assistência aos usuários das demais Secretari-

as, Departamentos e Divisões, que integram a Administração Municipal; executar outras tarefas da mes-

ma natureza ou nível de complexidades associadas ao seu cargo. Planejar e organizar qualificação, capa-

citação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos

da Administração Municipal, quando solicitado; guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do

cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço

público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público; apresentação de rela-

tórios semestrais das atividades para análise. Projetar soluções de tecnologia da informação, identifican-

do a necessidade do cliente e desenhando diagramas de arquitetura. Desenvolver e implantar sistemas

de tecnologia da informação, dimensionando requisitos e funcionalidades dos sistemas. Administrar e es-

tabelecer padrões para ambiente de TI, elaborar planejamento e execução de testes dos sistemas, pres-

tar suporte técnico, elaborar documentação técnica e pesquisar inovações tecnológicas. Executar outras

atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

K  - Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com as normas do Código Nacional de Trânsito e as normas de utilização estabelecidas pela Administra-
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ção; Zelar pela limpeza e conservação do veículo sob sua responsabilidade, informando defeitos ou repa-

ros para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de desempenho;

Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Sistema de Informação ou Ciências da Computação ou Análise

de Sistemas / Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Pré-requisito: Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Demonstrar  capacidade  de  raciocínio  abstrato;  Demonstrar  capacidade  de  criatividade;  Demonstrar

capacidade  de  raciocínio  lógico;  Demonstrar  capacidade  de  síntese;  Demonstrar  capacidade  de  senso

analítico; Demonstrar capacidade  de concentração; Demonstrar  capacidade de flexibilidade;   Demonstrar

capacidade  de  antecipar  cenário  futuro;  Trabalhar  em  equipe;  Demonstrar  capacidade  de  iniciativa;

Demonstrar capacidade de memorização; Demonstrar empatia com público-alvo;   Demonstrar capacidade de

trabalhar  sob pressão;  Demonstrar  capacidade  de  organização;  Demonstrar  capacidade  de  proatividade;

Demonstrar capacidade de resiliência.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham  na  administração  pública  municipal;  São  admitidos  na  condição  de  servidores  estatutários.

Exercem suas  atividades  em qualquer  setor  da  atividade  econômica  e  administrativa  do  setor  público.

Trabalham com horários alternados. Costumam se organizar de forma individual, trabalhando sob supervisão.

Eventualmente, trabalham sob pressão, podendo levar a situação de estresse.

Recursos de Trabalho: 

Softwares específicos; Ambiente De Desenvolvimento (conjunto De Software); Estação de trabalho; Rede e

internet; Sistema de comunicação; Recursos tecnológicos necessários para a função. 

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Não se aplica.

Perfil de Risco: Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 
O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Arquitetos e urbanistas.
Título do cargo/ocupação: Arquiteto Urbanista. CBO – 2141-25

CARREIRA IX
Descrição Sumária:

Elaborar  planos  e  projetos  associados  à  arquitetura  em  todas  as  suas  etapas,  definindo  materiais,

acabamentos, técnicas, metodologias, analisando dados e informações. Fiscalizar e executar obras e serviços,
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desenvolver  estudos  de  viabilidade  financeira,  econômica,  ambiental.  Prestar  serviços  de  consultoria  e

assessoramento, bem como estabelecer políticas de gestão.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  - Elaborar planos, programas e projetos:

Identificar necessidades do cliente/usuário; Coletar informações e dados; Analisar dados e informações; Ela-

borar diagnóstico; Buscar um conceito arquitetônico compatível com a demanda; Definir conceito projetual;

Elaborar metodologia; Pré-dimensionar o empreendimento proposto; Elaborar estudos preliminares e alterna-

tivas; Compatibilizar projetos complementares; Compatibilizar planos, programas e projetos setoriais; Definir

técnicas; Definir materiais; Elaborar planos diretores e setoriais; Elaborar o detalhamento técnico construti-

vo; Elaborar orçamento do projeto; Buscar aprovação do projeto junto aos órgãos competentes; Registrar

responsabilidade técnica (ART); Elaborar manual do usuário.

B  - Fiscalizar obras e serviços:

Assegurar fidelidade quanto ao projeto; Fiscalizar obras e serviços quanto ao andamento físico, financeiro e

legal; Conferir medições; Monitorar controle de qualidade dos materiais e serviços;  Ajustar projeto a impre-

vistos;

C - Prestar serviços de consultoria e assessoria:

Avaliar métodos e soluções técnicas; Promover integração entre comunidade e planos, programas e projetos;

Elaborar laudos, perícias e pareceres técnicos; Promover integração entre comunidade e bens edificados; Re-

alizar estudo de pós-ocupação; Coordenar equipes de planos, programas e projetos.

D - Gerenciar execução de obras e serviços:

Preparar cronograma físico e financeiro; Elaborar o caderno de encargos; Cumprir exigências legais de garan-

tia dos serviços prestados; Implementar parâmetros de segurança; Selecionar prestadores de serviço, mão-

de-obra e fornecedores; Acompanhar execução de serviços específicos;  Aprovar os materiais e sistemas en-

volvidos na obra; Efetuar medições do serviço executado; Aprovar os serviços executados; Entregar a obra

executada; Executar reparos e serviços de garantia da obra.

E  -  Desenvolver Estudos de Viabilidade:

Analisar documentação do empreendimento proposto; Verificar adequação do projeto à legislação, condições

ambientais e institucionais; Avaliar alternativas de implantação do projeto; Identificar alternativas de operaci-

onalização; Identificar alternativas de financiamento; Elaborar relatórios conclusivos de viabilidade.

F  - Estabelecer políticas de gestão:

Assessorar formulação de políticas públicas; Estabelecer diretrizes para legislação urbanística Estabelecer di-

retrizes para legislação ambiental; Estabelecer diretrizes para preservação do patrimônio histórico e cultural;

Promover comunicação entre a sociedade e entidades públicas e privadas; Monitorar implementação de pro-

gramas, planos e projetos; Estabelecer programas de segurança, manutenção e controle dos espaços e estru-

turas; Capacitar a sociedade para participação nas políticas públicas.

G  - Ordenar uso e ocupação do território:

Sistematizar legislação existente; Analisar legislação existente; Elaborar cadastro fundiário municipal; Com-

patibilizar políticas setoriais; Definir diretrizes para uso e ocupação do espaço; G.6  -  Elaborar plano diretor

municipal/pddu; Propor legislação e instrumentos urbanísticos; Monitorar a implementação da legislação ur-

banística.

H  - Demonstrar competências pessoais:

Demonstrar capacidade de síntese; Expressar ideias graficamente; Transmitir segurança; Dar prova de per-

cepção espacial; Manifestar criatividade; Gerenciar informações e atividades diversas; Demonstrar sensibili-
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dade estética; Manifestar comprometimento social; Atuar em equipes multidisciplinares; Administrar confli-

tos; Assegurar a qualidade dos serviços;

I – Realizar atividades específicas:

Analisar e elaborar projetos arquitetônicos, de loteamentos de áreas urbanas, verificar projetos de urbaniza-

ção em terrenos e áreas, apreciar as solicitações de loteamentos, elaborar e analisar projetos paisagísticos

em geral, acompanhar a execução de parques, praças jardins e outros, participar de programas de preserva-

ção, defesa e desenvolvimento do meio ambiente. Elaborar planos e projetos associados à arquitetura em to-

das as suas etapas, definindo materiais, acabamentos, técnicas, metodologias, analisando dados e informa-

ções. Fiscalizar e gerenciar a execução de obras e serviços, desenvolver estudos de viabilidade financeira,

econômica, ambiental. Prestar serviços de consultoria e assessoramento, bem como estabelecer políticas de

gestão. Contribuir com a qualidade das obras do município, de acordo com a legislação vigente. Realizar es-

tudos de projetos arquitetônicos. Analisar projetos urbanísticos de parcelamentos de solos. Investigar e defi-

nir metodologias de execução e cronograma. Consultar leis, mapas e dados cadastrais. Realizar pareceres

técnicos. Supervisionar, coordenar a equipe técnica. Prestar assistência técnica. Elaborar planos, programas e

projetos: identificar necessidades do usuário; coletar informações e dados; analisar dados e informações;

elaborar diagnóstico; buscar um conceito arquitetônico compatível com a demanda; definir conceito projetu-

al; elaborar metodologia, estudos preliminares e alternativas; pré-dimensionar o empreendimento proposto;

compatibilizar projetos complementares; definir técnicas e materiais; elaborar planos diretores e setoriais,

detalhamento técnico construtivo e orçamento do projeto; buscar aprovação do projeto junto aos órgãos

competentes; registrar responsabilidade técnica (ART);

J – Realizar outras atividades:

Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo com

as normas do Código Nacional de Trânsito e as normas de utilização estabelecidas pela Administração; Zelar

pela limpeza e conservação do veículo sob sua responsabilidade, informando defeitos ou reparos para a ma-

nutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de desempenho; Executar outras

atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Curso superior em arquitetura e urbanismo.

Especialização: Especialização em Arquitetura e Urbanismo ou Planejamento Urbano.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso em softwares de arquitetura e urbanismo (80 horas).

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle de Gestão Municipal; Elaborar planos, programas e projetos; Fiscalizar obras e serviços; Prestar

serviços de consultoria e assessoria; Gerenciar execução de obras e serviços; Estabelecer políticas de gestão;

Ordenar uso e ocupação do território; Demonstrar capacidade de síntese; Expressar ideias graficamente;

Transmitir  segurança; Dar prova de percepção espacial; Manifestar criatividade; Gerenciar informações e

atividades  diversas;  Demonstrar  sensibilidade  estética;  Manifestar  comprometimento  social;  Atuar  em

equipes multidisciplinares; Administrar conflitos; Assegurar a qualidade dos serviços.

Condições Gerais de Exercício:

Trabalham na administração  pública  municipal;  São admitidos  na condição de servidores estatutários.  O

trabalho  é  exercido  em  atividades  públicas  como  a  da  construção  civil,  prestando  serviços.  São  mais

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 às 23:00:36 Código de Autenticação: f828bcb3



230
DOM/ES - Edição Nº2.008

Vitória, segunda-feira, 02 de Maio de 2022

www.amunes.es.gov.br

frequentemente  encontrados  em  órgãos  administrativos  do  setor  público,  em  institutos  de  pesquisa  e

planejamento urbano, em instituições ligadas ao patrimônio histórico e na área ambiental. Seu trabalho se

desenvolve tanto de forma individual como integrando equipe de trabalho especializada ou multidisciplinar.

Recursos de Trabalho:

Computador;  Software  cad  (computer  aided  design);  Material  de  prospecção;  Sensores  de  umidade  e

temperatura; Software de edição de texto e planilhas; Software de edição multimídia; Escalímetro; Software

de apresentação gráfica; Acesso à internet; Trena; Prancheta com régua paralela; Esquadros e compasso;

Máquina fotográfica; Calculadora; Catálogos de materiais e produtos; Material de desenho (lápis, canetas

etc);  Impressora,  plotter  e  copiadora;  Livros  e  publicações  técnicas;  Gabarito  de  peças;  Esterioscópio;

Scanner;  Softwares  especiais;  Mesa  digitalizadora;  Gps;  Veículos  de  Transporte;  Smartphone  e  demais

materiais e recursos necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho:

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Capacete, Bota impermeável, Protetor auricular, Colete refletivo.

Perfil de Risco: Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 
O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Assistentes sociais e economistas domésticos.
Título do cargo/ocupação: Assistente social. CBO – 2516-05

CARREIRA VI
Descrição Sumária:  

Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e deveres

(normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; planejar, coordenar e

avaliar  planos,  programas  e  projetos  sociais  em  diferentes  áreas  de  atuação  profissional  (seguridade,

educação, trabalho, jurídica, habitação e outras), atuando nas esferas pública e privada; orientar e monitorar

ações em desenvolvimento relacionados à economia doméstica, nas áreas de habitação, vestuário e têxteis,

desenvolvimento humano, economia familiar, educação do consumidor, alimentação e saúde; desempenhar

tarefas administrativas.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Desenvolver capacidades e possibilidades individuais e coletivas:

Esclarecer dúvidas; Orientar sobre direitos e deveres; Orientar sobre acesso a direitos instituídos; Orientar

sobre rotinas da instituição; Orientar sobre cuidados especiais; Orientar sobre serviços e recursos sociais;

Ensinar  a otimização do uso de recursos; Orientar sobre a otimização do uso de recursos; Desenvolver

programas de educação alimentar para sadios; Orientar sobre normas, códigos e legislação; Orientar sobre

conteúdo de processo e procedimentos; Orientar sobre aspectos ergonômicos do trabalho; Organizar grupos

socioeducativos;  Facilitar  grupos socioeducativos;  Elaborar  instrumentos  técnicos;  Orientar  sobre  direitos

sociais; Realizar cursos, palestras, reuniões e capacitações; Produzir material educativo; Desenvolver grupos

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 às 23:00:36 Código de Autenticação: f828bcb3



231
DOM/ES - Edição Nº2.008

Vitória, segunda-feira, 02 de Maio de 2022

www.amunes.es.gov.br

e  atividades  socioeducativas;  Encaminhar  para  acesso  a  direitos  instituídos;  Avaliar  capacidades,

possibilidades e limitações;

B  -  Planejar políticas sociais:

Elaborar planos, programas projetos e serviços; Delimitar o problema; Definir público beneficiário; Definir

objetivos e metas; Definir metodologia; Formular propostas; Estabelecer prioridades; Estabelecer critérios de

atendimento;  Programar atividades;  Estabelecer  cronograma; Definir  recursos humanos;  Definir  recursos

materiais;  Definir  recursos financeiros; Consultar  organizações e especialistas;  Definir  parceiros; Analisar

demanda  e  coberturas;  Identificar  demandas;  Organizar  o  processo  participativo  na  política;  Definir

resultados e aquisições desejadas na política;  Assessorar os órgãos públicos.

C  -  Pesquisar a realidade social:

Realizar estudo socioeconômico; Pesquisar interesses e necessidades da população; Mapear o perfil social do

usuário;  Pesquisar  características  da  área  de  atuação;  Pesquisar  informações  ´in  loco´;  Pesquisar

organizações e instituições  públicas  e privadas;  Realizar  pesquisas  bibliográficas  e documentais;  Estudar

viabilidade de projetos propostos; Levantar número de usuários; Coletar dados; Organizar dados coletados;

Compilar dados; Tabular dados; Difundir resultados da pesquisa; Buscar parceiros; Pesquisar a satisfação do

usuário; Realizar estudo socio-territorial; Analisar dados.

D  -  Executar procedimentos técnicos:

Registrar atendimentos; Denunciar situações de violência e violação de direitos; Solicitar vagas em serviços e

equipamentos  sociais;  Elaborar  relatórios  técnicos;  Elaborar  pareceres  técnicos;  Formular  rotinas  e

procedimentos profissionais; Formular cardápios para sadios; Integrar grupos de estudo de casos; Formular

instrumental (Formulários, questionários, etc); Realizar entrevistas sociais; Realizar atendimentos sociais;

Notificar suspeitas e situações confirmadas de maus tratos; Elaborar estudo e perícia social; Emitir laudo e

parecer social;  Realizar avaliação social;  Participar  de equipes multiprofissionais  e intersetoriais; Realizar

visitas  domiciliares  e  institucionais;  Participar  de  simpósios,  congressos  e  eventos  técnico-científicos;

Participar de grupos de estudo.

E  -  Avaliar ações:

Acompanhar a execução de programas, projetos, serviços e planos; Analisar as técnicas utilizadas; Avaliar

custos;  Avaliar  resultados  de  programas,  projetos,  serviços  e  planos;  Monitorar  atendimento  dos

compromissos acordados com o usuário; Criar critérios e indicadores para avaliação; Aplicar instrumentos de

avaliação; Avaliar cumprimento dos objetivos de programas, projetos, serviços e planos propostos; Avaliar

satisfação dos usuários; Monitorar as ações em desenvolvimento.

F  -  Articular recursos disponíveis:

Identificar  recursos  sociais  disponíveis;  Identificar  recursos  financeiros  disponíveis;  Negociar  com

organizações e instituições públicas e privadas; Formar parcerias; Captar recursos financeiros, materiais e

humanos; Articular uma rede de atendimento; Articular recursos para a inserção no mercado de trabalho;

Identificar  possibilidades  de  geração  de  renda;  Articular  com  movimentos  sociais;  Realocar  recursos

disponíveis;  Propor  verbas  orçamentárias;  Participar  de  comissões  técnicas;  Participar  de  conselhos  de

direitos e políticas públicas; Identificar  redes de apoio socio familiar  e comunitário;  Articular  com poder

executivo judiciário nas três esferas de poder.

G  -  Realizar a gestão de programas, projetos, serviços, benefícios e equipamentos:

Coordenar  programas,  projetos,  serviços,  benefícios  e  equipamentos;  Coordenar  grupos  de  trabalho;

Recrutar  pessoal;  Selecionar  pessoal;  Escalar  pessoal;  Atribuir  tarefas  à  equipe;  Capacitar  pessoal;

Supervisionar  trabalho  dos  técnicos  da  área;  Supervisionar  estágios  curriculares;  Realizar  coordenação

técnica do serviço social; Realizar preceptoria profissional.

H  -  Desempenhar tarefas administrativas:
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Preencher  formulários;  Providenciar  documentação  oficial;  Cadastrar  usuários,  entidades  e  recursos;

Controlar  fluxo  de  documentos;  Administrar  recursos  financeiros;  Controlar  custos;  Controlar  dados

estatísticos; Fazer estatísticas; Requisitar reforço policial.

I  -  Demonstrar competências pessoais:

Trabalhar  com  ética  profissional;  Demonstrar  capacidade  de  escuta  profissional;  Lidar  com  situações

adversas; Contornar situações adversas; Trabalhar em equipe; Demonstrar autocontrole; Lidar com estresse;

Demonstrar persistência; Mediar conflitos; Respeitar as diversidades étnicas, culturais, de gênero, de credo,

de orientação sexual, etc; Demonstrar criatividade; Manter o sigilo profissional; Demonstrar iniciativa.

J – Realizar atividades específicas:

Coordenar, elaborar, executar supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na

área de serviço social; realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a

matéria de serviço social; participar da elaboração e implementação de políticas sociais a serem implantadas

pela Prefeitura; coordenar levantamentos de dados para identificar problemas sociais de grupos específicos

de  pessoas,  como  menores,  migrantes,  estudantes  da  rede  escolar  municipal,  entre  outros;  orientar  o

comportamento  de  grupos  específicos  de  pessoas  em face  de  problemas  de  habitação,  saúde,  higiene,

educação, planejamento familiar e outros; promover, por meio de técnicas próprias e através de entrevistas,

visitas em domicílios e outros meios, a prevenção ou solução de problemas sociais identificados entre grupos

específicos de pessoas; estudar e propor soluções para a melhoria de condições materiais,  ambientais e

sociais  do trabalho; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas,  entrevistas,

fazendo  observações  e  sugerindo  medidas  para  implantação,  desenvolvimento  e  aperfeiçoamento  de

atividades  em  sua  área  de  atuação;  Executar  outras  tarefas  compatíveis  com  a  sua  especialização

profissional. Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos

e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; planejar,

coordenar  e  avaliar  planos,  programas  e  projetos  sociais  em  diferentes  áreas  de  atuação  profissional

(seguridade,  educação,  trabalho,  jurídica,  habitação  e  outras);  desempenhar  tarefas  administrativas  e

articular recursos financeiros disponíveis. Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

K – Realizar outras atividades:

Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de desempenho; Executar outras atividades

correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Serviço Social.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso Básico de Informática (80 horas). 

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle de Gestão Municipal; Desenvolver capacidades e possibilidades individuais e coletivas; Planejar

políticas  sociais;  Pesquisar  a realidade social;  Executar procedimentos técnicos; Avaliar  ações; Promover

eventos técnicos e sociais; Articular recursos disponíveis; Realizar a gestão de programas, projetos, serviços,

benefícios  e  equipamentos;  Desempenhar  tarefas  administrativas;  Trabalhar  com  ética  profissional;

Demonstrar capacidade de escuta profissional; Lidar com situações adversas; Contornar situações adversas;

Trabalhar  em  equipe;  Demonstrar  auto-controle;  Lidar  com  estresse;  Demonstrar  persistência;  Mediar

conflitos;  Respeitar  as  diversidades  étnicas,  culturais,  de  gênero,  de  credo,  de  orientação  sexual,  etc;

Demonstrar criatividade; Manter o sigilo profissional; Demonstrar ousadia.
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Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham em instituições pública de cunho assistencial. O foco de atuação é a família (ou individuo). São

estatutários e trabalham em equipe, sob supervisão ocasional, em ambientes fechados e em horário diurno,

podendo, o assistente social trabalhar em horários irregulares durante plantões e em casos emergenciais.

Eventualmente, trabalham sob pressão, levando à situação de estresse.

Recursos de Trabalho: 

Recursos audiovisuais; Computador; Arquivo confidencial; Veículo; Calculadora; Telefone celular; Máquina de

escrever;  Impressora;  Escâner;  Telefone;  Copiadoras;  Recursos  de  informática;  Veículos  de  Transporte;

Smartphone e demais materiais e recursos necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Não se aplica

Perfil de Risco: Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos: Farmacêuticos; Enfermeiros e afins; Cirurgiões-dentistas;

Título do cargo/ocupação: Auditor da Saúde.

CBO – 2232-04

CBO – 2235-10

CBO – 2234-05
CARREIRA VIII

Descrição Sumária:

Executar tarefas de auditoria das atividades que envolvem a regulação dos serviços de saúde prestados ou

contratualizados pelo município; Preparar obrigações acessórias; realizar auditoria; realizar perícias internas

na prestação de assistência aos pacientes; Auditar serviços médicos, odontológicos, farmacêuticos e de saúde

em geral. Auditar implementação de ações para a promoção da saúde junto à comunidade. 

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Realizar atividade de auditoria:

 Realizar  atividades  de  auditoria  dos  serviços  de  saúde  municipal;  Auditar  e  atuar  na  verificação  da

regularidade  dos  atos  praticados  por  pessoas  físicas  e  jurídicas,  produzindo  ações  orientadoras  e

corretivas quanto à aplicação de recursos destinados às ações e serviços de saúde, adequação, qualidade

e resolutividade dos produtos e serviços disponibilizados aos cidadãos; Auditar os serviços de saúde sob

sua  responsabilidade,  sejam  públicos  ou  privados,  contratados  e  conveniados;  Realizar  auditorias

especiais para apurar denúncias ou indícios de irregularidades. Planejar trabalhos a serem executados;

Auditar, avaliar a qualidade, a propriedade, a eficiência, eficácia e a efetividade dos métodos, práticas,

procedimentos operativos e gerenciais dos serviços de saúde prestados à população, visando a melhoria

progressiva da assistência de saúde; Verificar  o cumprimento de normas de saúde, procedimentos e

legislação interna; Avaliar a qualidade dos serviços de saúde ofertados; Analisar possíveis consequências
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das falhas na gestão de saúde; Elaborar relatório final com recomendação; Seguir a implantação das

recomendações;  Participar  na  elaboração  de  normas  internas;  Auxiliar  a  contratação  de  auditoria

independente; e receber a carta de responsabilidade; Emitir parecer.

B – Efetuar  perícias,  auditorias e sindicâncias de serviços de saúde,  médicos farmacêuticos e

odontológicos:

 Examinar documentos; Vistoriar ambientes de trabalho; Vistoriar equipamentos e instalações; Formular

quesitos periciais; Responder quesitos periciais; Prestar depoimentos; Colher depoimentos.

C  -  Comunicar-se:

 Ministrar palestras, seminários e treinamentos; Enviar mensagens via correio eletrônico; Enviar boletins

informativos; telefonemas, internet e intranet; Divulgar e consultar manuais; Participar de entidades de

classe; Participar de congressos, convenções e workshop; 

D  -  Demonstrar competências pessoais:

 Agir eticamente; Agir de forma educada; Demonstrar objetividade; Demonstrar conhecimentos básicos de

informática; Raciocinar logicamente; Agir com discrição; Manter-se atencioso; Demonstrar flexibilidade;

Zelar pelas informações; Manter-se atualizado; Falar corretamente;  Guardar sigilo; Trabalhar em equipe;

Manter-se atualizado perante a legislação; Manter-se informado; Agir com dinamismo.

E – Realizar atividades específicas:

 Realizar a análise de processos, documentações e relatórios gerenciais do SUS, SIA-SUS (Sistema de

Informação Ambulatorial) e SIH-SUS (Sistema de Informação Hospitalar) e os demais que lhe venham

substituir  dos prestadores de serviços. Realizar a análise de fichas de cadastramento,  FCA (Ficha de

Cadastro  Ambulatorial)  e  FCH (Ficha  de  Cadastro  Hospitalar)  dos  prestadores  de  serviços.  Auditoria

Operativa. Realizar auditorias programadas para verificação “in loco” da qualidade da assistência prestada

aos pacientes do SUS, verificando estrutura física, recursos humanos, fluxos, instrumentais e materiais

necessários para realização de procedimentos nas Unidades de Saúde sob Gestão Municipal. Observar e

analisar através de exame analítico e pericial os atos técnicos profissionais praticados no âmbito do SUS

por pessoas físicas e jurídicas, integrantes ou participantes do sistema; Observar e analisar através do

acompanhamento sistemático das atividades desenvolvidas no SUS, de modo a verificar a conformidade

dos processos, produtos e serviços prestados com as normas vigentes e com os objetivos estabelecidos, e

fornecimento dos dados e das informações necessárias ao julgamento das realizações e à introdução de

fatores  corretivos  e  preventivos;  Aferir  a  preservação  dos  padrões  estabelecidos  e  proceder  ao

levantamento de dados que permitam ao Serviço Municipal de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria

conhecer a qualidade, a quantidade, os custos e os gastos municipais com atenção à saúde da população;

Verificar “in loco” as unidades prestadoras de serviço públicas e/ou privadas, contratadas e conveniadas

do SUS, através da documentação de atendimento aos pacientes e usuários. Executar outras atividades

correlatas que lhe forem atribuídas.

F – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino Superior Completo em qualquer área

Especialização: Especialização em Auditoria de Saúde.

Pré-requisito: Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.
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Curso de Qualificação: Curso Básico de Informática (80 horas). 

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle de Gestão Municipal; Realizar consulta e atendimento médico; Tratar pacientes; Implementar

ações  de  promoção da saúde;  Elaborar  documentos  médicos;  Efetuar  perícias,  auditorias  e  sindicâncias

médicas;  Coordenar  programas  e  serviços  em  saúde;  Demonstrar  capacidade  de  atenção  seletiva;

Demonstrar rapidez de percepção; Demonstrar tolerância; Demonstrar altruísmo; Demonstrar capacidade de

lidar  com  situações  adversas;  Demonstrar  capacidade  de  trabalhar  em  equipe;  Demonstrar  empatia;

Demonstrar capacidade de interpretar linguagem verbal e não-verbal; Demonstrar capacidade de liderança;

Demonstrar  capacidade  de  tomar  decisões;  Demonstrar  imparcialidade  de  julgamento;  Demonstrar

capacidade  de  adequar  linguagem;  Demonstrar  capacidade  de  preservar  sigilo  médico;  Demonstrar

capacidade  de  saber  ouvir;  Demonstrar  capacidade  de  efetuar  atendimento  humanizado;  Demonstrar

capacidade de acolhimento.

Condições Gerais de Exercício: 

Os profissionais exercem suas funções na área de saúde, na administração pública municipal e são admitidos

na condição de trabalhadores estatutários. Trabalham de forma individual ou em equipes multiprofissionais,

desenvolvendo as  atividades  em ambientes  fechados,  em horários de  trabalho  diurno  e  noturno ou em

regime  de  plantão.  Podem trabalhar  em posições  desconfortáveis  durante  longos  períodos  e,  devido  à

natureza e nível de responsabilidade próprio da função, podem estar sujeitos a estresse constante. Podem

atuar  por  designação  no  Programa  de  Estratégia  de  Saúde  da  Família,  exercendo  suas  funções

extraordinárias conforme carga horária semanal prevista em Portaria específica.

Recursos de Trabalho: 

Lupa  com iluminação;  Vade  mecum de  medicamentos  antroposóficos;  Equipamentos  Para  Videocirurgia;

Esfigmomanômetro; Estetoscópio; Fita  Métrica; Instrumental  Cirúrgico; Larifoscópio; Lâmpada De Fenda;

Material Para Entubação Orotraquial; Microscópio; Negatoscópio; Oftalmoscópio; Otoscópio; Radiofármacos;

Refrator;  Repertório  Homeopático;  Respiradores;  Roppel  Mini  P/  Observ  De  Batimentos  Cardiofetais;

Softwares Médicos; Termômetro; Órteses E Próteses; Aparelhos De Laser; Bvm (bolsa, Válvula E Mascara)

Ventilação; Desfibrilador Externo Automático; Drogas E Medicamentos; Eletrocardiógrafo; Equipamentos De

Medicina  Nuclear;  Equipamentos  De  Megavoltagem;  Equipamentos  De  Monitoração;  Equipamentos  De

Radioterapia; Equipamentos Para Pulsões E Biópsias; Agulhas De Acupuntura; Colposcópio; Equipamentos P/

Abordagem Das Vias Aéreas Superior; Equipamentos Para Diérese E Síntese; Equipamentos Para Exames De

Diagnóstico Por Imagem; Equipamentos Para Exames Eletrofisiológicos; Veículos de Transporte; Smartphone

e demais materiais e recursos necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Máscara, luvas, Touca, sapato fechado impermeável.

Perfil de Risco: Biológico, Ergonômico.
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Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Administrador, Contadores e afins.

Título do cargo/ocupação: Auditor Público Interno – Administração
CBO 2522-05 

CBO 2521-05
CARREIRA IX

Descrição Sumária:  

Realizar  a  fiscalização  contábil,  financeira,  orçamentária,  operacional  e  patrimonial  do  Município  e  das

entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das

subvenções e renúncia de receitas. Manifestar opinião quanto a prestação de contas do Poder Executivo junto

ao Tribunal de Contas e ao Poder Legislativo, incluindo as autarquias, os fundos, as fundações instituídas e

mantidas  pelo  poder  público,  os  regimes  próprios  de  previdência  social  (RPPS)  e  as  empresas  estatais

dependentes  a  eles  vinculadas,  definidas  no  artigo  2º,  inciso  III,  da  Lei  Complementar  101/2000

(administração direta e indireta). Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como

dos direitos e haveres do Município. Executar tarefas referentes ao controle interno das atividades gerais de

administração financeira, orçamentária, administrativa e patrimonial do município. Realizar auditoria interna;

Atender solicitações de órgãos fiscalizadores e realizar perícia. Preparar obrigações acessórias;

Descrição Detalhada das Tarefas:

A – Realizar atividades de controle:

 Organizam os serviços de controle interno da Prefeitura, traçando os planos, organizando os sistemas de

fluxo de processos e documentos, bem como o método de sua escrituração, para possibilitar o controle;

Analisar, conferir, elaborar relatórios e demonstrativos, observando os mecanismos de controle de gestão

administrativa, financeira, patrimonial, para atender a exigências legais e formais de controle; Controlar o

alcance do atingimento das metas fiscais dos resultados primário e nominal e acompanhar os índices

fixados  para  a  Educação  e  a  Saúde  e  a  contabilização  dos  recursos  provenientes  da  celebração  de

convênios, examinando as despesas correspondentes, conforme legislação em vigor; Elaborar pareceres,

informes  técnicos  e  relatórios,  realizando  pesquisas,  entrevistas,  fazendo  observações  e  sugerindo

medidas  para  implantação,  desenvolvimento  e  aperfeiçoamento  de  atividades  nas  diversas  áreas  de

atuação;  Acompanhar  os  atos  de  admissão  de  pessoal,  a  qualquer  título,  na  administração  direta  e

indireta municipal, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Município; Participar das atividades

de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando

aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua

área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras

entidades públicas e particulares, realizando a estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre

situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos

técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho do Município;

B  -  Realizar atividades de auditoria:

 Planejar trabalhos a serem executados; Avaliar controles internos; Verificar o cumprimento de normas,

procedimentos  e  legislação;  Analisar  possíveis  consequências  das  falhas;  Elaborar  relatório  final  com

recomendação; Seguir a implantação das recomendações; Participar na elaboração de normas internas;

Prestar assessoramento às entidades de controles interno; Atender solicitações especiais e denúncias;

Auxiliar a contratação de auditoria independente; Auditar demonstrações contábeis; Receber a carta de
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responsabilidade; Emitir parecer;

C  -  Atender solicitações de órgãos fiscalizadores:

 Preparar documentação e relatórios auxiliares; Disponibilizar documentos com controle; Acompanhar os

trabalhos de fiscalização; Justificar os procedimentos adotados;

D  -  Comunicar-se:

 Participar  de  palestras,  seminários  e  treinamentos;  Enviar  mensagens  via  correio  eletrônico;  Enviar

boletins informativos; Utilizar fax, telefone, internet e intranet; Divulgar e consultar manuais; Participar

de entidades de classe; Participar  de congressos, convenções e workshop; Prestar informações sobre

balanços e prestações de contas.

E  -  Demonstrar competências pessoais:

 Agir eticamente; Agir de forma educada; Demonstrar objetividade; Demonstrar conhecimentos básicos de

informática; Raciocinar logicamente; Agir com discrição; Manter-se atencioso; Demonstrar flexibilidade;

Zelar pelas informações; Manter-se atualizado; Falar corretamente;  Guardar sigilo; Trabalhar em equipe;

Manter-se atualizado perante a legislação; Manter-se informado; Agir com dinamismo.

F – Realizar atividades específicas:

 Fiscalizar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e a execução dos planos orçamentários.

Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência das gestões orçamentárias,

financeiras, patrimoniais nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de

recursos públicos por entidades de direito privado; Zelar pela obediência das formalidades legais e avaliar

os resultados de atos administrativos em geral, acompanhando especialmente contratos, licitações e a

legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas

as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. Zelar pela observância dos limites de gastos totais

do Poder Executivo.  Assinar  em conjunto com o Contador e o Prefeito Municipal  Relatório de Gestão

Fiscal, em exercício da função de Controlador Geral. Apoiar as unidades do Poder Legislativo no exercício

institucional do Controle Externo, especialmente emitindo pareceres sobre os balanços e balancetes a

serem remetidos  pelo  Poder  Executivo  e pela Administração Direta e Indireta do Município  ao Poder

Legislativo.  Realizar  a  fiscalização  contábil,  financeira,  orçamentária,  operacional  e  patrimonial  do

Município  e  das  entidades  da  administração  direta  e  indireta,  quanto  à  legalidade,  legitimidade,

economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas. Manifestar opinião quanto a prestação

de contas do Poder Executivo junto ao Tribunal de Contas e ao Poder Legislativo, incluindo as autarquias,

os fundos, as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, os regimes próprios de previdência

social (RPPS) e as empresas estatais dependentes a eles vinculadas, definidas no artigo 2º, inciso III, da

Lei  Complementar  101/2000  (administração  direta e indireta).  Exercer o controle das operações de

crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município; Recomendar medidas para o

cumprimento de normas legais  e técnicas.  Produzir,  sempre que requisitados,  relatórios destinados a

subsidiar  a  ação  e  gestão  do  Prefeito  e  dos  responsáveis  pela  administração  de  unidades  do  Poder

Executivo,  inclusive  a  Administração  Direta  e  Indireta.  Participar  de  processos  de  expansão  de

informatização do Poder Executivo, com vistas a proceder a otimização das atividades prestadas pelo

sistema de controle interno; Propor ao Prefeito Municipal instruções normativas que busquem estabelecer

padronização  de  procedimentos  pelas  unidades  administrativas,  concernentes  à  ação  do  sistema  de

controle interno. Executar os serviços de desenvolvimento de métodos e rotinas objetivando a otimização

dos serviços a cargo do Sistema do Controle Interno. Fornecer informações de interesse público quanto à

tramitação  de  procedimentos  internos  da  Controladoria-Geral,  mediante  requisição  oficial.  Realizar

vistorias, com o objetivo de esclarecer ou oferecer elementos de prova sobre fatos e matérias sujeitos à

ação do Controle  Interno.  Elaborar  relatório  de auditorias  ou vistorias  realizadas.  Executar  diligência
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interna e externa necessárias à instrução de processos.  Elaborar programas e roteiros de auditorias.

Elaborar  relatório  de  auditoria.  Desenvolver  estudos  e  pesquisas  sobre  matéria  de  interesse  da

Controladoria-Geral.

G – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência:

Escolaridade: Curso superior em administração de empresas.

Especialização: Especialização em Controladoria ou Auditoria ou em áreas correlatas à Gestão Pública.

Pré-requisito: Registro no Respectivo Órgão de Classe / Carteira Nacional de Habilitação “B”.

Curso de Qualificação: Curso básico de informática (80 horas).

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle de Gestão Municipal; Analisar atos e fatos contábeis; Controlar o ativo permanente; Preparar

obrigações  acessórias;  Realizar  auditoria  interna/externa;  Atender  solicitações  de  órgãos  fiscalizadores;

Comunicar-se;  Agir  eticamente;  Agir  de  forma  educada;  Demonstrar  objetividade;  Demonstrar

conhecimentos  básicos  de  informática;  Raciocinar  logicamente;  Agir  com discrição;  Manter-se atencioso;

Demonstrar flexibilidade; Zelar pelas informações; Manter-se atualizado; Falar corretamente; Guardar sigilo;

Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a legislação; Agir com dinamismo.

Condições Gerais de Exercício:

Trabalham  na  administração  pública  municipal.  São  admitidos  na  condição  de  servidores  estatutários.

Exercem suas funções em escritórios e departamentos de auditoria de empresas públicas, incluindo suas

autarquias  e  demais  órgãos  subsidiários.  Costumam  se  organizar  de  forma  individual,  trabalhando  sob

supervisão. Trabalham em ambiente fechado e em horário diurno. Eventualmente, trabalham sob pressão,

podendo levar a situação de estresse.

Recursos de Trabalho:

Sistema de arquivo; Computadores e periféricos; Papéis de trabalho; Formulários específicos; Calculadoras;

Intranet; Telefone fixo; Máquina copiadora; Software específico; Publicações técnicas; Internet; Veículos de

Transporte; Smartphone e demais materiais e recursos necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho:

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Não se aplica.

Perfil de Risco: Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio:
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O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Contadores e afins.
Título do cargo/ocupação: Auditor Público Interno – Ciências Contábeis CBO – 2522-05

CARREIRA IX
Descrição Sumária:  

Realizar  a  fiscalização  contábil,  financeira,  orçamentária,  operacional  e  patrimonial  do  Município  e  das

entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das

subvenções e renúncia de receitas. Manifestar opinião quanto a prestação de contas do Poder Executivo junto

ao Tribunal de Contas e ao Poder Legislativo, incluindo as autarquias, os fundos, as fundações instituídas e

mantidas  pelo  poder  público,  os  regimes  próprios  de  previdência  social  (RPPS)  e  as  empresas  estatais

dependentes  a  eles  vinculadas,  definidas  no  artigo  2º,  inciso  III,  da  Lei  Complementar  101/2000

(administração direta e indireta). Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como

dos direitos e haveres do Município. Executar tarefas referentes ao controle interno das atividades gerais de

administração financeira, orçamentária, administrativa e patrimonial do município. Realizar auditoria interna;

Atender solicitações de órgãos fiscalizadores e realizar perícia. Preparar obrigações acessórias;

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A – Realizar atividades de controle:

 Organizam os serviços de controle interno da Prefeitura, traçando os planos, organizando os sistemas de

fluxo de processos e documentos, bem como o método de sua escrituração, para possibilitar o controle;

Analisar, conferir, elaborar relatórios e demonstrativos, observando os mecanismos de controle de gestão

administrativa, financeira, patrimonial, para atender a exigências legais e formais de controle; Controlar o

alcance do atingimento das metas fiscais dos resultados primário e nominal e acompanhar os índices

fixados  para  a  Educação  e  a  Saúde  e  a  contabilização  dos  recursos  provenientes  da  celebração  de

convênios, examinando as despesas correspondentes, conforme legislação em vigor; Elaborar pareceres,

informes  técnicos  e  relatórios,  realizando  pesquisas,  entrevistas,  fazendo  observações  e  sugerindo

medidas  para  implantação,  desenvolvimento  e  aperfeiçoamento  de  atividades  nas  diversas  áreas  de

atuação;  Acompanhar  os  atos  de  admissão  de  pessoal,  a  qualquer  título,  na  administração  direta  e

indireta municipal, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Município; Participar das atividades

de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando

aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua

área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras

entidades públicas e particulares, realizando a estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre

situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos

técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho do Município;

B  -  Realizar atividades de auditoria:

 Planejar trabalhos a serem executados; Avaliar controles internos; Verificar o cumprimento de normas,

procedimentos  e  legislação;  Analisar  possíveis  consequências  das  falhas;  Elaborar  relatório  final  com

recomendação; Seguir a implantação das recomendações; Participar na elaboração de normas internas;

Prestar assessoramento às entidades de controles interno; Atender solicitações especiais e denúncias;

Auxiliar a contratação de auditoria independente; Auditar demonstrações contábeis; Receber a carta de

responsabilidade; Emitir parecer;

C  -  Atender solicitações de órgãos fiscalizadores:
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 Preparar documentação e relatórios auxiliares; Disponibilizar documentos com controle; Acompanhar os

trabalhos de fiscalização; Justificar os procedimentos adotados;

D  -  Comunicar-se:

 Participar  de  palestras,  seminários  e  treinamentos;  Enviar  mensagens  via  correio  eletrônico;  Enviar

boletins informativos; Utilizar fax, telefone, internet e intranet; Divulgar e consultar manuais; Participar

de entidades de classe; Participar  de congressos, convenções e workshop; Prestar informações sobre

balanços e prestações de contas.

E  -  Demonstrar competências pessoais:

 Agir eticamente; Agir de forma educada; Demonstrar objetividade; Demonstrar conhecimentos básicos de

informática; Raciocinar logicamente; Agir com discrição; Manter-se atencioso; Demonstrar flexibilidade;

Zelar pelas informações; Manter-se atualizado; Falar corretamente;  Guardar sigilo; Trabalhar em equipe;

Manter-se atualizado perante a legislação; Manter-se informado; Agir com dinamismo.

F – Realizar atividades específicas:

 Fiscalizar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e a execução dos planos orçamentários.

Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência das gestões orçamentárias,

financeiras, patrimoniais nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de

recursos públicos por entidades de direito privado; Zelar pela obediência das formalidades legais e avaliar

os resultados de atos administrativos em geral, acompanhando especialmente contratos, licitações e a

legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas

as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. Zelar pela observância dos limites de gastos totais

do Poder Executivo.  Assinar  em conjunto com o Contador e o Prefeito Municipal  Relatório de Gestão

Fiscal, em exercício da função de Controlador Geral. Apoiar as unidades do Poder Legislativo no exercício

institucional do Controle Externo, especialmente emitindo pareceres sobre os balanços e balancetes a

serem remetidos  pelo  Poder  Executivo  e pela Administração Direta e Indireta do Município  ao Poder

Legislativo.  Realizar  a  fiscalização  contábil,  financeira,  orçamentária,  operacional  e  patrimonial  do

Município  e  das  entidades  da  administração  direta  e  indireta,  quanto  à  legalidade,  legitimidade,

economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas. Manifestar opinião quanto a prestação

de contas do Poder Executivo junto ao Tribunal de Contas e ao Poder Legislativo, incluindo as autarquias,

os fundos, as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, os regimes próprios de previdência

social (RPPS) e as empresas estatais dependentes a eles vinculadas, definidas no artigo 2º, inciso III, da

Lei  Complementar  101/2000  (administração  direta e indireta).  Exercer o controle das operações de

crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município; Recomendar medidas para o

cumprimento de normas legais  e técnicas.  Produzir,  sempre que requisitados,  relatórios destinados a

subsidiar  a  ação  e  gestão  do  Prefeito  e  dos  responsáveis  pela  administração  de  unidades  do  Poder

Executivo,  inclusive  a  Administração  Direta  e  Indireta.  Participar  de  processos  de  expansão  de

informatização do Poder Executivo, com vistas a proceder a otimização das atividades prestadas pelo

sistema de controle interno; Propor ao Prefeito Municipal instruções normativas que busquem estabelecer

padronização  de  procedimentos  pelas  unidades  administrativas,  concernentes  à  ação  do  sistema  de

controle interno. Executar os serviços de desenvolvimento de métodos e rotinas objetivando a otimização

dos serviços a cargo do Sistema do Controle Interno. Fornecer informações de interesse público quanto à

tramitação  de  procedimentos  internos  da  Controladoria-Geral,  mediante  requisição  oficial.  Realizar

vistorias, com o objetivo de esclarecer ou oferecer elementos de prova sobre fatos e matérias sujeitos à

ação do Controle  Interno.  Elaborar  relatório  de auditorias  ou vistorias  realizadas.  Executar  diligência

interna e externa necessárias à instrução de processos.  Elaborar programas e roteiros de auditorias.

Elaborar  relatório  de  auditoria.  Desenvolver  estudos  e  pesquisas  sobre  matéria  de  interesse  da
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Controladoria-Geral. 

G – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Curso superior em ciências contábeis.

Especialização: Especialização em Controladoria ou Auditoria ou em áreas correlatas à Gestão Pública.

Pré-requisito: Registro no Respectivo Órgão de Classe / Carteira Nacional de Habilitação “B”.

Curso de Qualificação: Curso básico de informática (80 horas).

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle de Gestão Municipal; Analisar atos e fatos contábeis; Controlar o ativo permanente; Preparar

obrigações  acessórias;  Realizar  auditoria  interna/externa;  Atender  solicitações  de  órgãos  fiscalizadores;

Comunicar-se;  Agir  eticamente;  Agir  de  forma  educada;  Demonstrar  objetividade;  Demonstrar

conhecimentos  básicos  de  informática;  Raciocinar  logicamente;  Agir  com discrição;  Manter-se atencioso;

Demonstrar flexibilidade; Zelar pelas informações; Manter-se atualizado; Falar corretamente; Guardar sigilo;

Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a legislação; Agir com dinamismo.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham na administração pública municipal. São admitidos na condição de servidores estatutários.

Exercem suas funções em escritórios e departamentos de auditoria de empresas públicas, incluindo suas

autarquias  e  demais  órgãos  subsidiários.  Costumam  se  organizar  de  forma  individual,  trabalhando  sob

supervisão. Trabalham em ambiente fechado e em horário diurno. Eventualmente, trabalham sob pressão,

podendo levar a situação de estresse.

Recursos de Trabalho: 

Sistema de arquivo; Computadores e periféricos; Papéis de trabalho; Formulários específicos; Calculadoras;

Intranet; Telefone fixo; Máquina copiadora; Software específico; Publicações técnicas; Internet; Veículos de

Transporte; Smartphone e demais materiais e recursos necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Não se aplica.

Perfil de Risco: Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
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Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Advogados, Contadores e afins.
Título do cargo/ocupação: Auditor Público Interno – Ciências Jurídicas CBO  2522-05 

CBO 2410-40
CARREIRA IX

Descrição Sumária: 

Realizar  a  fiscalização  contábil,  financeira,  orçamentária,  operacional  e  patrimonial  do  Município  e  das

entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das

subvenções e renúncia de receitas. Manifestar opinião quanto a prestação de contas do Poder Executivo junto

ao Tribunal de Contas e ao Poder Legislativo, incluindo as autarquias, os fundos, as fundações instituídas e

mantidas  pelo  poder  público,  os  regimes  próprios  de  previdência  social  (RPPS)  e  as  empresas  estatais

dependentes  a  eles  vinculadas,  definidas  no  artigo  2º,  inciso  III,  da  Lei  Complementar  101/2000

(administração direta e indireta). Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como

dos direitos e haveres do Município. Executar tarefas referentes ao controle interno das atividades gerais de

administração financeira, orçamentária, administrativa e patrimonial do município. Realizar auditoria interna;

Atender solicitações de órgãos fiscalizadores e realizar perícia. Preparar obrigações acessórias;

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A – Realizar atividades de controle:

 Organizam os serviços de controle interno da Prefeitura, traçando os planos, organizando os sistemas de

fluxo de processos e documentos, bem como o método de sua escrituração, para possibilitar o controle;

Analisar, conferir, elaborar relatórios e demonstrativos, observando os mecanismos de controle de gestão

administrativa, financeira, patrimonial, para atender a exigências legais e formais de controle; Controlar o

alcance do atingimento das metas fiscais dos resultados primário e nominal e acompanhar os índices

fixados  para  a  Educação  e  a  Saúde  e  a  contabilização  dos  recursos  provenientes  da  celebração  de

convênios, examinando as despesas correspondentes, conforme legislação em vigor; Elaborar pareceres,

informes  técnicos  e  relatórios,  realizando  pesquisas,  entrevistas,  fazendo  observações  e  sugerindo

medidas  para  implantação,  desenvolvimento  e  aperfeiçoamento  de  atividades  nas  diversas  áreas  de

atuação;  Acompanhar  os  atos  de  admissão  de  pessoal,  a  qualquer  título,  na  administração  direta  e

indireta municipal, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Município; Participar das atividades

de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando

aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua

área de atuação; Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras

entidades públicas e particulares, realizando a estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre

situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos

técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho do Município;

B  -  Realizar atividades de auditoria:

 Planejar trabalhos a serem executados; Avaliar controles internos; Verificar o cumprimento de normas,

procedimentos  e  legislação;  Analisar  possíveis  consequências  das  falhas;  Elaborar  relatório  final  com

recomendação; Seguir a implantação das recomendações; Participar na elaboração de normas internas;

Prestar assessoramento às entidades de controles interno; Atender solicitações especiais e denúncias;

Auxiliar a contratação de auditoria independente; Auditar demonstrações contábeis; Receber a carta de

responsabilidade; Emitir parecer;

C  -  Atender solicitações de órgãos fiscalizadores:

 Preparar documentação e relatórios auxiliares; Disponibilizar documentos com controle; Acompanhar os

trabalhos de fiscalização; Justificar os procedimentos adotados;
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D  -  Comunicar-se:

 Participar  de  palestras,  seminários  e  treinamentos;  Enviar  mensagens  via  correio  eletrônico;  Enviar

boletins informativos; Utilizar fax, telefone, internet e intranet; Divulgar e consultar manuais; Participar

de entidades de classe; Participar  de congressos, convenções e workshop; Prestar informações sobre

balanços e prestações de contas.

E  -  Demonstrar competências pessoais:

 Agir eticamente; Agir de forma educada; Demonstrar objetividade; Demonstrar conhecimentos básicos de

informática; Raciocinar logicamente; Agir com discrição; Manter-se atencioso; Demonstrar flexibilidade;

Zelar pelas informações; Manter-se atualizado; Falar corretamente;  Guardar sigilo; Trabalhar em equipe;

Manter-se atualizado perante a legislação; Manter-se informado; Agir com dinamismo.

F – Realizar atividades específicas:

 Fiscalizar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e a execução dos planos orçamentários.

Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência das gestões orçamentárias,

financeiras, patrimoniais nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de

recursos públicos por entidades de direito privado; Zelar pela obediência das formalidades legais e avaliar

os resultados de atos administrativos em geral, acompanhando especialmente contratos, licitações e a

legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas

as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. Zelar pela observância dos limites de gastos totais

do Poder Executivo.  Assinar  em conjunto com o Contador e o Prefeito Municipal  Relatório de Gestão

Fiscal, em exercício da função de Controlador Geral. Apoiar as unidades do Poder Legislativo no exercício

institucional do Controle Externo, especialmente emitindo pareceres sobre os balanços e balancetes a

serem remetidos  pelo  Poder  Executivo  e pela Administração Direta e Indireta do Município  ao Poder

Legislativo.  Realizar  a  fiscalização  contábil,  financeira,  orçamentária,  operacional  e  patrimonial  do

Município  e  das  entidades  da  administração  direta  e  indireta,  quanto  à  legalidade,  legitimidade,

economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas. Manifestar opinião quanto a prestação

de contas do Poder Executivo junto ao Tribunal de Contas e ao Poder Legislativo, incluindo as autarquias,

os fundos, as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, os regimes próprios de previdência

social (RPPS) e as empresas estatais dependentes a eles vinculadas, definidas no artigo 2º, inciso III, da

Lei  Complementar  101/2000  (administração  direta e indireta).  Exercer o controle das operações de

crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município; Recomendar medidas para o

cumprimento de normas legais  e técnicas.  Produzir,  sempre que requisitados,  relatórios destinados a

subsidiar  a  ação  e  gestão  do  Prefeito  e  dos  responsáveis  pela  administração  de  unidades  do  Poder

Executivo,  inclusive  a  Administração  Direta  e  Indireta.  Participar  de  processos  de  expansão  de

informatização do Poder Executivo, com vistas a proceder a otimização das atividades prestadas pelo

sistema de controle interno; Propor ao Prefeito Municipal instruções normativas que busquem estabelecer

padronização  de  procedimentos  pelas  unidades  administrativas,  concernentes  à  ação  do  sistema  de

controle interno. Executar os serviços de desenvolvimento de métodos e rotinas objetivando a otimização

dos serviços a cargo do Sistema do Controle Interno. Fornecer informações de interesse público quanto à

tramitação  de  procedimentos  internos  da  Controladoria-Geral,  mediante  requisição  oficial.  Realizar

vistorias, com o objetivo de esclarecer ou oferecer elementos de prova sobre fatos e matérias sujeitos à

ação do Controle  Interno.  Elaborar  relatório  de auditorias  ou vistorias  realizadas.  Executar  diligência

interna e externa necessárias à instrução de processos.  Elaborar programas e roteiros de auditorias.

Elaborar  relatório  de  auditoria.  Desenvolver  estudos  e  pesquisas  sobre  matéria  de  interesse  da

Controladoria-Geral. 

G – Realizar outras atividades:
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 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Curso superior em direito.

Especialização: Especialização  em Direito  Público,  Direito  Administrativo,  Direito  Constitucional,  Direito

Tributário ou em áreas correlatas à Gestão Pública.

Pré-requisito: Registro no Respectivo Órgão de Classe / Carteira Nacional de Habilitação “B”.

Curso de Qualificação: Curso básico de informática (80 horas).

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle de Gestão Municipal; Analisar atos e fatos contábeis; Controlar o ativo permanente; Preparar

obrigações  acessórias;  Realizar  auditoria  interna/externa;  Atender  solicitações  de  órgãos  fiscalizadores;

Comunicar-se;  Agir  eticamente;  Agir  de  forma  educada;  Demonstrar  objetividade;  Demonstrar

conhecimentos  básicos  de  informática;  Raciocinar  logicamente;  Agir  com discrição;  Manter-se atencioso;

Demonstrar flexibilidade; Zelar pelas informações; Manter-se atualizado; Falar corretamente; Guardar sigilo;

Trabalhar em equipe; Manter-se atualizado perante a legislação; Agir com dinamismo.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham na administração pública municipal. São admitidos na condição de servidores estatutários.

Exercem suas funções em escritórios e departamentos de auditoria de empresas públicas, incluindo suas

autarquias  e  demais  órgãos  subsidiários.  Costumam se  organizar  de  forma  individual,  trabalhando  sob

supervisão. Trabalham em ambiente fechado e em horário diurno. Eventualmente, trabalham sob pressão,

podendo levar a situação de estresse.

Recursos de Trabalho: 

Sistema de arquivo; Computadores e periféricos; Papéis de trabalho; Formulários específicos; Calculadoras;

Intranet; Telefone fixo; Máquina copiadora; Software específico; Publicações técnicas; Internet; Veículos de

Transporte; Smartphone e demais materiais e recursos necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Não se aplica.

Perfil de Risco: Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
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Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Profissionais da informação.
Título do cargo/ocupação: Bibliotecário. CBO – 2612-05

CARREIRA VII
Descrição Sumária:  

Disponibilizar  informação  em  qualquer  suporte;  gerenciar  unidades  como  bibliotecas,  centros  de

documentação,  centros  de  informação  e  correlatos,  além  de  redes  e  sistemas  de  informação.  Tratar

tecnicamente e desenvolver recursos informacionais;  disseminar informação com o objetivo de facilitar  o

acesso e geração do conhecimento; desenvolver estudos e pesquisas; realizar difusão cultural; desenvolver

ações educativas.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A - Disponibilizar informação em qualquer suporte:

 Localizar informações; Recuperar informações; Prestar atendimento personalizado; Elaborar estratégias

de  buscas  avançadas;  Intercambiar  informações  e  documentos;  Controlar  circulação  de  recursos

informacionais; Prestar serviços de informação on-line; Normalizar trabalhos técnico-científicos.

B - Desenvolver recursos informacionais:

 Selecionar recursos informacionais; Adquirir recursos informacionais; Armazenar recursos informacionais;

Avaliar  acervos;  Inventariar  acervos;  Desenvolver  interfaces  de  serviços  informatizados;  Descartar

recursos  informacionais;  Conservar  acervos;  Preservar  acervos;  Desenvolver  bibliotecas  virtuais  e

digitais; Desenvolver planos de conservação preventiva.

C - Disseminar informação:

 Disseminar  seletivamente  a informação; Compilar  sumários correntes; Compilar  bibliografia;  Elaborar

clipping de informações; Elaborar alerta bibliográfico; Elaborar boletim bibliográfico.

D - Desenvolver estudos e pesquisas:

 Fazer sondagens sob demanda informacional; Coletar informações para memória institucional; Elaborar

dossiês  de  informações;  Elaborar  pesquisas  temáticas;  Elaborar  levantamento  bibliográfico;  Acessar

bases de dados e outras fontes em meios eletrônicos; Realizar estudos cientométricos, bibliométricos e

infométricos;  Elaborar  trabalhos  técnico-científicos;  Analisar  dados  estatísticos;  Coletar  dados

estatísticos; Elaborar estudos de perfil de usuário e comunidade; Desenvolver critérios de controle de

qualidade e conteúdo de fontes de informação; Analisar fluxos de informações; Elaborar diagnóstico de

unidades de serviço.

E - Realizar difusão cultural:

 Promover ação cultural; Promover atividades de fomento à leitura; Promover eventos culturais; Promover

atividades  para  usuários  especiais;  Organizar  atividades  para  a  terceira  idade;  Divulgar  informações

através  de  meios  de  comunicação  formais  e  informais;  Organizar  bibliotecas  itinerantes;  Promover

atividades infanto-juvenis.

F - Desenvolver ações educativas:

 Capacitar o usuário; Capacitar recursos humanos; Orientar estágios; Elaborar serviços de apoio para

educação presencial e à distância; Ministrar palestras; Realizar atividades de ensino; Participar de bancas

acadêmicas.

G - Demonstrar competências pessoais:

 Manter-se  atualizado;  Liderar  equipes;  Trabalhar  em equipe  e  em rede;  Demonstrar  capacidade  de

análise e síntese; Demonstrar conhecimento de outros idiomas; Demonstrar capacidade de comunicação;

Demonstrar capacidade de negociação; Agir com ética; Demonstrar senso de organização; Demonstrar

capacidade  empreendedora;  Demonstrar  raciocínio  lógico;  Demonstrar  capacidade  de  concentração;
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Demonstrar proatividade; Demonstrar criatividade.

H – Realizar atividades específicas:

 Disponibilizar  informação  em  qualquer  suporte;  gerenciar  unidades  como  bibliotecas,  centros  de

documentação,  centros de informação e correlatos,  além de redes e sistemas de informação.  Tratar

tecnicamente e desenvolver recursos informacionais; disseminar informação com o objetivo de facilitar o

acesso  e  geração  do  conhecimento;  desenvolver  estudos  e  pesquisas;  realizar  difusão  cultural;

desenvolver ações educativas. Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

I – Realizar outras atividades:

 Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de desempenho; Executar outras atividades

correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Biblioteconomia.

Pré-requisito: Registro no Respectivo Órgão de Classe.

Curso de Qualificação: Curso básico de Informática (80 horas).

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de  Controle  de  Gestão  Municipal;  Disponibilizar  informação  em  qualquer  suporte;  Tratar  tecnicamente

recursos informacionais; Desenvolver recursos informacionais; Disseminar informação; Desenvolver estudos

e pesquisas; Realizar difusão cultural; Desenvolver ações educativas; Manter-se atualizado; Liderar equipes;

Trabalhar em equipe e em rede; Demonstrar capacidade de análise e síntese; Demonstrar conhecimento de

outros idiomas; Demonstrar capacidade de comunicação; Demonstrar capacidade de negociação; Agir com

ética;  Demonstrar  senso de  organização;  Demonstrar  capacidade  empreendedora;  Demonstrar  raciocínio

lógico; Demonstrar capacidade de concentração; Demonstrar proatividade; Demonstrar criatividade.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham  na  administração  pública  municipal;  São  admitidos  na  condição  de  servidores  estatutários.

Exercem suas funções em bibliotecas e centros de documentação e informação na administração pública e

nas  mais  variadas  atividades,  com  predominância  nas  áreas  de  educação  e  pesquisa.  Trabalham  com

supervisão ocasional, em ambientes fechados e com rodízio de turnos. Podem executar suas funções tanto de

forma presencial como a distância. Eventualmente, trabalham em posições desconfortáveis durante longos

períodos e sob pressão, levando à situação de estresse. As condições de trabalho são heterogêneas, variando

desde locais com pequeno acervo e sem recursos informacionais a locais que trabalham com tecnologia de

ponta.

Recursos de Trabalho: 

Microcomputador  e  aplicativos;  Internet,  telefone;  Enciclopédias;  Códigos  de  catalogação  e  manuais  de

indexação;  Controles  estatísticos;  Equipamentos  de  xerox;  Equipamento  de  microfilmagem;  Manuais  de

indexação; Escâner; Diretórios; Listas de discussão da área; Leitor de códigos de barras; Bases de dados on-

line; Fax; Material de escritório; Normas; Manuais de serviços; Dicionários; Smartphone e demais materiais e

recursos necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do
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empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Não se aplica.

Perfil de Risco: Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Biólogos e afins.
Título do cargo/ocupação: Biólogo. CBO – 2211-05

CARREIRA VII
Descrição Sumária:  

Estudar seres vivos, desenvolver pesquisas na área de biologia, biologia molecular, biotecnologia, biologia

ambiental  e epidemiologia  e inventariam biodiversidade.  Organizar  coleções biológicas,  manejar  recursos

naturais,  desenvolver  atividades  de  educação  ambiental.  Realizar  diagnósticos  biológicos,  moleculares  e

ambientais,  além de realizar análises clínicas,  citológicas, citogênicas e patológicas.  Pestar consultorias e

assessorias.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A   -  Desenvolver  pesquisa  em  biologia,  biologia  molecular,  biotecnologia,  ambiental  e

epidemiologia:

 Identificar  demanda;  Elaborar  diagnóstico  preliminar  para  desenvolvimento  de  pesquisas;  Formular

hipóteses;  Definir  objetivos;  Definir  metodologia;  Fixar  metas;  Definir  parceiros  executivos;  Definir

cronograma  de  atividades;  Administrar  recursos  financeiros;  Coordenar  equipes;  Analisar  dados  da

pesquisa; Avaliar resultados da pesquisa; Divulgar informações sobre projeto; Redigir trabalhos científicos

para  publicação;  Aplicar  resultados  de  pesquisa;  Orientar  pesquisas;  Documentar  através  de  fotos,

filmagem, ilustração e material científico.

B  - Inventariar biodiversidade:

 Delimitar  área de amostragem; Realizar levantamentos nos diferentes biomas; Analisar a distribuição

espacial e temporal; Quantificar espécies e espécimes; Classificar amostras; Elaborar banco de dados.

C  - Realizar consultoria e assessoria na área biológica e ambiental:

 Executar levantamentos sócio - econômicos e ambientais; Elaborar prognósticos (manejo, preservação,

recuperação do meio ambiente, desenvolvimento Socioeconômico; Elaborar planos estratégicos; Participar

da operacionalização de projetos; Definir indicadores de avaliação; Monitorar projetos; Avaliar projetos;

Gerenciar projetos; Atuar como responsável técnico, fundações e instituições públicas; Emitir relatórios de

impacto ambiental; Realizar perícia.

D  - Organizar coleções biológicas:

 Preparar material para coleções; Montar coleções biológicas; Montar criadouro; Montar bancos de material

biológico; Manter coleções biológicas; Manter criadouro; Manter bancos de material biológico; Assessorar

tecnicamente  museus  e  exposições  temáticas;  Atuar  em  jardins  botânicos  e  zoológicos;  Atuar  em

unidades de conservação.

E  - Manejar recursos naturais:

 Manejar espécies silvestres e exóticas; Manejar recursos florestais; Manejar recursos pesqueiros; Manejar

recursos hídricos; Estabelecer medidas de manejo de recursos naturais renováveis; Estabelecer medidas
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de conservação de recursos naturais renováveis; Desenvolver projetos de reflorestamento; Desenvolver

programas de controle de pragas, doenças, parasitas e vetores; Elaborar projetos de desenvolvimento

sustentável; Executar projetos de desenvolvimento sustentável.

F  - Desenvolver atividades de educação ambiental:

 Treinar professores em educação ambiental; Organizar oficinas, cursos e palestras; Desenvolver projeto

para manejo de lixo doméstico,  industrial  e hospitalar;  Organizar  atividades  sobre higiene,  educação

sanitária  e degradação ambiental;  Desenvolver  atividades de integração do homem com a natureza;

Organizar  atividades  de reciclagem de materiais;  Prestar  informações sobre conservação de recursos

naturais;  Desenvolver  projetos  de  reaproveitamento  de  água  servida;  Divulgar  informações  sobre

qualidade da água de abastecimento; Elaborar materiais de divulgação de educação ambiental; Elaborar

projetos  de  educação  ambiental  para  área  rural;  Orientar  junto  a  sociedade  trabalhos  de  manejo,

preservação e conservação; Orientar ecoturismo para educação ambiental.

G  - Realizar diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais:

 Coletar amostras; Analisar amostras; Realizar ensaios; Identificar espécies; Classificar espécies; Elaborar

relatórios técnicos; Emitir laudos de diagnósticos; Interpretar variáveis bióticas e abióticas.

H  - Realizar análises clínicas, citológicas, citogênicas e patológicas:

 Preparar  amostras  para  análise;  Operar  instrumentos  e  equipamentos  de  análise;  Realizar  exames;

Controlar qualidade do processo de análise; Interpretar resultados de análises; Emitir laudos de análises;

Realizar aconselhamento genético.

I  - Demonstrar competências pessoais:

 Demonstrar  capacidade  crítica;  Desenvolver  senso  crítico;  Evidenciar  capacidade  de  ponderação;

Demonstrar perseverança; Demonstrar capacidade de investigação; Demonstrar capacidade de formular

questões; Revelar senso de organização; Demonstrar iniciativa; Demonstrar objetividade; Demonstrar

meticulosidade;  Demonstrar  criatividade;  Desenvolver  ética;  Demonstrar  capacidade  de  observação;

Demonstrar capacidade de discernimento; Demonstrar adaptabilidade; Trabalhar em equipe.

J – Realizar atividades específicas:

 Desenvolver projetos em unidades de conservação do município;  assessorar o Conselho Municipal  de

Desenvolvimento do Meio Ambiente; participar  da educação ambiental  formal e não formal;  Executar

levantamentos  socioambientais  e projetos de recuperação de áreas degradadas;  planejar  e organizar

qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e

demais campos da Administração Municipal, quando solicitado; guardar sigilo das atividades inerentes as

atribuições  do  cargo,  levando  ao  conhecimento  do  superior  hierárquico  informações  ou  notícias  de

interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público;

apresentação de relatórios semestrais  das atividades para análise.  Desenvolver pesquisas na área de

biologia,  biologia  molecular,  biotecnologia,  biologia  ambiental  e  epidemiologia  e  inventariar

biodiversidade.  Organizar  coleções  biológicas,  manejar  recursos  naturais,  desenvolver  atividades  de

educação ambiental. Realizar diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais, além de realizar análises

clínicas,  citológicas,  citogênicas  e  patológicas.  Executar  outras  atividades  correlatas  que  lhe  forem

atribuídas.

K – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.
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Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Ciências Biológicas.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso básico de informática (80 horas).

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada. 

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de  Controle  de  Gestão  Municipal;  Desenvolver  pesquisa  em  biologia,  biologia  molecular,  biotecnologia,

ambiental e epidemiologia; Inventariar biodiversidade; Realizar consultoria e assessoria na área biológica e

ambiental; Organizar coleções biológicas; Manejar recursos naturais; Desenvolver atividades de educação

ambiental; Realizar diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais; Realizar análises clínicas, citológicas,

citogênicas e patológicas; Demonstrar capacidade crítica; Desenvolver senso crítico; Evidenciar capacidade

de ponderação; Demonstrar perseverança; Demonstrar capacidade de investigação; Demonstrar capacidade

de  formular  questões;  Revelar  senso  de  organização;  Demonstrar  iniciativa;  Demonstrar  objetividade;

Demonstrar  meticulosidade;  Demonstrar  criatividade;  Desenvolver  ética;  Demonstrar  capacidade  de

observação; Demonstrar capacidade de discernimento; Demonstrar adaptabilidade; Trabalhar em equipe.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham na administração  pública  municipal;  São admitidos  na condição de servidores estatutários.  O

trabalho é exercido em escritórios e laboratórios e também a céu aberto, tanto em período diurno como em

rodízio  de  turnos.  Em algumas  atividades  podem estar  expostos  aos  efeitos  de  materiais  tóxicos  e  da

radiação.

Recursos de Trabalho: 

Paquímetro; Ictiômetro; Bomba calorimétrica; Material cirúrgico; Bomba de sucção; Peneiras; Cortador de

ossos;  Ph  metro;  Destilador;  Equipamento  de  mergulho;  Epi  (  equipamentos  de  proteção  idividual);

Liofilizador; Sistemas de filtração; Softwares específicos; Elisa reader; Aparelho de infra vermelho; Cintilador;

Equipamento  de  coleta  e  utensílios;  Termociclador;  Autoclose;  Congelador;  Espectro  fotômetro;

Homogeneizador; Grelha de fluxo lâminas; Digestor; Centrífugas;  Histoprocessador; Sequenciador de dna;

Placa  aquecedora;  Oxímetro;  Equipamentos  para  microscopia  ótica  e  eletrônica;  Analisador  biológico;

Equipamentos para microscopia focal; Equipamentos de eletroforese; Placas agitadoras; Sonicador; Rádio –

transmissor; Camaras de cultura; Equipamento para coleta e monitoramento; Periódicos; Condutivímetro;

Livros; Geladeira; Fluorímetro; Capela de exaustão; Mufla; Micrótomo; Balanças; Gps; Computador; Camara

fria;  Tanque de nitrogênio; Bússola; Termômetro; Espectofotômetro; Termostato; Vidrarias;  Deionizador;

Desumidificador;  Máquina  fotográfica;  Filmadora;  Gravador;  Casa  de  vegetação;  Estufa;  Banho  maria;

Fotocalorímetro; Fotodocumentador; Luminômetro; Estereomicroscópio; Microscópio; Negatoscópio; Veículos

de Transporte; Smartphone e demais materiais e equipamentos necessários ao total  desenvolvimento de

suas funções.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.
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EPIs: Não se aplica.

Perfil de Risco: Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Advogados. 
Título do cargo/ocupação: Consultor Jurídico. CBO – 2410-40

CARREIRA IX
Descrição Sumária:  

Prestar consultoria e assessoramento jurídico à administração pública; realizar reuniões nas diversas áreas de

interesse  da  administração,  mediando  questões;  realizam  a  elaboração  de  projetos  de  lei,  analisando

legislação para atualização e implementação; zelam pelos interesses da administração  na manutenção e

integridade dos seus bens, preservando interesses individuais e coletivos, dentro dos princípios éticos e de

forma a fortalecer o estado democrático de direito.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Prestar assessoria jurídica extrajudicialmente:

 Mediar  questões;  Contribuir  na  elaboração  de  projetos  de  lei;  Analisar  legislação  para  atualização  e

implementação; Proferir palestras; Assessorar negociações; Formalizar parecer técnico-jurídico; Elaborar

relatórios; Realizar audiências administrativas; Firmar acordos no âmbito administrativo; Participar  de

negociações coletivas; Cumprir prazos; Integrar comissões nacionais de especialistas.

B  -  Realizar auditorias jurídicas:

 Definir o âmbito da auditoria; Formar a equipe de profissionais; Entrevistar pessoas envolvidas na área

auditada; Identificar problemas; Apontar riscos e soluções; Implementar soluções jurídicas; Acompanhar

resultados.

C  -  Analisar a solicitações:

 Ouvir  o  interessado;  Verificar  a  existência  de  conflitos  de  interesses;  Reunir  documentação  básica;

Analisar, fatos, relatórios e documentos; Avaliar a possibilidade de aceitação dos serviços; Expressar ao

interessado a aceitação e recusa dos serviços; Acordar as regras da prestação dos serviços.

D - Definir a natureza jurídica da questão:

 Coletar  informações  pertinentes  à  questão;  Pesquisar  a  possibilidade  jurídica  do  caso;  Interpretar  a

norma jurídica; Escolher a estratégia da atuação; Expor ao interessado as possibilidades de êxito;  Obter

autorização do cliente.

E  -  Comunicar-se:

 Ministrar palestras, seminários e treinamentos; Enviar mensagens via correio eletrônico; Enviar boletins

informativos; Utilizar telefone, smartfones, internet e intranet; Divulgar e consultar manuais; Participar

de congressos, convenções e workshop; Prestar informações sobre balanços e prestações de contas.

F - Demonstrar competências pessoais:

 Agir  com  ética;  Demonstrar  criatividade;  Evidenciar  raciocínio  lógico;  Demonstrar  capacidade

interpretativa; Agir com prontidão; Demonstrar paciência; Demonstrar tolerância; Demonstrar capacidade

de convencimento; Evidenciar eloquência verbal; Demonstrar persistência; Evidenciar urbanidade no trato

pessoal; Manter controle emocional; Evidenciar capacidade de negociação;   Atualizar-se; Desenvolver

relacionamentos  interpessoais  positivos;  Desenvolver  expressão  corporal;  Dominar  expressão  escrita;

Evidenciar capacidade de síntese; Evidenciar senso de humor;   Evidenciar senso crítico; Demonstrar
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capacidade de escuta ativa; Trocar experiências profissionais.

G - Realizar atividades específicas:

 Desenvolver,  organizar,  controlar  e/ou  executar  a  atividade  de  consultoria  jurídica  à  Administração

Municipal,  emitindo  pareceres  administrativos,  opiniões  e  outros  pertinentes.  Promover  diagnósticos,

estudos, pesquisas e levantamentos que forneçam subsídios à formulação de políticas, diretrizes e planos

à implantação, manutenção e funcionamento de programas relacionados à área jurídica. Administrar e

acompanhar  os  processos  administrativos,  interpondo  recursos,  defesas,  negociando,  observando  os

prazos,  tomando  as  medidas  necessárias  para  a  continuidade  da  tramitação  dos  processos

administrativos.  Acompanhar  as  cobranças  extrajudiciais.  Examinar  e  pronunciar-se  sobre  atos  de

negociação,  rescisão  e  celebração  de  convênios,  contratos,  ajustes,  acordos,  processos  licitatórios  e

outros. Realizar estudos, pesquisas e levantamentos sobre a evolução e aplicação da legislação e da

jurisprudência.  Definir  e  solucionar  problemas,  apresentando  caminhos  alternativos  de  ação  e

especificando resultados prováveis. Organizar e implantar processos, métodos, rotinas e procedimentos

necessários  à  operacionalização  da  área  jurídica  da  Prefeitura,  buscando  a  otimização  dos  serviços

realizados. Fazer análises e projeções sobre assuntos da área jurídica, inclusive como complemento à

atividade desenvolvida por outras áreas da Prefeitura. Desempenhar outras atribuições que na forma da

lei  que  regulamenta  a  profissão  se  incluam  na  sua  esfera  de  competência.  As  atividades  serão

desempenhadas  sob  a  coordenação  da  Procuradoria  Geral  do  Município.  Executar  outras  atividades

correlatas que lhe forem atribuídas.

H – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Direito. 

Especialização: Especialização na área jurídica.

Pré-requisito: Registro no Respectivo Órgão de Classe / Carteira Nacional de Habilitação “B”.

Curso de Qualificação: Curso básico de informática (80 horas).

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle de Gestão Municipal; Evidenciar raciocínio lógico; Demonstrar capacidade interpretativa; Agir

com prontidão; Demonstrar paciência; Demonstrar tolerância; Demonstrar capacidade de convencimento;

Evidenciar  eloquência  verbal;  Demonstrar  persistência;  Evidenciar  urbanidade  no  trato  pessoal;  Manter

controle  emocional;  Evidenciar  capacidade  de  negociação;    Atualizar-se;  Desenvolver  relacionamentos

interpessoais positivos; Desenvolver expressão corporal; Dominar expressão escrita; Evidenciar capacidade

de síntese; Evidenciar senso de humor;   Evidenciar senso crítico; Demonstrar capacidade de escuta ativa;

Trocar experiências profissionais.

Condições Gerais de Exercício: 

Os  profissionais  exercem  suas  funções  na  administração  pública,  e  são  contratados  na  condição  de

trabalhadores estatutários. Exercem de consultoria jurídica em órgãos públicos, e executam suas funções

sem supervisão, em ambiente fechado e em horário diurno. Eventualmente, trabalham sob pressão, levando
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à situação de estresse.

Recursos de Trabalho: 

Livros jurídicos; Internet; Boletins de entidades de classe; Jornais; Constituição; Legislação e normas do

Código de processo civil; Equipamento de informática; Telefone; Sala privativa; Revistas técnicas jurídicas e

mais recursos necessários para a função.  

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Não se aplica.

Perfil de Risco: Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Contadores e afins.
Título do cargo/ocupação: Contador. CBO – 2522-10

CARREIRA VIII
Descrição Sumária:  

Registrar atos e fatos contábeis; controlar o ativo permanente; gerenciar custos; administrar encargos do

departamento pessoal; preparar obrigações acessórias, tais como: declarações acessórias ao fisco, órgãos

competentes  e  contribuintes  e  administra  o  registro  dos  livros  nos  órgãos  apropriados;  elaborar

demonstrações contábeis; prestar consultoria e informações gerenciais; realizar auditoria interna e externa;

atender solicitações de órgãos fiscalizadores e realizar perícia.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Registrar atos e fatos contábeis:

 Identificar  as  necessidades  de  informações  da  empresa;  Estruturar  plano  de  contas;  Definir

procedimentos  internos;  Definir  procedimentos  contábeis;  Fazer  manutenção  do  plano  de  contas;

Atualizar procedimentos internos; Parametrizar aplicativos contábeis/tributários e de suporte; Administrar

fluxo  de  documentos;  Classificar  os  documentos;  Escriturar  lançamentos  contábeis  e  fiscais  digitais;

Conciliar saldo de contas; Gerar diário/razão.

B  -  Controlar o ativo permanente:

 Classificar o bem na contabilidade e no sistema patrimonial; Escriturar aquisição de ativo fixo; Definir a

taxa de amortização, depreciação e exaustão; Registrar a movimentação dos ativos; Realizar o confronto

do controle físico com o contábil.

C  -  Gerenciar custos:

 Definir sistema de custo e rateios; Estruturar centros de custo; Orientar as áreas do órgão sobre custos;

Apurar custos; Confrontar as informações contábeis com custos; Analisar os custos apurados.

D  -  Administrar o departamento pessoal:

 Calcular os encargos sociais sobre a folha de pagamento, pró-labore, autônomos; Controlar impostos
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retidos dos empregados autônomos e empregadores; Preparar obrigações trabalhistas.

E  -  Preparar obrigações acessórias:

 Administrar o registro dos livros nos órgãos apropriados; Disponibilizar informações cadastrais aos bancos

e  fornecedores;  Preparar  declarações  acessórias  ao  controle,  órgãos  competentes  e  contribuintes;

Atender a auditoria interna e externa.

F  -  Elaborar demonstrações contábeis:

 Emitir  balancetes;  Montar  balanços  e  demais  demonstrativos  contábeis;  Consolidar  demonstrações

contábeis; Preparar as notas explicativas das demonstrações contábeis.

G  -  Prestar consultoria e informações gerenciais:

 Analisar  balancete  contábil;  Fazer  relatórios  gerenciais  econômicos  e  financeiros;  Calcular  índices

econômicos  e  financeiros;  Elaborar  orçamento;  Acompanhar  a  execução  do  orçamento;  Analisar  os

relatórios; Assessorar a gestão dos demais órgãos.

H  -  Realizar auditoria interna/externa:

 Planejar trabalhos a serem executados; Avaliar controles internos; Verificar o cumprimento de normas,

procedimentos  e legislação;  Analisar  possíveis  consequências  das falhas;  Elaborar relatório final  com

recomendação; Seguir a implantação das recomendações; Participar na elaboração de normas internas;

Prestar assessoramento às entidades de controles interno; Atender solicitações especiais e denúncias;

Auditar demonstrações contábeis; Receber a carta de responsabilidade; Emitir parecer.

I  -  Atender solicitações de órgãos fiscalizadores:

 Preparar documentação e relatórios auxiliares; Disponibilizar documentos com controle; Acompanhar os

trabalhos de fiscalização; Justificar os procedimentos adotados; Providenciar defesa junto aos órgãos de

controle interno e externo.

J  -  Comunicar-se:

 Ministrar palestras, seminários e treinamentos; Enviar mensagens via correio eletrônico; Enviar boletins

informativos; Utilizar telefone, smartfones, internet e intranet; Divulgar e consultar manuais; Participar

de congressos, convenções e workshop; Prestar informações sobre balanços.

K  -  Demonstrar competências pessoais:

 Agir eticamente; Agir de forma educada; Demonstrar objetividade; Demonstrar conhecimentos básicos de

informática; Raciocinar logicamente; Agir com discrição; Manter-se atencioso; Demonstrar flexibilidade;

Zelar pelas informações; Manter-se atualizado; Falar corretamente; Guardar sigilo; Trabalhar em equipe;

Manter-se atualizado perante a legislação; Manter-se informado; Agir com dinamismo.

L – Realizar atividades específicas:

 Efetuar  o acompanhamento  e controle  da movimentação contábil  da administração direta e indireta,

elaborando ou conferindo  e  aprovando balancetes,  balanços,  conciliação  bancária  e  outros,  além do

esclarecimento  dos  fatos  contábeis  ao  Tribunal  de  Contas,  visando  o  cumprimento  da  legislação,  a

atualização dos dados e a correta informação da aplicação dos recursos públicos. Administrar os tributos;

registrar atos e fatos contábeis; controlar o ativo permanente; gerenciar custos; preparar obrigações

acessórias, tais como: declarações acessórias ao fisco, órgãos competentes e contribuintes e administra o

registro  dos  livros  nos  órgãos  apropriados;  elaborar  demonstrações  contábeis;  prestar  consultoria  e

informações  gerenciais;  realizar  e  atender  solicitações  de  órgãos  fiscalizadores.  Executar  outras

atividades correlatas que lhe forem atribuídas pertinentes ao setor que lhe forem designadas, bem como,

o atendimento as diligências do setor na qual estiver lotado.

M – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela
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Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Curso superior em Ciências Contábeis.

Especialização: Especialização em Contabilidade Pública ou em áreas correlatas à Gestão Pública.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso básico de informática (120 horas).

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada. 

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle de Gestão Municipal; Registrar atos e fatos contábeis; Controlar o ativo permanente; Gerenciar

custos; Preparar obrigações acessórias; Elaborar demonstrações contábeis; Prestar consultoria e informações

gerenciais; Realizar auditoria interna/externa; Atender solicitações de órgãos fiscalizadores; Comunicar-se;

Agir eticamente; Agir de forma educada; Demonstrar objetividade; Demonstrar conhecimentos básicos de

informática; Raciocinar logicamente; Agir com discrição; Manter-se atencioso; Demonstrar flexibilidade; Zelar

pelas informações; Manter-se atualizado; Falar corretamente; Guardar sigilo; Trabalhar em equipe; Manter-

se atualizado perante a legislação; Manter-se informado; Agir com dinamismo.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham  na  administração  pública  municipal;  São  admitidos  na  condição  de  servidores  estatutários.

Exercem suas atividades em departamentos de contabilidade; Costumam se organizar de forma individual,

trabalhando sob supervisão. Trabalham em ambiente fechado e em horário diurno. Eventualmente, trabalham

sob pressão, podendo levar a situação de estresse.

Recursos de Trabalho: 

Sistema de arquivo; Computadores e periféricos; Veículos de Transporte; Papéis de trabalho; Formulários

específicos;  Calculadoras;  Máquina  de  escrever;  Intranet;  Smartfones;  Máquina  copiadora;  Telefone;

Software específico; Publicações técnicas; Internet; Veículos de Transporte; Smartphone e demais materiais

e recursos necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Não se aplica.

Perfil de Risco: Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Economistas.
Título do cargo/ocupação: Economista. CBO – 2512-05
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CARREIRA VII
Descrição Sumária:  

Analisar  o  ambiente  econômico;  elaborar  e  executar  projetos de pesquisa  econômica,  de mercado e de

viabilidade  econômica,  dentre  outros.  Participar  do planejamento  estratégico  e  de curto  prazo  e  avaliar

políticas de impacto coletivo para o governo, ong e outras organizações. Gerar programação econômico-

financeira; atuar nos mercados internos e externos.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A - Analisar ambiente econômico:

 Analisar  conjunturas;  Realizar  análises  setoriais  e  regionais;  Analisar  ambiente  político-institucional;

Analisar  sustentabilidade  socioeconômica  e  ambiental;  Analisar  tendências  de  longo prazo;  Construir

cenários; Gerenciar bancos de dados.

B - Elaborar projetos (pesquisa econômica, de mercados, viabilidade econômica etc):

 Delinear  problema;  Delimitar  objeto;  Justificar  projeto;  Levantar  bibliografia;  Definir  metodologia;

Determinar  fontes;  Definir  produtos  e  resultados;  Dimensionar  recursos  humanos  e  físicos;   Definir

cronograma; Orçar projetos; Negociar projetos;

C - Executar projetos (pesquisa econômica, de mercados, viabilidade econômica etc):

 Recrutar equipe; Treinar equipe; Coordenar projetos; Desenvolver instrumentos de coleta; Coletar dados;

Processar dados; Criticar dados; Desenvolver indicadores; Interpretar resultados; Propor ações.

D  - Participar do planejamento estratégico e de curto prazo:

 Identificar  estrutura  de  mercado  (concorrência);  Prever  atuação  dos  concorrentes;  Identificar

oportunidades e ameaças no ambiente e na organização; Estimar demanda; Elencar alternativas de ação;

Estimar custos privados; Estimar impactos sociais  e ambientais  (externalidades);  Estimar resultados;

Estimar  rentabilidade  e  viabilidade  econômico-financeira;  Sugerir  adoção  de  tecnologia;  Planejar

investimentos (orçamentos de capital); Selecionar fontes de financiamento.

E - Avaliar políticas de impacto coletivo (governo, ongs, outras organizações):

 Gerar parâmetros de avaliação; Aferir adequação das ações ao problema; Verificar execução das ações

propostas;  Mensurar  consequências  das  ações;  Confrontar  com  custos  alternativos;  Recomendar

políticas;

F - Gerir programação econômico-financeira:

 Acompanhar  indicadores  de  mercado;  Acompanhar  fluxo  de  caixa;  Administrar  riscos;  Acompanhar

execução orçamentária.

G - Comunicar-se:

 Escrever artigos, livros, boletins econômicos e relatórios; Proferir palestras; Apresentar comunicações em

eventos; Dialogar com a mídia; Adaptar linguagem ao público; Ministrar cursos.

H - Demonstrar competências pessoais:

 Manter-se atualizado; Subsidiar decisões; Trabalhar em equipe; Transmitir conhecimentos; Demonstrar

capacidade de liderança; Demonstrar capacidade de uso de recursos de informática; Revelar julgamento

crítico; Formular conceitos abstratos; Demonstrar raciocínio lógico; Mostrar criatividade; Aplicar métodos

quantitativos; Demonstrar capacidade verbal línguas estrangeiras.

I – Realizar atividades específicas:

 Analisar  ambiente  econômico,  elaborar  e  executar  projetos  (pesquisa  econômica,  de  mercados,

viabilidade  econômica,  entre  outros),  participar  do  planejamento  estratégico  e  de  curto  prazo,  gerir

programação econômico-financeira, atuar na mediação e arbitragem, realizar perícias, analisar os dados

econômicos e estatísticos coletados por diversas fontes e diferentes níveis, interpretando seu significado e
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os fenômenos neles retratados para decidir sua utilização nas soluções de problemas ou políticas a serem

adotados; fazer previsões de alterações de procura de bens e serviços, preços, taxas, juros, situação de

mercado  de  trabalho  e  outros  de  interesse  econômico,  servindo-se  de  pesquisas,  análises  e  dados

estatísticos  para  aconselhar  ou  propor  políticas  econômicas  adequadas  à  natureza  da  Instituição  às

mencionadas situações,  elaborar planos baseando- se nos estudos e análises efetuados em informes

coletados sobre os aspectos conjunturais  e estruturais  da economia,  utilizar recursos de informática,

executar  outras  tarefas  de  mesma  natureza  e  nível  de  complexidade  associadas  ao  ambiente

organizacional.

J – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Ciências Econômicas.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso básico de Informática (80 horas).

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de  Controle  de  Gestão  Municipal;  Analisam  o  ambiente  econômico;  elaboram  e  executam  projetos  de

pesquisa econômica,  de mercado e de viabilidade econômica, dentre outros. Participam do planejamento

estratégico  e  de  curto  prazo  e  avaliam  políticas  de  impacto  coletivo  para  o  governo,  ong  e  outras

organizações. Gerem programação econômico-financeira.

Condições Gerais de Exercício: 

Os  profissionais  exercem  suas  funções  na  administração  pública,  e  são  contratados  na  condição  de

trabalhadores  estatutários.  Atuam  em  diversas  atividades  econômicas  como  intermediação  financeira,

seguros  e  previdência;  administração  pública,  seguridade  social;  consultoria  econômica;  na  agricultura,

pecuária, indústria e serviços relacionados com essas atividades; no comércio por atacado e intermediários

do comércio. São majoritariamente estatutários ou assalariados com carteira assinada; trabalham em equipe,

com supervisão permanente, em ambiente fechado e em horário diurno.

Recursos de Trabalho: 

Material  de  expediente;  Veículos  (transporte);  Computador  e  periféricos;  Programas  e  aplicativos;

Calculadora;  Internet;  Telefone;  Máquina  copiadora;  Smartphone;  Bases  de  dados;  Calculadora;  Fax;

Internet; Micro e softwares; Midia eletrônica; Publicações; Telefone e celular; Televisão e demais materiais e

recursos necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e
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regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Não se aplica.

Perfil de Risco: Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Enfermeiros e afins.
Título do cargo/ocupação: Enfermeiro do Trabalho. CBO – 2235-30

CARREIRA VII
Descrição Sumária:  

Prestam  assistência  ao  paciente  e/ou  cliente;  coordenam  e  planejam  ações  e  auditam  serviços  de

enfermagem.  Os  enfermeiros  do  trabalho  implementam  ações  para  a  promoção  da  saúde  junto  à

comunidade.  Elaboram projetos  e  aplicam  análises  de  prevenção  de  doenças  relacionadas  ao  trabalho,

inclusive  com estratégias  de controle  e,  caso necessário,  sugerem mudanças  para identificar  riscos que

possam ocasionar as doenças ocupacionais. Todos os profissionais desta família ocupacional podem realizar

pesquisa.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Prestar assistência ao paciente/cliente:

 Realizar  consultas  de  enfermagem;  Atender  pacientes/clientes  em  domicílio;  Prescrever  ações  de

enfermagem;  Prestar  assistência  direta  a  pacientes  graves;  Realizar  procedimentos  de  maior

complexidade;  Solicitar  exames;  Acionar  equipe  multiprofissional  de  saúde;  Registrar  observações,

cuidados  e  procedimentos  prestados;  Analisar  a  assistência  prestada  pela  equipe  de  enfermagem;

Monitorar evolução clínica de pacientes.

B  -  Coordenar serviços de enfermagem:

 Padronizar  normas e procedimentos  de  enfermagem e/ou perfusão;  Monitorar  processo  de  trabalho;

Acompanhar processo seletivo de profissionais de enfermagem e/ou perfusão; Facilitar interação entre o

ACS e os profissionais  da UBS; Desenvolver programas de educação continuada; Estabelecer metas;

Definir  métodos de avaliação de qualidade;  Aplicar  métodos para avaliação de qualidade;  Selecionar

materiais e equipamentos; Avaliar desempenho de pessoal subordinado e de pares.

C  -  Planejar ações de enfermagem:

 Levantar  necessidades  e  problemas;  Diagnosticar  situação;  Identificar  áreas  de  risco;  Estabelecer

prioridades; Participar do planejamento das ações dos agentes comunitários de saúde; Elaborar projetos

de ação; Criar estratégias de procedimentos; Avaliar resultados.

D  -  Realizar procedimento de circulação extracorpórea:

 Definir tipo de equipamento e material; Checar funcionamento dos equipamentos; Verificar estoque de

hemoderivados e hemocomponentes; Calcular dosagem de medicamento e fluxo arterial; Montar conjunto

de  CEC;  Operar  conjunto  de  suporte  circulatório  e  ventilatório;  Realizar  exames;  Administrar

medicamentos;  Interpretar  dados  hemodinâmicos  e  laboratoriais;  Realizar  proteção

miocárdica(cardioplegia);  Alterar  temperatura  corpórea;  Retirar  suporte  circulatório  e  ventilatório;

Reinfundir volume residual do circuito; Desmontar conjunto de CEC; Descartar material utilizado.

E  -  Implementar ações para promoção da saúde:

 Participar de trabalhos de equipes multidisciplinares; Elaborar material educativo; Orientar participação
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da comunidade em ações educativas; Definir estratégias de promoção da saúde para situações e grupos

específicos; Participar de campanhas de combate aos agravos da saúde; Orientar equipe para controle de

infecção  nas  unidades  de  saúde;  Participar  de  programas  e  campanhas  de  saúde  do  trabalhador;

Participar da elaboração de projetos e políticas de saúde; Avaliar ações dos agentes comunitários de

saúde.

F  -  Auditar serviços de enfermagem:

 Analisar  prontuários;  Averiguar  coerência  do  registro  de  enfermagem  com  patologia;  Averiguar

irregularidades relativas a assistência prestada; Confrontar situação com as informações da legislação e

normas; Elaborar relatórios e documentos.

G  -  Realizar Pesquisas em Enfermagem 

 Organizar  grupos  de  estudos;  Colaborar  com entidades  de ensino  e  pesquisa;  Captar  recursos para

pesquisas; Coletar dados e amostras; Analisar dados; Elaborar trabalhos técnicos e científicos;  Submeter

resultados de pesquisa para publicação.

H  -  Promover a saúde da família:

 Definir território de atuação; Mapear área de atuação; Identificar grupos, famílias e indivíduos expostos a

riscos; Organizar grupos de promoção à saúde; Atualizar informações cadastrais; Atender usuários nas

UBS,  nos  domicílios  ou espaços  comunitários;  Realizar  ações  de  prevenção de  agravos  e  curativas;

Realizar busca ativa de situações locais; Notificar doenças, agravos e situações de importância local;

Identificar  necessidades  dos  usuários;  Responsabilizar-se  por  todos  os  atendimentos  da  população

adscrita;  Coordenar  o  cuidado  dos  usuários;  Promover  a  integralidade  do  cuidado;  Participar  das

atividades  de  planejamento;  Participar  das  avaliações  da  equipe;  Incentivar  a  participação  da

comunidade;  Identificar  parceiros e recursos disponíveis  na comunidade;  Registrar  as atividades  nos

sistemas de informação; Participar das atividades de educação permanente; Definir ações de acordo com

prioridades locais; Participar do gerenciamento de insumos.

I  -  Demonstrar competências pessoais:

 Demonstrar flexibilidade; Demonstrar organização; Demonstrar autocontrole; Demonstrar capacidade de

adaptar-se  às  situações;  Demonstrar  capacidade  de  atenção;  Demonstrar  sensibilidade;  Demonstrar

destreza  manual;  Demonstrar  capacidade  de  trabalhar  em  equipe;  Demonstrar  capacidade  de

negociação;  Demonstrar  capacidade  de  interpretar  linguagem  verbal  e  não  verbal;  Demonstrar

capacidade  de  liderança;  Demonstrar  capacidade  de  saber  ouvir;  Demonstrar  capacidade  de  efetuar

atendimento humanizado; Demonstrar rapidez de raciocínio.

J  - Realizar atividades específicas:

 Estuda as condições de segurança e periculosidade,  efetuando observações nos locais  de trabalho  e

discutindo as em equipe, para identificar as necessidades no campo de segurança, higiene e melhoria do

trabalho;  elabora e executa planos  e programas de promoção e proteção à saúde dos empregados,

participando de grupos que realizam inquéritos sanitários, estudam as causas de absenteísmo, fazem

levantamentos  de  doenças  profissionais  e  lesões  traumáticas,  procedem a  estudos  epidemiológicos,

coletam dados estatísticos de morbidade e mortalidade de trabalhadores, investigando possíveis relações

com as  atividades  funcionais,  para obter  a continuidade  operacional  e  o  aumento da produtividade;

executa e avalia programas de prevenção de acidentes e de doenças profissionais e não profissionais,

fazendo análise de fadiga, dos fatores de insalubridade, dos riscos e das condições de trabalho do menor

e da mulher, para propiciar a preservação da integridade física e mental do trabalhador. Executar outras

atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

K  - Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo
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com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Enfermagem com Especialização em Enfermagem do Trabalho.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso Básico de Informática (80 horas). 

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle de Gestão Municipal; Prestar assistência ao paciente/cliente; Coordenar serviços de enfermagem

e/ou  perfusão;  Planejar  ações  de  enfermagem  e/ou  perfusão;  Realizar  procedimento  de  circulação

extracorpórea; Implementar ações para promoção da saúde; Auditar serviços de enfermagem e/ou perfusão;

Promover a saúde da família; Demonstrar flexibilidade; Demonstrar organização; Demonstrar autocontrole;

Demonstrar  capacidade  de  adaptar-se  às  situações;  Demonstrar  capacidade  de  atenção;  Demonstrar

sensibilidade; Demonstrar destreza manual; Demonstrar capacidade de trabalhar em equipe; Demonstrar

capacidade de negociação; Demonstrar capacidade de interpretar linguagem verbal e não verbal; Demonstrar

capacidade  de  liderança;  Demonstrar  capacidade  de  saber  ouvir;  Demonstrar  capacidade  de  efetuar

atendimento humanizado; Demonstrar rapidez de raciocínio.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham na administração pública municipal. São admitidos na condição de servidores estatutários. Atuam

nas áreas de saúde e serviços sociais. Exercem atividades em unidades de saúde ou pronto atendimento à

saúde ou ainda em domicílios, são contratados na condição de trabalhadores estatutários. Trabalham em

equipe, em ambientes fechados ou não. Trabalham sob pressão, diante do estresse decorrente de lidar com

vida humana.

Recursos de Trabalho: 

Balança  de  pesagem;  Régua  Antropométrica;  Equipamentos  de  suporte  respiratório;  Kit  para  acesso

vascular; Equipamentos De Reanimação Cárdio-respiratória; Equipamentos para monitoração de sinais vitais;

Bomba de infusão; Instrumental cirúrgico; Autoclaves; Kit de emergência; Kit para cateterismo; Kit teste

para  validação  de  esterilização  de  mater;  Material  médico-hospitalar  de  consumo;  Medicamentos,

Hemocomponentes e Hemoderivados; Manuais De Normas E Procedimentos; Impressos; Máquina de Cec;

Máquina de Cardioplegia; Bomba Centrífuga; Balão Intra-aórtico; Misturador De Gases; Válvula Redutora De

Gases; Teletermômetro; Válvula e Monitor de Vácuo; Monitor para Controle de Tempo de Coagulação Ativa;

Oxigenador,  conjunto  de  Tubos,  Reserv  de  Cardioplegia;  Veículos  de  Transporte;  Smartphone  e  demais

materiais e recursos necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.
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EPIs: Máscara, luvas, Touca, sapato fechado impermeável.

Perfil de Risco: Biológico, materiais tóxicos, radiações, contaminação por materiais pérfuro-cortantes.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado. 
Família de Cargos:  Enfermeiros e afins.

Título do cargo/ocupação: Enfermeiro Regulador.

CBO – 2235-05

CBO – 2235-10

CBO – 2235-60
CARREIRA VII

Descrição Sumária:  

Prestam assistência  ao paciente;  coordenam e planejam ações e auditam serviços de enfermagem e/ou

perfusão.  Os  enfermeiros  implementam  ações  para  a  promoção  da  saúde  junto  à  comunidade.  Fazem

triagens,  preenchem  prontuários,  oferecem  os  primeiros  atendimentos,  coletam  exames,  administram

medicamentos  e  monitoram  o  estado  de  saúde  dos  pacientes. Todos  os  profissionais  desta  família

ocupacional podem realizar pesquisa.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Prestar assistência ao paciente/cliente:

 Realizar  consultas  de  enfermagem;  Atender  pacientes/clientes  em  domicílio;  Prescrever  ações  de

enfermagem;  Prestar  assistência  direta  a  pacientes  graves;  Realizar  procedimentos  de  maior

complexidade;  Solicitar  exames;  Acionar  equipe  multiprofissional  de  saúde;  Registrar  observações,

cuidados  e  procedimentos  prestados;  Analisar  a  assistência  prestada  pela  equipe  de  enfermagem;

Monitorar evolução clínica de pacientes.

B  -  Coordenar serviços de enfermagem:

 Padronizar  normas e procedimentos  de  enfermagem e/ou perfusão;  Monitorar  processo  de  trabalho;

Acompanhar processo seletivo de profissionais de enfermagem e/ou perfusão; Facilitar interação entre o

ACS e os profissionais  da UBS; Desenvolver programas de educação continuada; Estabelecer metas;

Definir  métodos de avaliação de qualidade;  Aplicar  métodos para avaliação de qualidade;  Selecionar

materiais e equipamentos; Avaliar desempenho de pessoal subordinado e de pares.

C  -  Planejar ações de enfermagem:

 Levantar  necessidades  e  problemas;  Diagnosticar  situação;  Identificar  áreas  de  risco;  Estabelecer

prioridades; Participar do planejamento das ações dos agentes comunitários de saúde; Elaborar projetos

de ação; Criar estratégias de procedimentos; Avaliar resultados.

D  -  Realizar procedimento de circulação extracorpórea:

 Definir tipo de equipamento e material; Checar funcionamento dos equipamentos; Verificar estoque de

hemoderivados e hemocomponentes; Calcular dosagem de medicamento e fluxo arterial; Montar conjunto

de  CEC;  Operar  conjunto  de  suporte  circulatório  e  ventilatório;  Realizar  exames;  Administrar

medicamentos;  Interpretar  dados  hemodinâmicos  e  laboratoriais;  Realizar  proteção

miocárdica(cardioplegia);  Alterar  temperatura  corpórea;  Retirar  suporte  circulatório  e  ventilatório;

Reinfundir volume residual do circuito; Desmontar conjunto de CEC; Descartar material utilizado.

E  -  Implementar ações para promoção da saúde:

 Participar de trabalhos de equipes multidisciplinares; Elaborar material educativo; Orientar participação

da comunidade em ações educativas; Definir estratégias de promoção da saúde para situações e grupos
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específicos; Participar de campanhas de combate aos agravos da saúde; Orientar equipe para controle de

infecção  nas  unidades  de  saúde;  Participar  de  programas  e  campanhas  de  saúde  do  trabalhador;

Participar da elaboração de projetos e políticas de saúde; Avaliar ações dos agentes comunitários de

saúde.

F  -  Auditar serviços de enfermagem:

 Analisar  prontuários;  Averiguar  coerência  do  registro  de  enfermagem  com  patologia;  Averiguar

irregularidades relativas a assistência prestada; Confrontar situação com as informações da legislação e

normas; Elaborar relatórios e documentos.

G  -  Realizar Pesquisas em Enfermagem 

 Organizar  grupos  de  estudos;  Colaborar  com entidades  de ensino  e  pesquisa;  Captar  recursos para

pesquisas; Coletar dados e amostras; Analisar dados; Elaborar trabalhos técnicos e científicos;  Submeter

resultados de pesquisa para publicação.

H  -  Promover a saúde da família:

 Definir território de atuação; Mapear área de atuação; Identificar grupos, famílias e indivíduos expostos a

riscos; Organizar grupos de promoção à saúde; Atualizar informações cadastrais; Atender usuários nas

UBS,  nos  domicílios  ou espaços  comunitários;  Realizar  ações  de  prevenção de  agravos  e  curativas;

Realizar busca ativa de situações locais; Notificar doenças, agravos e situações de importância local;

Identificar  necessidades  dos  usuários;  Responsabilizar-se  por  todos  os  atendimentos  da  população

adscrita;  Coordenar  o  cuidado  dos  usuários;  Promover  a  integralidade  do  cuidado;  Participar  das

atividades  de  planejamento;  Participar  das  avaliações  da  equipe;  Incentivar  a  participação  da

comunidade;  Identificar  parceiros e recursos disponíveis  na comunidade;  Registrar  as atividades  nos

sistemas de informação; Participar das atividades de educação permanente; Definir ações de acordo com

prioridades locais; Participar do gerenciamento de insumos.

I  -  Demonstrar competências pessoais:

 Demonstrar flexibilidade; Demonstrar organização; Demonstrar autocontrole; Demonstrar capacidade de

adaptar-se  às  situações;  Demonstrar  capacidade  de  atenção;  Demonstrar  sensibilidade;  Demonstrar

destreza  manual;  Demonstrar  capacidade  de  trabalhar  em  equipe;  Demonstrar  capacidade  de

negociação;  Demonstrar  capacidade  de  interpretar  linguagem  verbal  e  não  verbal;  Demonstrar

capacidade  de  liderança;  Demonstrar  capacidade  de  saber  ouvir;  Demonstrar  capacidade  de  efetuar

atendimento humanizado; Demonstrar rapidez de raciocínio.

J – Realizar atividades específicas:

 Julgar  e  decidir  sobre  a  gravidade  e  prioridade  para  cada  caso,  enviar  recursos  necessário  ao

atendimento, monitorar e orientar o atendimento, definir  e acionar o serviço de destino do paciente,

informar as  condições  e  previsão  de chegada,  orientar  e  esclarecer  ao solicitante  todas  as  medidas

tomadas, inclusive dar aconselhamentos médicos, ter capacidade e experiência na assistência médica em

urgência. Deve decidir sobre os meios disponíveis, recursos a serem mobilizados, destino do paciente,

não  aceitando  a  inexistência  de  leitos  vagos  como  argumento  para  não  direcionar  os  pacientes,

garantindo o atendimento nas urgências. Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

K – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 às 23:00:36 Código de Autenticação: f828bcb3



262
DOM/ES - Edição Nº2.008

Vitória, segunda-feira, 02 de Maio de 2022

www.amunes.es.gov.br

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Enfermagem com Especialização em Regulação em Saúde.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso Básico de Informática (80 horas). 

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle de Gestão Municipal; Prestar assistência ao paciente/cliente; Coordenar serviços de enfermagem

e/ou  perfusão;  Planejar  ações  de  enfermagem  e/ou  perfusão;  Realizar  procedimento  de  circulação

extracorpórea; Implementar ações para promoção da saúde; Auditar serviços de enfermagem e/ou perfusão;

Promover a saúde da família; Demonstrar flexibilidade; Demonstrar organização; Demonstrar autocontrole;

Demonstrar  capacidade  de  adaptar-se  às  situações;  Demonstrar  capacidade  de  atenção;  Demonstrar

sensibilidade; Demonstrar destreza manual; Demonstrar capacidade de trabalhar em equipe; Demonstrar

capacidade de negociação; Demonstrar capacidade de interpretar linguagem verbal e não verbal; Demonstrar

capacidade  de  liderança;  Demonstrar  capacidade  de  saber  ouvir;  Demonstrar  capacidade  de  efetuar

atendimento humanizado; Demonstrar rapidez de raciocínio.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham na administração pública municipal; São admitidos na condição de servidores estatutários. Atuam

nas áreas de saúde e serviços sociais. Exercem atividades em unidades de saúde ou pronto atendimento à

saúde ou ainda em domicílios, são contratados na condição de trabalhadores estatutários. Trabalham em

equipe, em ambientes fechados ou não. Trabalham sob pressão, diante do estresse decorrente de lidar com

vida humana.

Recursos de Trabalho: 

Balança  de  pesagem;  Régua  Antropométrica;  Equipamentos  de  suporte  respiratório;  Kit  para  acesso

vascular; Equipamentos De Reanimação Cárdio-respiratória; Equipamentos para monitoração de sinais vitais;

Bomba de infusão; Instrumental cirúrgico; Autoclaves; Kit de emergência; Kit para cateterismo; Kit teste

para  validação  de  esterilização  de  mater;  Material  médico-hospitalar  de  consumo;  Medicamentos,

Hemocomponentes e Hemoderivados; Manuais De Normas E Procedimentos; Impressos; Máquina de Cec;

Máquina de Cardioplegia; Bomba Centrífuga; Balão Intra-aórtico; Misturador De Gases; Válvula Redutora De

Gases; Teletermômetro; Válvula e Monitor de Vácuo; Monitor para Controle de Tempo de Coagulação Ativa;

Oxigenador,  conjunto  de  Tubos,  Reserv  de  Cardioplegia;  Veículos  de  Transporte;  Smartphone  e  demais

materiais e recursos necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Máscara, luvas, Touca, sapato fechado impermeável.

Perfil de Risco: Biológico, materiais tóxicos, radiações, contaminação por materiais pérfuro-cortantes.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
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Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Enfermeiros e afins.

Título do cargo/ocupação: Enfermeiro.
CBO – 2235-05

CBO – 2235-65
CARREIRA VII

Descrição Sumária:  

Prestar  assistência ao paciente;  coordenar, planejar  ações, supervisionar,  executar  e auditar  serviços de

enfermagem, empregando processos de rotina e/ou específicos, para possibilitar a proteção e recuperação de

saúde individual ou coletiva.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Prestar assistência ao paciente/cliente:

 Realizar  consultas  de  enfermagem;  Atender  pacientes/clientes  em  domicílio;  Prescrever  ações  de

enfermagem;  Prestar  assistência  direta  a  pacientes  graves;  Realizar  procedimentos  de  maior

complexidade;  Solicitar  exames;  Acionar  equipe  multiprofissional  de  saúde;  Registrar  observações,

cuidados  e  procedimentos  prestados;  Analisar  a  assistência  prestada  pela  equipe  de  enfermagem;

Monitorar evolução clínica de pacientes.

B  -  Coordenar serviços de enfermagem:

 Padronizar  normas e procedimentos  de  enfermagem e/ou perfusão;  Monitorar  processo  de  trabalho;

Acompanhar processo seletivo de profissionais de enfermagem e/ou perfusão; Facilitar interação entre o

ACS e os profissionais  da UBS; Desenvolver programas de educação continuada; Estabelecer metas;

Definir  métodos de avaliação de qualidade;  Aplicar  métodos para avaliação de qualidade;  Selecionar

materiais e equipamentos; Avaliar desempenho de pessoal subordinado e de pares.

C  -  Planejar ações de enfermagem:

 Levantar  necessidades  e  problemas;  Diagnosticar  situação;  Identificar  áreas  de  risco;  Estabelecer

prioridades; Participar do planejamento das ações dos agentes comunitários de saúde; Elaborar projetos

de ação; Criar estratégias de procedimentos; Avaliar resultados.

D  -  Realizar procedimento de circulação extracorpórea:

 Definir tipo de equipamento e material; Checar funcionamento dos equipamentos; Verificar estoque de

hemoderivados e hemocomponentes; Calcular dosagem de medicamento e fluxo arterial; Montar conjunto

de  CEC;  Operar  conjunto  de  suporte  circulatório  e  ventilatório;  Realizar  exames;  Administrar

medicamentos;  Interpretar  dados  hemodinâmicos  e  laboratoriais;  Realizar  proteção

miocárdica(cardioplegia);  Alterar  temperatura  corpórea;  Retirar  suporte  circulatório  e  ventilatório;

Reinfundir volume residual do circuito; Desmontar conjunto de CEC; Descartar material utilizado.

E  -  Implementar ações para promoção da saúde:

 Participar de trabalhos de equipes multidisciplinares; Elaborar material educativo; Orientar participação

da comunidade em ações educativas; Definir estratégias de promoção da saúde para situações e grupos

específicos; Participar de campanhas de combate aos agravos da saúde; Orientar equipe para controle de

infecção  nas  unidades  de  saúde;  Participar  de  programas  e  campanhas  de  saúde  do  trabalhador;

Participar da elaboração de projetos e políticas de saúde; Avaliar ações dos agentes comunitários de

saúde.

F  -  Auditar serviços de enfermagem:

 Analisar  prontuários;  Averiguar  coerência  do  registro  de  enfermagem  com  patologia;  Averiguar

irregularidades relativas a assistência prestada; Confrontar situação com as informações da legislação e

normas; Elaborar relatórios e documentos.

G  -  Realizar Pesquisas em Enfermagem 
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 Organizar  grupos  de  estudos;  Colaborar  com entidades  de ensino  e  pesquisa;  Captar  recursos para

pesquisas; Coletar dados e amostras; Analisar dados; Elaborar trabalhos técnicos e científicos;  Submeter

resultados de pesquisa para publicação.

H  -  Promover a saúde da família:

 Definir território de atuação; Mapear área de atuação; Identificar grupos, famílias e indivíduos expostos a

riscos; Organizar grupos de promoção à saúde; Atualizar informações cadastrais; Atender usuários nas

UBS,  nos  domicílios  ou espaços  comunitários;  Realizar  ações  de  prevenção de  agravos  e  curativas;

Realizar busca ativa de situações locais; Notificar doenças, agravos e situações de importância local;

Identificar  necessidades  dos  usuários;  Responsabilizar-se  por  todos  os  atendimentos  da  população

adscrita;  Coordenar  o  cuidado  dos  usuários;  Promover  a  integralidade  do  cuidado;  Participar  das

atividades  de  planejamento;  Participar  das  avaliações  da  equipe;  Incentivar  a  participação  da

comunidade;  Identificar  parceiros e recursos disponíveis  na comunidade;  Registrar  as atividades  nos

sistemas de informação; Participar das atividades de educação permanente; Definir ações de acordo com

prioridades locais; Participar do gerenciamento de insumos.

I  -  Demonstrar competências pessoais:

 Demonstrar flexibilidade; Demonstrar organização; Demonstrar autocontrole; Demonstrar capacidade de

adaptar-se  às  situações;  Demonstrar  capacidade  de  atenção;  Demonstrar  sensibilidade;  Demonstrar

destreza  manual;  Demonstrar  capacidade  de  trabalhar  em  equipe;  Demonstrar  capacidade  de

negociação;  Demonstrar  capacidade  de  interpretar  linguagem  verbal  e  não  verbal;  Demonstrar

capacidade  de  liderança;  Demonstrar  capacidade  de  saber  ouvir;  Demonstrar  capacidade  de  efetuar

atendimento humanizado; Demonstrar rapidez de raciocínio.

J – Realizar atividades específicas:

 Prestar assistência ao paciente e/ou cliente; coordenar, planejar ações e auditar serviços de enfermagem

e/ou perfusão. Implementar ações para a promoção da saúde junto à comunidade; realizar pesquisa, e

executar outras atribuições afins. Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências

clínicas,  fazendo a  indicação  para a continuidade  da assistência  prestada.  Auxiliar  no  planejamento,

gerenciamento, coordenação e avaliação das Unidades de Saúde – US. Realizar ações de saúde em todos

os ambientes, nos US e, quando necessário, no domicílio. Executar outras atividades correlatas que lhe

forem atribuídas.

K – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Curso superior em Enfermagem.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso Básico de Informática (80 horas). 

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle de Gestão Municipal; Prestar assistência ao paciente/cliente; Coordenar serviços de enfermagem

e/ou  perfusão;  Planejar  ações  de  enfermagem  e/ou  perfusão;  Realizar  procedimento  de  circulação

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 às 23:00:36 Código de Autenticação: f828bcb3



265
DOM/ES - Edição Nº2.008

Vitória, segunda-feira, 02 de Maio de 2022

www.amunes.es.gov.br

extracorpórea; Implementar ações para promoção da saúde; Auditar serviços de enfermagem e/ou perfusão;

Promover a saúde da família; Demonstrar flexibilidade; Demonstrar organização; Demonstrar autocontrole;

Demonstrar  capacidade  de  adaptar-se  às  situações;  Demonstrar  capacidade  de  atenção;  Demonstrar

sensibilidade; Demonstrar destreza manual; Demonstrar capacidade de trabalhar em equipe; Demonstrar

capacidade de negociação; Demonstrar capacidade de interpretar linguagem verbal e não verbal; Demonstrar

capacidade  de  liderança;  Demonstrar  capacidade  de  saber  ouvir;  Demonstrar  capacidade  de  efetuar

atendimento humanizado; Demonstrar rapidez de raciocínio.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham na administração pública municipal; São admitidos na condição de servidores estatutários. Atuam

nas áreas de saúde e serviços sociais. Exercem atividades em unidades de saúde ou pronto atendimento à

saúde  ou  ainda  em domicílios.  Trabalham em equipe,  em ambientes  fechados  ou  não.  Trabalham sob

pressão, diante do estresse decorrente de lidar com vida humana.

Recursos de Trabalho: 

Balança  de  pesagem;  Régua  Antropométrica;  Equipamentos  de  suporte  respiratório;  Kit  para  acesso

vascular; Equipamentos De Reanimação Cárdio-respiratória; Equipamentos para monitoração de sinais vitais;

Bomba de infusão; Instrumental cirúrgico; Autoclaves; Kit de emergência; Kit para cateterismo; Kit teste

para  validação  de  esterilização  de  mater;  Material  médico-hospitalar  de  consumo;  Medicamentos,

Hemocomponentes e Hemoderivados; Manuais De Normas E Procedimentos; Impressos; Máquina de Cec;

Máquina de Cardioplegia; Bomba Centrífuga; Balão Intra-aórtico; Misturador De Gases; Válvula Redutora De

Gases; Teletermômetro; Válvula e Monitor de Vácuo; Monitor para Controle de Tempo de Coagulação Ativa;

Oxigenador,  conjunto  de  Tubos,  Reserv  de  Cardioplegia;  Veículos  de  Transporte;  Smartphone  e  demais

materiais e recursos necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Máscara, luvas, Touca, sapato fechado impermeável.

Perfil de Risco: Biológico, materiais tóxicos, radiações, contaminação por materiais pérfuro-cortantes.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Engenheiros agrimensores e engenheiros cartógrafos.
Título do cargo/ocupação: Engenheiro Agrimensor - Topógrafo CBO – 2248-05

CARREIRA IX
Descrição Sumária:  

Realizar  atividades  em topografia,  geodésia  e  batimetria,  levantando e calculando pontos topográficos e

geodésicos. Elaborar documentos cartográficos, estabelecendo semiologia e articulação de cartas, efetuam

levantamentos por meio de imagens terrestres, aéreas e orbitais. Gerenciar projetos e obras de agrimensura

e cartografia. Assessorar na implantação de sistemas de informações geográficas, implementam projetos

geométricos.
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Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Realizar Atividades em Topografia, Geodésia E Batimetria

Realizar levantamentos planialtimétricos; Realizar levantamentos batimétricos; Implantar pontos geodésicos

e  topográficos;  Operar  base  de  monitoramento  contínuo  de  satélites  posicionadores;  Realizar  cálculos

topográficos e geodésicos; Representar levantamentos topográficos, geodésicos, batimétricos; Locar dados e

informações georreferenciadas; Fornecer suporte técnico a projetos e obras correlatas

B  -  Elaborar Documentos Cartográficos

Estabelecer  sistemas  de  projeção  cartográfica;  Estabelecer  semiologia  e  semiografia  do  documento

cartográfico; Elaborar processo de generalização cartográfica; Estabelecer articulação de cartas de projeto;

Preparar original cartográfico para impressão; Controlar qualidade da elaboração do documento cartográfico;

Verificar qualidade do documento cartográfico; Compatibilizar sistemas geodésicos; Gerar modelos digitais de

terreno e elevação (MDT/MDE)

C  -  Efetuar Levantamentos Através de Imageamento Terrestre, Aéreo e Orbital

Planejar cobertura aerofotogramétrica; Planejar cobertura por sensor orbital; Efetuar fotogrametria terrestre;

Determinar  apoio  terrestre  aos  levantamentos  através  de  sensores  aéreos  e  orbitais;  Efetuar

aerotriangulação;  Processar  imagens fotográficas  e  orbitais;  Ortorretificar  imagens;   Restituir  imagens e

fotos; Reambular originais cartográficos; Interpretar imagens; Editar restituições.

D  -  Gerenciar Projetos e Obras de Agrimensura e Cartografia

Examinar viabilidade técnica de projetos; Selecionar métodos e equipamentos de projetos; Montar propostas

e editais; Montar cronogramas físicos e financeiros; Monitorar cronogramas físicos e financeiros; Solicitar

contratação de serviços de terceiros; Supervisionar obras, projetos e serviços; Fiscalizar obras, projetos e

serviços; Controlar estoques de materiais; Controlar plana final (As-built) de obra; Prestar consultoria técnica

em agrimensura e cartografia.

E  -  Assessorar na Implantação de Sistemas de Informações Geográficas

Classificar  objetos  de  sistema de  informação  geográfica;  Especificar  base  de  dados  geográficos;  Avaliar

ferramentas de sistema de informação geográfica disponível; Desenvolver modelo topológico de sistema de

informação geográfica; Integrar bancos de dados e base cartográficas ao sistema de informação geográfica;

Produzir informações geográficas espaciais e descritivas.

F  -  Aplicar Agrimensura Legal

Examinar documentos para processos jurídicos; Demarcar propriedades, reservas legais e de preservação;

Retificar  e  ratificar  limites  e  áreas  rurais  e  urbanas;  Identificar  terras  devolutas  (ação  discriminatória);

Vistoriar propriedades rurais e urbanas em ações judiciais; Executar avaliações e perícias técnicas; Emitir

laudos técnicos e memoriais descritivos.

G  -  Implantar Cadastro Técnico Multifinalitário

Orientar definição do cadastro; Definir base cartográfica; Definir logística de trabalho; Estruturar banco de

dados;  Realizar  levantamentos  cadastrais  urbanos  e  rurais;  Coletar  dados  cadastrais;  Validar  dados

cadastrais; Definir metodologia de atualização de cadastro.

H  -  COMUNICAR-SE

Desenvolver capacidade de liderança; Desenvolver expressão oral; Desenvolver expressão escrita (redação

técnica e gráfica); Trabalhar em equipe.

I  -  Demonstrar Competências Pessoais

Desenvolver raciocínio lógico; Demonstrar capacidade de síntese; Desenvolver acuidade visual; Demonstrar

adaptabilidade; Evidenciar resistência à pressão; Demonstrar coordenação motora fina.

J – Realizar atividades específicas:
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Realizar  atividades  em topografia,  geodésia  e  batimetria,  levantando e calculando pontos topográficos e

geodésicos. Elaborar documentos cartográficos, estabelecendo semiologia e articulação de cartas, efetuar

levantamentos por meio de imagens terrestres, aéreas e orbitais. Gerenciar projetos e obras de agrimensura

e cartografia.  Assessorar  na  implantação  de  sistemas  de informações  geográficas,  implementar  projetos

geométricos. Executar levantamentos geodésicos e topohidrográficos, por meio de levantamentos altimétricos

e planimétricos; implantar, no campo, pontos de projeto, locando obras de sistemas de transporte, obras

civis,  industriais,  rurais  e  delimitando  glebas;  planejar  trabalhos  em geomática;  analisar  documentos  e

informações  cartográficas,  interpretando  fotos  terrestres,  fotos  aéreas,  imagens  orbitais,  cartas,  mapas,

plantas,  identificando  acidentes  geométricos  e  pontos  de  apoio  para  georeferenciamento  e  amarração,

coletando dados geométricos. Efetuar cálculos e desenhos e elaborar documentos cartográficos, definindo

escalas  e  cálculos  cartográficos,  efetuando  aerotriangulação,  restituindo  fotografias  aéreas.  Desenvolver,

organizar, controlar e/ou executar trabalhos técnicos especializados, a partir das orientações e estratégias da

Administração Superior da Prefeitura, planejando serviços e atividades, definindo e solucionando problemas,

coordenando a realização de pesquisas, análises, planos e projetos em sua área de atuação profissional,

avaliando resultados e corrigindo cursos de ação. Acompanhar as investigações de perícias técnicas em sua

área  de  competência  profissional,  analisando  laudos,  pareceres  ou  relatórios  emitidos  pelo  profissional

competente.  Coordenar,  desenvolver  ou dirigir  trabalhos  técnicos  especializados  da área de atuação,  de

forma  isolada  ou  em  equipes  de  trabalho.  Desempenhar  outras  atribuições  que  na  forma  da  lei  que

regulamenta a profissão se incluam na sua esfera de competência; Orientar e acompanhar seus auxiliares,

determinando o balizamento, a colocação de estacas, indicando as referências de nível, marcas de locação e

demais elementos para a correta execução dos trabalhos. Elaborar cálculos topográficos, plantas, desenhos,

esboços,  relatórios  técnicos,  cartas  topográficas,  aerofotogrametria  e  georreferenciamento,  indicando  e

anotando  pontos  e  convenções  para  o  desenvolvimento  de  plantas  e  projetos.  Realizar  levantamentos

topográficos,  altimétricos  e planimétricos,  posicionando e manejando teodolitos,  níveis,  trenas,  bússolas,

telêmetros e outros aparelhos de medição, para determinar altitudes, distâncias, ângulos, coordenadas de

nível e outras características da superfície terrestre; efetuar o reconhecimento básico da área programada,

analisando  as  características  do  terreno.  Emitir  certidões  de  localização  e  confrontações  de  imóveis,

conferindo as medidas no local e consultando o cadastro da Prefeitura. Gestão, supervisão, coordenação,

orientação  técnica.  Coleta  de  dados,  estudo,  planejamento,  anteprojeto,  projeto,  detalhamento,

dimensionamento e especificação. Estudo de viabilidade técnico-econômica e ambiental.

K – Realizar outras atividades:

Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo com

as normas do Código Nacional de Trânsito e as normas de utilização estabelecidas pela Administração; Zelar

pela limpeza e conservação do veículo sob sua responsabilidade,  informando defeitos ou reparos para a

manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de desempenho; Executar outras

atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Curso superior de Agrimensura ou Topografia.

Especialização: Especialização em Agrimensura ou Geoprocessamento.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso em softwares de agrimensura ou topografia (80 horas).

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.
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Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle de Gestão Municipal; Planejam, coordenam e executam atividades agrossilvipecuárias e do uso

de recursos  naturais  renováveis  e  ambientais.  Fiscalizam essas  atividades,  promovem a extensão  rural,

orientando  produtores  nos  vários  aspectos  das  atividades  agrossilvipecuárias  e  elaboram documentação

técnica e científica. Podem prestar assistência e consultoria técnicas.

Condições Gerais de Exercício: 

Os  profissionais  exercem  suas  funções  na  administração  pública,  e  são  contratados  na  condição  de

trabalhadores estatutários. Exercem atividades na agricultura e pecuária, silvicultura e exploração florestal,

construção  civil,  extração  de  minerais,  construção  de  estradadas  e  etc.  Atuam  como  fiscalizadores  de

loteamentos e limites territoriais. Trabalham em equipe, com supervisão ocasional, a céu aberto, ficando,

muitas vezes, expostos a condições climáticas adversas.

Recursos de Trabalho: 

Material de expediente; Computador e periféricos; Programas e aplicativos; Calculadora; Internet; Telefone;

Máquina  copiadora;  Smartphone;  Teodolito;  Nível;  Distanciômetro  eletrônico;  Planímetro;  Rastreador  de

satélite  de  posicionamento;  Altímetro;  Aeronave;  Estação  total;  Mira;  Restituidor  gotogramétrico;

Computadores;  Coletor  de  dados;  Esterioscópio;  Escalímetro;  Bússola;  Prismas;  Trena;  Ploter;  Mesa

digitalizadora;  Barômetro;  Scanner;  Psicômetro;  Aerotriangulador;  Calculadora;  Gravímetro;  Câmera

aerofotogramétrica;  Batímetro;  Podômetro;  Coordenatógrafo;  Veículos  da  Frota;  e  todos  os  materiais,

aparelhos e equipamentos necessários para o desempenho das funções do cargo.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Capacete, Calçado fechado impermeável, Protetor auricular, Colete refletivo.

Perfil de Risco: Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Engenheiros Agrossilvipecuários.
Título do cargo/ocupação: Engenheiro Agrônomo. CBO – 2221-10

CARREIRA IX
Descrição Sumária:  

Planejar, coordenar e executar atividades agrossilvipecuárias e do uso de recursos naturais renováveis e

ambientais.  Fiscalizar  essas  atividades,  promover  a  extensão  rural,  orientando  produtores  nos  vários

aspectos das atividades agrossilvipecuárias e elaborar documentação técnica e científica. Prestar assistência e

consultoria técnicas.

Descrição Detalhada das Tarefas: 
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A - Planejar atividades agrossilvipecuárias e do uso de recursos naturais renováveis e ambientais:

 Identificar  necessidades;  Levantar  informações  técnicas;  Diagnosticar  situações;  Analisar  viabilidade

técnica,  socioeconômica  e  ambiental  de  soluções  propostas;  Estimar  custos;  Realizar  estudos  de

mercados; Discutir soluções propostas com envolvidos; Definir ordenamento cronológico e logística de

ações; Inventariar recursos físicos e financeiros de empreendimento; Definir parâmetros de produção.

B  -  Coordenar  atividades  agrossilvipecuárias  e  o  uso  de  recursos  naturais  renováveis  e

ambientais:

 Analisar  projetos,  contratos,  convênios,  propostas  técnicas,  programas  de  trabalho;  Intermediar

convênios, contratos, parcerias; Captar recursos financeiros; Administrar recursos financeiros; Coordenar

equipe  de  trabalho;  Supervisionar  construção  e  manutenção  de  infraestrutura  rural;  Coordenar

treinamentos; Coordenar programas e convênios interinstitucionais; Administrar recursos patrimoniais;

Supervisionar  atividades  de  sistema  de  produção  (agricultura,  aquicultura,  silvicultura,  pecuária);

Supervisionar  processo  em  manejo  de  recursos  naturais  (bióticos  e  abióticos);  Avaliar  atividades

agrossilvipecuárias;  Supervisionar  processos  de  tratamento  de  resíduos;  Supervisionar  processos  de

recuperação de área degradada.

C - Prestar assistência e consultoria técnicas e extensão rural:

 Realizar  perícias  e  auditorias;  Orientar  utilização  de  fontes  alternativas  de  energia;  Orientar

administração de propriedade rural; Orientar processos de uso sustentável e conservação de solo, água e

meio  ambiente;  Orientar  planejamento,  execução,  controle  e  administração  de  sistemas  produtivos;

Orientar  comercialização  de  produtos  agrossilvipecuários;  Organizar  associações  de  produtores;

Organizar eventos; Ministrar cursos, seminários, palestras; Prescrever receituário agropecuário; Realizar

visitas técnicas.

D - Executar atividades agrossilvipecuárias e do uso de recursos naturais renováveis e ambientais:

 Executar levantamento topográfico; Monitorar itens de controle do processo produtivo e/ou ambiental;

Executar  levantamento  ambiental;  Analisar  amostras  colhidas  e  resultados  de  análises  laboratoriais;

Testar  desempenho  de  equipamentos,  máquinas,  materiais;  Inspecionar  qualidade  e  sanidade  de

produto.

E - Elaborar documentação técnica e científica:

 Elaborar relatórios de atividade; Elaborar projetos; Elaborar inventário de recursos disponíveis (naturais,

máquinas,  equipamentos);  Elaborar  estudos  estatísticos;  Elaborar  normas e  procedimentos  técnicos;

Emitir laudos e pareceres técnicos; Elaborar artigos técnico-científicos; Elaborar material para divulgação

de produtos, serviços, equipamentos.

F - Desenvolver tecnologia:

 Desenvolver produtos, equipamentos e acessórios; Desenvolver programas computacionais específicos;

Desenvolver  processos  e  sistemas  de  tratamento  de  resíduos;  Adaptar  tecnologia;  Desenvolver

biotecnologia.

G - Fiscalizar atividades agrossilvipecuárias e o uso de recursos naturais renováveis e ambientais:

 Fiscalizar obras em execução; Fiscalizar procedência, transporte e comercialização de produtos de origem

animal e vegetal; Fiscalizar atividades de extrativismo; Autuar crimes ambientais e florestais; Embargar

atividades agrossilvipecuárias de estabelecimentos infratores; Apreender produtos agrossilvipecuários.

H - Comunicar-se:

 Adaptar  linguagem;  Demonstrar  receptividade;  Desenvolver  expressão  oral;  Desenvolver  expressão

escrita; Cultivar flexibilidade na relação interpessoal; Desenvolver liderança; Desenvolver capacidade de

negociação.
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I - Demonstrar competências pessoais:

 Demonstrar discernimento; Demonstrar criatividade; Desenvolver raciocínio lógico; Demonstrar espírito

empreendedor; Evidenciar adaptabilidade.

J – Realizar atividades específicas:

 Elaborar e supervisionar projetos referentes a cultivos agrícolas e pastagens, orientando e controlando

técnicas  como  utilização  de  terras,  reprodução,  cuidado  e  exploração  da  vegetação  florestal  para

possibilitar  um maior  rendimento  e qualidade  dos produtos  agrícolas,  novos métodos e  sistemas de

cultivo e desenvolvimento para a silvicultura, ou melhorar a já existente. Planejar, coordenar e executar

atividades agrossilvipecuárias e do uso de recursos naturais renováveis e ambientais.  Fiscalizar essas

atividades,  promover  a  extensão  rural,  orientando  produtores  nos  vários  aspectos  das  atividades

agrossilvipecuárias e elaborar documentação técnica e científica.

K – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Curso superior de agronomia.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso básico de Informática (80 horas).

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle de Gestão Municipal; Planejam, coordenam e executam atividades agrossilvipecuárias e do uso

de recursos  naturais  renováveis  e  ambientais.  Fiscalizam essas  atividades,  promovem a extensão  rural,

orientando  produtores  nos  vários  aspectos  das  atividades  agrossilvipecuárias  e  elaboram documentação

técnica e científica. Podem prestar assistência e consultoria técnicas.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham  na  administração  pública  municipal;  São  admitidos  na  condição  de  servidores  estatutários.

Exercem atividades da agricultura, pecuária e silvicultura, exploração florestal, pesca e aquicultura. Atuam

como fiscalizadores  da  qualidade  ou classificadores  de  produtos.  Trabalham em equipe,  com supervisão

ocasional, a céu aberto, ficando, muitas vezes, expostos a condições climáticas adversas. Podem permanecer

em condições  desconfortáveis  por  longos  períodos,  sujeitos  a  exposição  de  materiais  tóxicos  e  ruídos

intensos.

Recursos de Trabalho: 

Material  de  expediente;  Veículos  (transporte);  Computador  e  periféricos;  Programas  e  aplicativos;

Calculadora;  Internet;  Telefone;  Máquina  copiadora;  Smartphone;  Linhas  telefônicas;  Trena;  Máquina

fotográfica;  Suta  (medidor  de  diâmetro  de  árvore);  Infiltrômetro  de  anéis;  Microscópio;  Escalímetro;

Condutivímetro; Refratômetro; Nível ótico; Manômetro; Medidor de ph; Balança; Prancheta; Calculadora;

Clinômetro; Penetrômetro; Computador; Espectrofotômetro; Coletores de amostras; Cronômetro; Teodolito;

Lupa;  Retroprojetor;  Termômetro;  Recursos  audio-visuais  (datashow);  Aparelho  de  gps  (sistema  de

posicionamento  global);  Paquímetro;  Bússola;  Ecobatímetro;  Altímetro;  Veículos  da  Frota;  e  todos  os

materiais, aparelhos e equipamentos necessários para o desempenho das funções do cargo.
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Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Não se aplica.

Perfil de Risco: Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Engenheiros ambientais e afins.
Título do cargo/ocupação: Engenheiro ambiental. CBO – 2140-05

CARREIRA IX
Descrição Sumária:  

Elaborar e implantar projetos ambientais; gerenciar a implementação do sistema de Gestão Ambiental (SGA)

nas  empresas,  implementar  ações  de  controle  de  emissão  de  poluentes,  administrar  resíduos  e

procedimentos de remediação.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Elaborar projetos ambientais:

 Levantar  dados;  Definir  objetivos;  Estudar  alternativas;  Definir  plano  de  ação;  Elaborar  orçamento;

Especificar  equipamentos e materiais;  Definir  prioridades;  Definir  metodologias de execução; Realizar

investigação de campo; Definir organograma; Elaborar cronograma; Definir escopo; Assinar projetos.

B  -  Gerenciar implantação do sistema de gestão ambiental – SGA:

 Monitorar  indicadores  da  empresa;  Participar  da  elaboração  do  SGA;  Participar  da  implantação  de

certificação ambiental; Desenvolver instruções de trabalho; Participar de auditorias de certificação.

C  -  Controlar emissões de poluentes:

 Realizar testes e análises; Projetar máquinas e equipamentos; Elaborar ações de manutenção preventiva

e  corretiva;  Calibrar  equipamentos  de  controle  de  emissões;  Pesquisar  tecnologias;  Implementar

tecnologias;

D  -  Gerir resíduos:

 Coletar  amostras;  Classificar  resíduos;  Quantificar  resíduos;  Analisar  resíduos;  Destinar  resíduos;

Levantar alternativas de destinação; Levantar custos de destinação; Acompanhar cadeia de custódia.

E  -  Implantar projetos ambientais:

 Selecionar  mão-de-obra,  equipamentos,  materiais  e  serviços;  Controlar  orçamento;  Controlar

recebimento de materiais e serviços; Contratar recursos humanos; Coordenar equipe; Capacitar equipe;

Monitorar resultados das ações do projeto; Gerenciar ações institucionais; Acompanhar fiscalização.

F  -  Implementar procedimentos de remediação:

 Identificar aspectos e impactos (passivos ambientais); Quantificar impactos; Qualificar impactos; Instalar

projeto  piloto  de  remediação;  Monitorar  projeto  piloto;  Ensaiar  produtos,  métodos,  equipamentos  e

procedimentos.
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G  -  Prestar consultoria, assistência e assessoria:

 Atender clientes; Realizar visitas técnicas; Realizar avaliações ambientais; Fiscalizar questões hidráulicas

e ambientais de obras; Propor soluções técnicas.

h  -  Comunicar-se:

 Elaborar relatórios; Elaborar minuta de documentos; Emitir laudos técnicos; Divulgar tecnologias; Assinar

autos de inspeção; Promover educação ambiental.

I  - Demonstrar competências pessoais:

 Trabalhar  em  equipe  multidisciplinar;  Demonstrar  visão  sistêmica;  Demonstrar  raciocínio  lógico;

Demonstrar  capacidade  de  análise;  Demonstrar  capacidade  de  resolução  de  problemas;  Antecipar

problemas;  Antever  cenários  futuros;  Demonstrar  capacidade  de  decisão;  Demonstrar  senso  crítico;

Contornar situações adversas; Demonstrar criatividade; Demonstrar capacidade de negociação.

J – Realizar atividades específicas:

 Desenvolver as atividades decorrentes da aplicação da legislação ambiental, por meio de fiscalização e

licenciamento  ambiental;  caracterizar  vegetação  natural  e  fontes  de  poluição;  realizar  auditoria  de

conformidade legal: levantamentos, vistorias e avaliações ambientais; atender a situações de emergência

envolvendo acidentes ambientais; participar junto à equipe técnica da Agência Ambiental na avaliação de:

efeitos da poluição por emissões gasosas, líquidas e resíduos sólidos, sistemas de controle de poluição

ambiental, sistemas de gestão ambiental; novas tecnologias para a redução da emissão de poluentes;

efetuar localização de empreendimentos em cartas/plantas planialtimétricas e no sistema informatizado

de  georeferenciamento;  realizar  atendimento  e  orientações  técnicas,  referentes  a  procedimentos  e

processos  de  licenciamento  ambiental;  identificar  e  caracterizar  estágios  de  supressão  de  vegetação

nativa em campo; realizar levantamento de fauna silvestre em campo; atuar na avaliação dos processos

de licenciamento quando houver intervenções em APP - Área de Proteção Permanente e ou supressão de

vegetação nativa; analisar  laudos de caracterização de vegetação e levantamento de fauna silvestre;

realizar vistorias em campo para avaliação de sistemas de tratamento de efluentes, amostragem em

chaminé,  identificação  de  setores  produtivos  e  demais  áreas  e  atividades  desenvolvidas  em plantas

industriais; efetuar a identificação de vegetação em campo objeto de pedido de supressão de vegetação,

intervenções em APP - Áreas de Preservação Permanente, assim como identificação de áreas de interesse

ambiental;  realizar avaliação de aterros sanitários vazadouro de lixo,  armazenamento e depósitos de

resíduos industriais e em áreas de extração mineral; realizar vistorias em campo; elaborar relatórios e

pareceres técnicos; participar de grupos internos e externos para estudos e elaboração/revisão de normas

técnicas e termos de referência.

K – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Curso Superior em Engenharia Ambiental.

Especialização: Especialização em Engenharia Ambiental ou Saneamento Básico.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso básico de informática (80 horas).

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 às 23:00:36 Código de Autenticação: f828bcb3



273
DOM/ES - Edição Nº2.008

Vitória, segunda-feira, 02 de Maio de 2022

www.amunes.es.gov.br

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos SketchUp (ou similar) e AutoCAD (ou similar); Conhecimentos dos aplicativos

Word  (ou  similar),  Excel  (ou  similar),  e  Internet;  Conhecimentos  em Sistemas  de  Controle  de  Gestão

Municipal;  Elaborar  projetos ambientais;  Gerenciar  implantação  do sistema de gestão ambiental  –  SGA;

Controlar  emissões  de  poluentes;  Gerir  resíduos;   Implantar  projetos  ambientais;  Implementar

procedimentos de remediação; Prestar consultoria,  assistência e assessoria;  Comunicar-se; Trabalhar em

equipe multidisciplinar; Demonstrar visão sistêmica; Demonstrar raciocínio lógico; Demonstrar capacidade de

análise; Demonstrar capacidade de resolução de problemas; Antecipar problemas; Antever cenários futuros;

Demonstrar capacidade de decisão; Demonstrar senso crítico; Contornar situações adversas; Demonstrar

criatividade; Demonstrar capacidade de negociação.

Condições Gerais de Exercício: 

Os  profissionais  exercem  suas  funções  na  administração  pública,  e  são  contratados  na  condição  de

trabalhadores  estatutários.  Atuam  na  maioria  das  atividades  econômicas,  com  foco  na  reciclagem,

eletricidade,  gás,  captação,  purificação  e  distribuição  de água,  além da silvicultura,  exploração florestal.

Costumam trabalhar em equipe multidisciplinar, em laboratórios e escritórios e também 'à céu aberto´, ou

´no campo´.

Recursos de Trabalho: 

Gps; Recursos De Informática; Softwares E Hardwares Específicos; Epi; Aparelhos De Comunicação; Câmera;

Equipamentos De Medição; Veículos Terrestres E Aquáticos; Normas Técnicas E Legislação; Sig - Sistema De

Informação Geográfica; Vidraria De Laboratório; Material De Escritório; Veículos de Transporte; Smartphone;

e todos os equipamentos, materiais e aparelhos necessários ao total desempenho das funções inerentes ao

cargo.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Capacete, Calçado fechado impermeável, Protetor auricular.

Perfil de Risco: Físico, Químico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Engenheiros civis e afins.
Título do cargo/ocupação: Engenheiro Civil – Projetos Estruturais. CBO – 2142-15

CARREIRA IX
Descrição Sumária:  

Elaborar projetos de engenharia civil, gerenciar obras, planejar orçamentos, celebrar normas e documentação

técnica dentro de sua área de atuação, controlar a qualidade da execução dos projetos.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 às 23:00:36 Código de Autenticação: f828bcb3



274
DOM/ES - Edição Nº2.008

Vitória, segunda-feira, 02 de Maio de 2022

www.amunes.es.gov.br

A  -  Elaborar projetos de engenharia civil:

 Planejar  empreendimento;  Realizar  investigação  de campo; Realizar  levantamentos  técnicos;  Analisar

dados primários e secundários; Definir metodologia de execução; Fazer estudo da viabilidade técnica,

econômica  e  ambiental  do  empreendimento;  Desenvolver  estudos  ambientais;  Propor  alternativas

técnicas, econômicas e ambientais; Dimensionar elementos de projetos;  Detalhar projetos; Especificar

equipamentos,  materiais  e  serviços;  Elaborar  cronograma  físico  e  financeiro;  Elaborar  estudo  de

modelagem.

B  -  Gerenciar obras civis:

 Selecionar  mão-de-obra,  equipamentos,  materiais  e  serviços;  Controlar  recebimento  de  materiais  e

serviços; Controlar cronograma físico e financeiro da obra; Fiscalizar obras; Supervisionar segurança da

obra; Supervisionar aspectos ambientais da obra; Realizar ajuste de campo; Medir serviços executados;

Gerar projeto conforme construído (As Built).

C  -  Prestar consultoria, assistência e assessoria:

 Avaliar  projetos e  obras; Elaborar  programas e planos;  Propor  soluções técnicas;  Periciar  projetos e

obras; Realizar capacitação técnica.

D  -  Controlar qualidade do empreendimento:

 Executar  ensaios  de  materiais,  resíduos,  insumos  e  produto  final;  Verificar  atendimento  a  normas,

padrões  e procedimentos;  Identificar  métodos e  locais  de instalação  de instrumentos  de controle  de

qualidade;  Verificar  aferição,  calibração  dos  equipamentos;  Analisar  ensaios de  materiais,  resíduos  e

insumos; Controlar  documentação técnica; Fiscalizar  controle ambiental  do empreendimento;  Realizar

auditorias; Avaliar desempenho da obra.

E  -  Coordenar operação e manutenção do empreendimento:

 Gerenciar recursos técnico-financeiros; Gerenciar recursos humanos; Coordenar apoio logístico; Gerenciar

suprimento de materiais e serviços; Avaliar dados técnicos e operacionais; Avaliar relatórios de inspeção;

Programar inspeção preventiva e corretiva; Programar intervenções no empreendimento.

F  -  Orçar o empreendimento:

 Quantificar  mão-de-obra,  equipamentos,  materiais  e  serviços;  Cotar  preços  e  custos  de  insumos  do

empreendimento; Apropriar custos específicos e gerais do empreendimento; Compor custos unitários de

mão-de-obra, equipamentos, materiais e serviços;

G  -  Contratar execução de obras e serviços:

 Estabelecer  critérios  para  pré-qualificação  de  serviços  e  obras;  Preparar  termo  de  referência  para

contratação  de  serviços  e  obras;  Preparar  edital  de  licitação  para  obras  e  serviços  de  engenharia;

Preparar propostas técnicas para prestação de serviços e obras; Julgar propostas técnicas e financeiras;

Administrar contratos.

H  -  Comunicar-se:

 Elaborar relatórios; Emitir parecer técnico; Elaborar laudos e avaliações; Elaborar normas, procedimentos

e especificações técnicas; Divulgar tecnologias; Elaborar publicações científicas.

I  -  Demonstrar competências pessoais:

 Trabalhar em equipe; Demonstrar capacidade de negociação; Demonstrar raciocínio lógico; Demonstrar

visão sistêmica;  Demonstrar  raciocínio  matemático;  Demonstrar  criatividade;  Demonstrar  dinamismo;

Demonstrar  capacidade de liderança;  Demonstrar  capacidade de decisão; Demonstrar  visão espacial;

Usar EPIs; Controlar situações adversas.

J – Realizar atividades específicas:

 Elaborar,  executar  e  dirigir  projetos  de  engenharia,  estudando  características,  preparando  planos,

métodos de trabalho e demais dados requeridos, para possibilitar e orientar a construção, manutenção e
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reparo em obras e assegurar padrões técnicos exigidos, bem como analisar processos de solicitações

diversas,  projetos arquitetônicos de loteamentos,  desmembramentos,  visando atender as solicitações.

Elaborar  projetos  de  engenharia  civil,  gerenciar  obras,  controlar  a  qualidade  de  empreendimentos.

Coordenar a operação e manutenção do empreendimento. Analisar e aprovar projetos arquitetônico com

vistas  a  emissão  de  alvarás  de  construção.  Elaborar  projetos  de  construção.  Realizar  estudos  de

viabilidade  técnica  de  projetos.  Elaborar,  executar  e  dirigir  projetos  de  engenharia,  estudando

características, preparando planos, métodos de trabalho. Analisar reparo em obras e assegurar padrões

técnicos  exigidos,  bem como  analisar  processos  de  solicitações  diversas,  projetos  arquitetônicos  de

loteamentos, desmembramentos,  visando atender as solicitações.  Verificar o atendimento de normas,

padrões e procedimentos preestabelecidos. Orientar os profissionais envolvidos. Realizar vistorias in loco.

Prestar assistência técnica.

K – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Curso superior em Engenharia Civil.

Especialização: Especialização em Cálculo Estrutural.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso em softwares de engenharia e construção civil (80 horas).

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos SketchUp (ou similar) e AutoCAD (ou similar); Conhecimentos dos aplicativos

Word  (ou  similar),  Excel  (ou  similar),  e  Internet;  Conhecimentos  em Sistemas  de  Controle  de  Gestão

Municipal;  Elaborar  projetos de engenharia  civil;  Gerenciar obras civis;  Prestar  consultoria,  assistência  e

assessoria;  Controlar  qualidade  do  empreendimento;  Coordenar  operação  e  manutenção  do

empreendimento; Orçar o empreendimento; Comunicar-se; Trabalhar em equipe; Demonstrar capacidade de

negociação; Demonstrar raciocínio lógico; Demonstrar visão sistêmica; Demonstrar raciocínio matemático;

Demonstrar  criatividade;  Demonstrar  dinamismo;  Demonstrar  capacidade  de  liderança;  Demonstrar

capacidade de decisão; Demonstrar visão espacial; Usar epi; Controlar situações adversas.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham na administração pública municipal. São admitidos na condição de servidores estatutários. Atuam

na  maioria  das  atividades  econômicas  com  concentração  na  construção  civil.  Trabalham  na  área  de

planejamento  e  gerenciamento  de  projetos  construtivos  para  as  mais  diversas  finalidades.  Costumam

trabalhar em equipe multidisciplinar, em laboratórios e escritórios e também 'à céu aberto´, ou ´no campo´.

Eventualmente, em certas atividades, alguns profissionais trabalham em condições especiais, por exemplo,

em ambientes subterrâneos ou confinados, expostos à poeira, mau cheiro, ruído intenso e materiais tóxicos.

Recursos de Trabalho: 

Equipamentos Topográficos; Veículos de Transporte; Equipamentos de hidrojateamento; Usinas; Epi; Material

de  Escritório  (calculadora);  Publicações  Técnicas;  Equipamentos  de  Comunicação;  Mapas  Cartográficos,

Imagens  de  Satélite;  Legislação  específica;  Recursos  de  Informática;  Smartfones;  Equipamentos  de

Construção Leve; Gps; Máquina fotográfica; Equipamentos de Laboratório e Campo; Softwares Específicos;
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Veículos de Transporte; Smartphone e demais materiais e recursos necessários à completa execução de sua

função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Capacete, Calçado fechado impermeável, Protetor auricular, Colete refletivo.

Perfil de Risco: Físico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Engenheiros civis e afins.
Título do cargo/ocupação: Engenheiro Civil – Projetos Hidro Sanitários. CBO – 2142-40

CARREIRA IX
Descrição Sumária:  

Elaborar projetos de engenharia civil, gerenciar obras, planejar orçamentos, celebrar normas e documentação

técnica dentro de sua área de atuação, controlar a qualidade da execução dos projetos.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Elaborar projetos de engenharia civil:

 Planejar  empreendimento;  Realizar  investigação  de campo; Realizar  levantamentos  técnicos;  Analisar

dados primários e secundários; Definir metodologia de execução; Fazer estudo da viabilidade técnica,

econômica  e  ambiental  do  empreendimento;  Desenvolver  estudos  ambientais;  Propor  alternativas

técnicas, econômicas e ambientais; Dimensionar elementos de projetos;  Detalhar projetos; Especificar

equipamentos,  materiais  e  serviços;  Elaborar  cronograma  físico  e  financeiro;  Elaborar  estudo  de

modelagem.

B  -  Gerenciar obras civis:

 Selecionar  mão-de-obra,  equipamentos,  materiais  e  serviços;  Controlar  recebimento  de  materiais  e

serviços; Controlar cronograma físico e financeiro da obra; Fiscalizar obras; Supervisionar segurança da

obra; Supervisionar aspectos ambientais da obra; Realizar ajuste de campo; Medir serviços executados;

Gerar projeto conforme construído (As Built).

C  -  Prestar consultoria, assistência e assessoria:

 Avaliar  projetos e  obras; Elaborar  programas e planos;  Propor  soluções técnicas;  Periciar  projetos e

obras; Realizar capacitação técnica.

D  -  Controlar qualidade do empreendimento:

 Executar  ensaios  de  materiais,  resíduos,  insumos  e  produto  final;  Verificar  atendimento  a  normas,

padrões  e procedimentos;  Identificar  métodos e  locais  de instalação  de instrumentos  de controle  de

qualidade;  Verificar  aferição,  calibração  dos  equipamentos;  Analisar  ensaios de  materiais,  resíduos  e

insumos; Controlar  documentação técnica; Fiscalizar  controle ambiental  do empreendimento;  Realizar

auditorias; Avaliar desempenho da obra.

E  -  Coordenar operação e manutenção do empreendimento:
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 Gerenciar recursos técnico-financeiros; Gerenciar recursos humanos; Coordenar apoio logístico; Gerenciar

suprimento de materiais e serviços; Avaliar dados técnicos e operacionais; Avaliar relatórios de inspeção;

Programar inspeção preventiva e corretiva; Programar intervenções no empreendimento.

F  -  Orçar o empreendimento:

 Quantificar  mão-de-obra,  equipamentos,  materiais  e  serviços;  Cotar  preços  e  custos  de  insumos  do

empreendimento; Apropriar custos específicos e gerais do empreendimento; Compor custos unitários de

mão-de-obra, equipamentos, materiais e serviços;

G  -  Contratar execução de obras e serviços:

 Estabelecer  critérios  para  pré-qualificação  de  serviços  e  obras;  Preparar  termo  de  referência  para

contratação  de  serviços  e  obras;  Preparar  edital  de  licitação  para  obras  e  serviços  de  engenharia;

Preparar propostas técnicas para prestação de serviços e obras; Julgar propostas técnicas e financeiras;

Administrar contratos.

H  -  Comunicar-se:

 Elaborar relatórios; Emitir parecer técnico; Elaborar laudos e avaliações; Elaborar normas, procedimentos

e especificações técnicas; Divulgar tecnologias; Elaborar publicações científicas.

I  -  Demonstrar competências pessoais:

 Trabalhar em equipe; Demonstrar capacidade de negociação; Demonstrar raciocínio lógico; Demonstrar

visão sistêmica;  Demonstrar  raciocínio  matemático;  Demonstrar  criatividade;  Demonstrar  dinamismo;

Demonstrar  capacidade de liderança;  Demonstrar  capacidade de decisão; Demonstrar  visão espacial;

Usar EPIs; Controlar situações adversas.

J – Realizar atividades específicas:

 Elaborar,  executar  e  dirigir  projetos  de  engenharia,  estudando  características,  preparando  planos,

métodos de trabalho e demais dados requeridos, para possibilitar e orientar a construção, manutenção e

reparo em obras e assegurar padrões técnicos exigidos, bem como analisar processos de solicitações

diversas,  projetos arquitetônicos de loteamentos,  desmembramentos,  visando atender as solicitações.

Elaborar  projetos  de  engenharia  civil,  gerenciar  obras,  controlar  a  qualidade  de  empreendimentos.

Coordenar a operação e manutenção do empreendimento. Analisar e aprovar projetos arquitetônico com

vistas  a  emissão  de  alvarás  de  construção.  Elaborar  projetos  de  construção.  Realizar  estudos  de

viabilidade  técnica  de  projetos.  Elaborar,  executar  e  dirigir  projetos  de  engenharia,  estudando

características, preparando planos, métodos de trabalho. Analisar reparo em obras e assegurar padrões

técnicos  exigidos,  bem como  analisar  processos  de  solicitações  diversas,  projetos  arquitetônicos  de

loteamentos, desmembramentos,  visando atender as solicitações.  Verificar o atendimento de normas,

padrões e procedimentos preestabelecidos. Orientar os profissionais envolvidos. Realizar vistorias in loco.

Prestar assistência técnica.

K – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Curso superior em Engenharia Civil.

Especialização: Especialização em Projeto Hidrossanitário.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso em softwares de engenharia e construção civil (80 horas).
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Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos SketchUp (ou similar) e AutoCAD (ou similar); Conhecimentos dos aplicativos

Word  (ou  similar),  Excel  (ou  similar),  e  Internet;  Conhecimentos  em Sistemas  de  Controle  de  Gestão

Municipal;  Elaborar  projetos de engenharia  civil;  Gerenciar obras civis;  Prestar  consultoria,  assistência  e

assessoria;  Controlar  qualidade  do  empreendimento;  Coordenar  operação  e  manutenção  do

empreendimento; Orçar o empreendimento; Comunicar-se; Trabalhar em equipe; Demonstrar capacidade de

negociação; Demonstrar raciocínio lógico; Demonstrar visão sistêmica; Demonstrar raciocínio matemático;

Demonstrar  criatividade;  Demonstrar  dinamismo;  Demonstrar  capacidade  de  liderança;  Demonstrar

capacidade de decisão; Demonstrar visão espacial; Usar epi; Controlar situações adversas.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham na administração pública municipal. São admitidos na condição de servidores estatutários. Atuam

na  maioria  das  atividades  econômicas  com  concentração  na  construção  civil.  Trabalham  na  área  de

planejamento  e  gerenciamento  de  projetos  construtivos  para  as  mais  diversas  finalidades.  Costumam

trabalhar em equipe multidisciplinar, em laboratórios e escritórios e também 'à céu aberto´, ou ´no campo´.

Eventualmente, em certas atividades, alguns profissionais trabalham em condições especiais, por exemplo,

em ambientes subterrâneos ou confinados, expostos à poeira, mau cheiro, ruído intenso e materiais tóxicos.

Recursos de Trabalho: 

Equipamentos Topográficos; Veículos de Transporte; Equipamentos de hidrojateamento; Usinas; Epi; Material

de  Escritório  (calculadora);  Publicações  Técnicas;  Equipamentos  de  Comunicação;  Mapas  Cartográficos,

Imagens  de  Satélite;  Legislação  específica;  Recursos  de  Informática;  Smartfones;  Equipamentos  de

Construção Leve; Gps; Máquina fotográfica; Equipamentos de Laboratório e Campo; Softwares Específicos;

Veículos de Transporte; Smartphone e demais materiais e recursos necessários à completa execução de sua

função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Capacete, Calçado fechado impermeável, Protetor auricular, Colete refletivo.

Perfil de Risco: Físico, Químico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Engenheiros civis e afins.
Título do cargo/ocupação: Engenheiro Civil. CBO – 2142-05

CARREIRA IX
Descrição Sumária:  

Elaborar projetos de engenharia civil, gerenciar obras, planejar orçamentos, celebrar normas e documentação

técnica dentro de sua área de atuação, controlar a qualidade da execução dos projetos.

Descrição Detalhada das Tarefas: 
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A  -  Elaborar projetos de engenharia civil:

 Planejar  empreendimento;  Realizar  investigação  de campo; Realizar  levantamentos  técnicos;  Analisar

dados primários e secundários; Definir metodologia de execução; Fazer estudo da viabilidade técnica,

econômica  e  ambiental  do  empreendimento;  Desenvolver  estudos  ambientais;  Propor  alternativas

técnicas, econômicas e ambientais; Dimensionar elementos de projetos;  Detalhar projetos; Especificar

equipamentos,  materiais  e  serviços;  Elaborar  cronograma  físico  e  financeiro;  Elaborar  estudo  de

modelagem.

B  -  Gerenciar obras civis:

 Selecionar  mão-de-obra,  equipamentos,  materiais  e  serviços;  Controlar  recebimento  de  materiais  e

serviços; Controlar cronograma físico e financeiro da obra; Fiscalizar obras; Supervisionar segurança da

obra; Supervisionar aspectos ambientais da obra; Realizar ajuste de campo; Medir serviços executados;

Gerar projeto conforme construído (As Built).

C  -  Prestar consultoria, assistência e assessoria:

 Avaliar  projetos e  obras; Elaborar  programas e planos;  Propor  soluções técnicas;  Periciar  projetos e

obras; Realizar capacitação técnica.

D  -  Controlar qualidade do empreendimento:

 Executar  ensaios  de  materiais,  resíduos,  insumos  e  produto  final;  Verificar  atendimento  a  normas,

padrões  e procedimentos;  Identificar  métodos e  locais  de instalação  de instrumentos  de controle  de

qualidade;  Verificar  aferição,  calibração  dos  equipamentos;  Analisar  ensaios de  materiais,  resíduos  e

insumos; Controlar  documentação técnica; Fiscalizar  controle ambiental  do empreendimento;  Realizar

auditorias; Avaliar desempenho da obra.

E  -  Coordenar operação e manutenção do empreendimento:

 Gerenciar recursos técnico-financeiros; Gerenciar recursos humanos; Coordenar apoio logístico; Gerenciar

suprimento de materiais e serviços; Avaliar dados técnicos e operacionais; Avaliar relatórios de inspeção;

Programar inspeção preventiva e corretiva; Programar intervenções no empreendimento.

F  -  Orçar o empreendimento:

 Quantificar  mão-de-obra,  equipamentos,  materiais  e  serviços;  Cotar  preços  e  custos  de  insumos  do

empreendimento; Apropriar custos específicos e gerais do empreendimento; Compor custos unitários de

mão-de-obra, equipamentos, materiais e serviços;

G  -  Contratar execução de obras e serviços:

 Estabelecer  critérios  para  pré-qualificação  de  serviços  e  obras;  Preparar  termo  de  referência  para

contratação  de  serviços  e  obras;  Preparar  edital  de  licitação  para  obras  e  serviços  de  engenharia;

Preparar propostas técnicas para prestação de serviços e obras; Julgar propostas técnicas e financeiras;

Administrar contratos.

H  -  Comunicar-se:

 Elaborar relatórios; Emitir parecer técnico; Elaborar laudos e avaliações; Elaborar normas, procedimentos

e especificações técnicas; Divulgar tecnologias; Elaborar publicações científicas.

I  -  Demonstrar competências pessoais:

 Trabalhar em equipe; Demonstrar capacidade de negociação; Demonstrar raciocínio lógico; Demonstrar

visão sistêmica;  Demonstrar  raciocínio  matemático;  Demonstrar  criatividade;  Demonstrar  dinamismo;

Demonstrar  capacidade de liderança;  Demonstrar  capacidade de decisão; Demonstrar  visão espacial;

Usar EPIs; Controlar situações adversas.

J – Realizar atividades específicas:

 Elaborar,  executar  e  dirigir  projetos  de  engenharia,  estudando  características,  preparando  planos,
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métodos de trabalho e demais dados requeridos, para possibilitar e orientar a construção, manutenção e

reparo em obras e assegurar padrões técnicos exigidos, bem como analisar processos de solicitações

diversas,  projetos arquitetônicos de loteamentos,  desmembramentos,  visando atender as solicitações.

Elaborar  projetos  de  engenharia  civil,  gerenciar  obras,  controlar  a  qualidade  de  empreendimentos.

Coordenar a operação e manutenção do empreendimento. Analisar e aprovar projetos arquitetônico com

vistas  a  emissão  de  alvarás  de  construção.  Elaborar  projetos  de  construção.  Realizar  estudos  de

viabilidade  técnica  de  projetos.  Elaborar,  executar  e  dirigir  projetos  de  engenharia,  estudando

características, preparando planos, métodos de trabalho. Analisar reparo em obras e assegurar padrões

técnicos  exigidos,  bem como  analisar  processos  de  solicitações  diversas,  projetos  arquitetônicos  de

loteamentos, desmembramentos,  visando atender as solicitações.  Verificar o atendimento de normas,

padrões e procedimentos preestabelecidos. Orientar os profissionais envolvidos. Realizar vistorias in loco.

Prestar assistência técnica.

K – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Curso superior em Engenharia Civil.

Especialização: Especialização em Infraestrutura Urbana ou Gerenciamento de Projetos ou Engenharia de

Custos.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso em softwares de engenharia e construção civil (80 horas).

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos SketchUp (ou similar) e AutoCAD (ou similar); Conhecimentos dos aplicativos

Word  (ou  similar),  Excel  (ou  similar),  e  Internet;  Conhecimentos  em Sistemas  de  Controle  de  Gestão

Municipal;  Elaborar  projetos de engenharia  civil;  Gerenciar obras civis;  Prestar  consultoria,  assistência  e

assessoria;  Controlar  qualidade  do  empreendimento;  Coordenar  operação  e  manutenção  do

empreendimento; Orçar o empreendimento; Comunicar-se; Trabalhar em equipe; Demonstrar capacidade de

negociação; Demonstrar raciocínio lógico; Demonstrar visão sistêmica; Demonstrar raciocínio matemático;

Demonstrar  criatividade;  Demonstrar  dinamismo;  Demonstrar  capacidade  de  liderança;  Demonstrar

capacidade de decisão; Demonstrar visão espacial; Usar epi; Controlar situações adversas.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham na administração pública municipal; São admitidos na condição de servidores estatutários. Atuam

na  maioria  das  atividades  econômicas  com  concentração  na  construção  civil.  Trabalham  na  área  de

planejamento  e  gerenciamento  de  projetos  construtivos  para  as  mais  diversas  finalidades.  Costumam

trabalhar em equipe multidisciplinar, em laboratórios e escritórios e também 'à céu aberto´, ou ´no campo´.

Eventualmente, em certas atividades, alguns profissionais trabalham em condições especiais, por exemplo,

em ambientes subterrâneos ou confinados, expostos à poeira, mau cheiro, ruído intenso e materiais tóxicos.

Recursos de Trabalho: 

Equipamentos Topográficos; Veículos de Transporte; Equipamentos de hidrojateamento; Usinas; Epi; Material

de  Escritório  (calculadora);  Publicações  Técnicas;  Equipamentos  de  Comunicação;  Mapas  Cartográficos,
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Imagens  de  Satélite;  Legislação  específica;  Recursos  de  Informática;  Smartfones;  Equipamentos  de

Construção Leve; Gps; Máquina fotográfica; Equipamentos de Laboratório e Campo; Softwares Específicos;

Veículos de Transporte; Smartphone e demais materiais e recursos necessários à completa execução de sua

função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Capacete, Calçado fechado impermeável, Protetor auricular, Colete refletivo.

Perfil de Risco: Físico, Químico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Engenheiros de produção, qualidade, segurança e afins.
Título do cargo/ocupação: Engenheiro de Segurança do Trabalho. CBO – 2149-15

CARREIRA IX
Descrição Sumária:  

Controlar perdas de processos, produtos e serviços ao identificar, determinar e analisar causas de perdas,

estabelecendo  plano  de  ações  preventivas  e  corretivas.  Desenvolver,  testar  e  supervisionar  sistemas,

processos  e  métodos  produtivos,  gerenciam atividades  de  segurança  no  trabalho  e  do  meio  ambiente,

gerenciar exposições a fatores ocupacionais de risco à saúde do trabalhador, planejar empreendimentos e

atividades produtivas e coordenar equipes, treinamentos e atividades de trabalho.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Controlar Perdas de Processos e Serviços

 Inspecionar funcionamento de processos e serviços; Identificar perdas; Determinar causas de perdas;

Analisar  causas  de  perdas;  Estabelecer  plano  de  ações  preventivas  e  corretivas;  Medir

parâmetros/indicadores de processos e serviços; Ajustar processos e serviços; Avaliar eficácia/eficiência

de  ajustes;  Padronizar  sistemas  e  operações;  Auditorar  processos  e  serviços;  Elaborar  plano  de

reaproveitamento  de  perdas;  Implementar  plano  de  ações  preventivas  e  corretivas;  Acompanhar

implementação do plano de ações preventivas e corretivas; Inspecionar produtividade de processos e

serviços; Inspecionar capacidade de instalações e equipamentos; Elaborar plano de otimização de uso de

recursos logísticos.

B  -  Supervisionar Sistemas, Processos e Métodos Produtivos

 Analisar projetos; Coletar dados de processo; Criar banco de dados de processos e projetos; Processar

dados de registros; Interpretar dados e resultados; Comparar processos, produtos e serviços; Atualizar

dados  de  registros;  Implantar  ferramentas  de  controle  de  qualidade;  Monitorar  desempenho  de

processos; Propor adequação de instalações, métodos e processos; Implantar ferramentas de controle de

desempenho e qualidade de processos e serviços.

C  -  Desenvolver Métodos, Processos e Serviços

 Pesquisar  tecnologias;  Pesquisar  normas  e  legislação;  Projetar  processos;  Gerar  protótipos;  Testar
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produtos em laboratório; Testar em campo; Criar métodos e processos de produção e segurança; Testar

métodos e processos de produção e segurança; Validar  métodos, processos, produtos e/ou serviços;

Compatibilizar  métodos,  processos  e/ou  serviços  de  acordo  com  normas  e  legislação;  Gerar

especificações técnicas e de segurança de produtos e/ou serviços; Gerar especificações técnicas e de

segurança de processos e/ou serviços; Estimar perdas; Analisar viabilidade técnico-produtiva, econômica

e  legal;  Propor  alterações  em equipamentos  de  segurança;  Participar  da  elaboração  de  métodos  e

procedimentos de segurança.

D  -  Gerenciar Segurança no Trabalho e do Meio Ambiente

 Inspecionar  instalações;  Classificar  exposição  a  riscos  potenciais;  Medir  as  exposições  a  fatores

ocupacionais de risco; Elaborar programas de segurança do trabalho; Elaborar plano de atendimento às

emergências  (PAE);  Providenciar  sinalizações  de  segurança;  Dimensionar  programa  de  prevenção  e

combate a incêndios ( PPCI ); Solicitar autorização para aquisição de produtos controlados; Determinar

procedimentos  de segurança para espaços confinados;  Determinar  procedimentos de segurança para

atividades  com  pressão  anormal;  Determinar  procedimentos  de  segurança  para  trabalho  com

eletricidade;  Determinar  procedimentos  de  segurança  em  armazenagem,  transporte  e  utilização  de

produtos  químicos;  Determinar  procedimentos  para  redução  ou  eliminação  de  ruídos  industriais;

Providenciar avaliação ergonômica de postos de trabalho; Determinar tipos de equipamentos de proteção

individual e coletiva conforme riscos; Verificar procedimentos de descarte de rejeitos; Controlar emissão

de efluentes líquidos, gasosos e sólidos; Participar da elaboração do PPRA e/ou PPCI; Implantar sistema

de gestão da segurança; Propor sistemas de segurança.

E  -  Gerenciar Exposições a Fatores Ocupacionais de Risco à Saúde

 Elaborar programas de prevenção de risco ambiental (PPRA) e demais programas de prevenção; Analisar

projetos de implantação e modificação de instalações, processos, equipamentos e locais de trabalho;

Identificar  riscos potenciais à saúde em projetos; Reconhecer fatores ocupacionais  de risco à saúde;

Identificar a exposição potencial  do trabalhador aos fatores de risco; Analisar riscos do processo, da

atividade e do local de trabalho; Pesquisar efeitos à saúde dos fatores de risco; Caracterizar os grupos de

exposição  a  fatores  de  risco;  Identificar  trabalhador  mais  exposto;  Identificar  medidas  de  controle

existentes para os fatores de risco; Analisar informações dos programas dos controles médicos; Analisar

indicadores  epidemiológicos;  Priorizar  riscos  a  serem medidos;  Elaborar  estratégia  de  amostragem;

Definir metodologia de avaliação; Efetuar o tratamento estatístico das medições; Interpretar resultados

da avaliação; Avaliar aceitabilidade dos resultados; Estabelecer estratégia de avaliação e/ou controle da

exposição; Recomendar medidas de controle; Verificar eficácia das medidas de controle.

F  -  Gerir Operações Logísticas

 Projetar  lay-out  de  armazéns;  Projetar  sistemas  de  armazenamento  e  transporte;  Traçar  roteiro  de

cargas  (roteirização);  Dimensionar  equipamentos  e  recursos;  Projetar  fluxo  físico  de  produtos;

Administrar custos e nível de serviço; Determinar fluxo de informações na cadeia de suprimentos; Gerir

operações  de  armazéns;  Negociar  condições  de  prestação  de  serviço;  Orientar  na  contratação  de

prestadores de serviços logísticos; Definir localização e quantidade de instalações logísticas; Definir tipo

de equipamentos de movimentação e transporte; Definir modais de transporte; Elaborar programação de

carga (cronograma).

G  -  Coordenar Equipe e Atividades de Trabalho

 Mapear  equipe  de trabalho;  Organizar  cronograma de equipe  de trabalho;  Delegar  tarefas;  Verificar

necessidades de treinamento de equipe; Organizar treinamentos; Capacitar equipe de trabalho; Avaliar

eficácia de treinamentos; Verificar cumprimento de tarefas; Avaliar desempenho de equipe de trabalho;

Prestar assessorias técnicas; Participar de seleção de pessoal; Participar da definição de perfil de pessoal;
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Propor remanejamento de pessoal incapacitado para o posto de trabalho.

I  -  Emitir Documentação Técnica

 Elaborar relatórios; Emitir mapa de risco; Emitir laudos e/ou pareceres técnicos; Divulgar resultados e

planos de trabalho; Documentar memória técnica de métodos, processos e serviços; Emitir programas de

prevenção; Preparar art (anotação de responsabilidade técnica); Preparar documentos para patentes de

produtos e processos; Emitir laudos periciais; Participar na elaboração de mapa de risco; Acompanhar

perícia  técnica;  Elaborar  manual  de  procedimentos  complementares;  Prestar  consultoria;  Realizar

pesquisas.

J  -  Demonstrar Competências Pessoais

 Demonstrar  capacidade  de  negociação;  Demonstrar  capacidade  de  antecipar  problemas;  Demonstrar

raciocínio matemático; Demonstrar raciocínio lógico; Demonstrar capacidade de trabalhar em equipe;

Demonstrar  capacidade  de  evidenciar  senso  crítico;  Demonstrar  criatividade;  Demonstrar  liderança;

Demonstrar  capacidade  de atenção  difusa;  Demonstrar  capacidade  de agir  sob pressão; Demonstrar

capacidade  de  resolução  de  problemas;  Demonstrar  capacidade  de  contornar  situações  adversas;

Demonstrar  proatividade;  Demonstrar  capacidade  de  persuasão;  Demonstrar  objetividade;  Tomar

decisões; Assumir riscos; Demonstrar capacidade de inferência.

J – Realizar atividades específicas:

 Controlar perdas de processos, produtos e serviços ao identificar, determinar e analisar causas de perdas,

estabelecendo plano de ações preventivas e corretivas.  Desenvolver, testar e supervisionar sistemas,

processos e métodos produtivos, gerenciar atividades de segurança no trabalho, gerenciar exposições a

fatores ocupacionais de risco à saúde do trabalhador, planejar empreendimentos e atividades produtivas

e coordenar equipes, treinamentos e atividades de trabalho. Supervisionar, coordenar e orientar serviços

da  área.  Realizar  estudos  no  ambiente  de  trabalho  para  identificar  e  controlar  os  riscos.  Implantar

técnicas de gerenciamento e controle de risco. Realizar perícias e emitir pareceres para controle sobre o

grau de exposição aos riscos físicos, químicos e biológicos, etc. Propor medidas preventivas e corretivas e

orientar trabalhos estatísticos. Propor normas e políticas de segurança do trabalho, fiscalizando o seu

cumprimento.  Elaborar  projetos  de  sistema de  segurança  do  trabalho  e  assessorar  a  elaboração  de

projetos e obras para garantir a segurança. Analisar instalações, máquinas e equipamentos, projetando

dispositivos  de  segurança.  Atuar  em  projetos  de  proteção  contra  incêndios.  Delimitar  as  áreas  de

periculosidade.  Fiscalizar  os  sistemas  de  proteção  coletiva  e  os  EPI.  Acompanhar  a  aquisição  de

substâncias  e  equipamentos  que  ofereçam riscos.  Elaborar  planos  para  prevenir  acidentes.  Realizar

treinamentos. Emitir Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. Elaborar PPRA, PCMAT, entre outros.

Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

K – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Curso superior em engenharia civil ou arquitetura.

Especialização: Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso básico de informática (80 horas).

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.
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Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de  Controle  de  Gestão  Municipal;  Demonstrar  capacidade  de  negociação;  Demonstrar  capacidade  de

antecipar  problemas;  Demonstrar  raciocínio  matemático;  Demonstrar  raciocínio  lógico;  Demonstrar

capacidade  de  trabalhar  em  equipe;   Demonstrar  capacidade  de  evidenciar  senso  crítico;  Demonstrar

criatividade; Demonstrar liderança; Demonstrar capacidade de atenção difusa; Demonstrar capacidade de

agir sob pressão; Demonstrar capacidade de resolução de problemas; Demonstrar capacidade de contornar

situações  adversas;  Demonstrar  proatividade;  Demonstrar  capacidade  de  persuasão;  Demonstrar

objetividade; Tomar decisões; Assumir riscos; Demonstrar capacidade de inferência. 

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham na administração pública municipal; São admitidos na condição de servidores estatutários. Suas

atividades  costumam se  desenvolver  em equipe  multidisciplinar  com supervisão  ocasional.  Em algumas

atividades, podem estar submetidos a condições especiais de trabalho, por exemplo, grandes alturas, altas

temperaturas, ruído intenso, exposição a material tóxico, alta tensão e radiação.

Recursos de Trabalho: 

Normas, regulamentos e publicações técnicas; Computadores e periféricos; Software específicos de logística;

Softwares  matemáticos;  Medidor  de  ruído;  Recursos  Audiovisuais;  Recursos  De  Informática  (software  E

Hardware); Calculadora; Explosímetro; CEP - controle estatístico de processos; Máquina fotográfica digital;

Luxímetro; Epi/epc - Equip. De Proteção Individual E Coletiva; Dosímetro; Paquímetro; Balança De Precisão;

Bureta; Cronômetro; CLP/CNC; Dinamômetro; Aparelhos De Comunicação; Termoanemômetro; Detector De

Gases;  Conta  Fio  (  Lupa);  Espectrodensitômetro;  Publicações  Especializadas;  Micrômetro;  Trena;  Conta

Pontos; Phmetro; Condutivímetro; Equipamentos e instrumentos de laboratório; Calibradores; Medidor de

radiação; Medidor de exposição ao calor; Amostradores ativos e passivos; Bomba de amostragem de ar;

Medidor de vibração; Medidor de agentes químicos; Software de simulação; Softwares Básicos e Específicos;

Acesso  a  Internet,  E-mail  e  Rede;  Oscilóscopio;  Smartphone;  Veículo  e  demais  materiais  e  recursos

necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Capacete, calçado fechado impermeável, protetor auricular, luvas.

Perfil de Risco: Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Engenheiros eletricistas, eletrônicos e afins.
Título do cargo/ocupação: Engenheiro Eletricista. CBO – 2143-05

CARREIRA IX
Descrição Sumária:  
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Executar  serviços  elétricos,  eletrônicos  e  de  telecomunicações,  analisar  propostas  técnicas,  instalando,

configurando  e  inspecionando  sistemas  e  equipamentos,  executar  testes  e  ensaios.  Projetar,  planejar  e

especificar sistemas e equipamentos elétricos, eletrônicos e elaborar sua documentação técnica; coordenar

empreendimentos e estudam processos elétricos, eletrônicos.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A - Executar serviços elétricos, eletrônicos e de telecomunicações:

 Analisar  propostas técnicas; Instalar  sistemas e equipamentos; Configurar  sistemas e equipamentos;

Executar  testes  e  ensaios;  Capacitar  equipes;  Supervisionar  operação  de  sistemas  e  equipamentos;

Inspecionar  sistemas  e  equipamentos;  Realizar  manutenção  em sistemas  e  equipamentos;  Executar

perícia em sistemas e equipamentos; Auditar sistemas; Prestar assistência técnica; Prestar consultoria.

B - Projetar sistemas e equipamentos elétricos, eletrônicos e de telecomunicações:

 Projetar sistemas de geração de energia; Projetar sistemas de transmissão de energia; Projetar sistemas

de distribuição  de energia;  Projetar  sistemas elétricos e  eletrônicos  industriais;  Projetar  sistemas de

instrumentação, automação e controle de processos; Projetar sistemas elétricos e eletrônicos residenciais

e  comerciais;  Projetar  sistemas  de  telecomunicações;  Projetar  redes  de  comunicação  de  dados  e

telefonia;  Projetar  sistemas  de  radiodifusão;  Projetar  equipamentos  elétricos,  eletrônicos  e  de

telecomunicações;  Colaborar  na  elaboração  de  projetos;  Desenvolver  sistemas;  Desenvolver

equipamentos; Desenvolver ferramentas e técnicas.

C - Especificar equipamentos, serviços e sistemas elétricos e eletrônicos:

 Determinar  escopo  da  especificação;  Determinar  aplicabilidade  de  normas  e  regulamentos;  Avaliar

tecnologias  disponíveis;  Pesquisar  novas  tecnologias;  Associar  tecnologias  ao  processo;  Determinar

características  técnicas;  Especificar  valores  dos  parâmetros;  Definir  parâmetros  de  segurança;

Implementar novas tecnologia.

D - Planejar sistemas e equipamentos elétricos, eletrônicos e de telecomunicações:

 Definir critérios e metodologias de planejamento; Estudar mercado; Avaliar desempenho de sistemas e

equipamentos; Elaborar estudo preliminar de planejamento; Estudar viabilidade socio ambiental; Estudar

viabilidade  técnica;  Estudar  viabilidade  econômica;  Definir  cronograma  físico;  Definir  cronograma

financeiro; Propor implementação de sistemas e equipamentos; Avaliar do planejamento de sistemas e

equipamentos; Colaborar no planejamento de sistemas e equipamentos.

E  -  Elaborar  documentação  técnica  de  sistemas  e  equipamentos  elétricos,  eletrônicos  e  de

telecomunicações:

 Elaborar  normas  técnicas;  Elaborar  procedimentos  técnicos;  Emitir  laudos;  Elaborar  planos  de

manutenção e serviços; Elaborar rotinas de inspeção e testes; Elaborar manual de instalação; Elaborar

manuais de operação e manutenção; Atualizar documentação técnica; Elaborar relatórios.

F - Coordenar empreendimento elétricos, eletrônicos e de telecomunicações:

 Participar  da seleção de pessoal;  Controlar  alocação de recursos; Coordenar  atividades  das equipes;

Controlar  cumprimento  do  cronograma  financeiro;  Controlar  cumprimento  do  cronograma  físico;

Controlar  cumprimento  de  normas  e  diretrizes  de  segurança;  Administrar  modificações  no  projeto

original; Aprovar projetos; Aprovar serviços.

G - Desenvolver processos elétricos e eletrônicos:

 Criar  fluxo  do  processo;  Criar  matriz  de  relacionamento  entre  processos;  Modelar  matematicamente

processos; Simular modelagem de processo; Analisar processos.

H  - Demonstrar competências pessoais:

 Demonstrar  criatividade;  Demonstrar proatividade;  Trabalhar em equipe; Evidenciar  raciocínio  lógico;
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Demonstrar raciocínio analítico; Demonstrar capacidade de síntese; Desenvolver visão espacial.

I – Realizar atividades específicas:

 Supervisionar, coordenar e prestar orientação técnica sobre trabalhos de engenharia elétrica. Estudar

projetos, dando o devido parecer. Dirigir ou fiscalizar obras de sua área de atuação. Planejar e realizar

projetos  e  especificações.  Efetuar  estudos  de  viabilidade  técnico-econômica.  Prestar  assistência,

assessoria  e  consultoria.  Dirigir  ou  executar  obras  e  serviços  técnicos.  Proceder  vistorias,  perícias,

avaliações,  arbitramentos,  laudos  e  pareceres  técnicos.  Elaborar  orçamentos.  Elaborar,  analisar  e

fiscalizar projetos de instalações elétricas, elaborados ou contratados pelo Município; conduzir equipes de

instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; executar instalações, montagens e reparos;

executar desenhos técnicos. Supervisionar  a operação e manutenção de equipamentos e instalações.

Trabalhar  segundo  normas  técnicas  de  segurança,  qualidade,  produtividade,  higiene  e  preservação

ambiental; executar tarefas pertinentes à área de atuação. Executar serviços elétricos, eletrônicos e de

telecomunicações, analisando propostas técnicas, instalando, configurando e inspecionando sistemas e

equipamentos, executando testes e ensaios. Projetar, planejar e especificar sistemas e equipamentos

elétricos,  eletrônicos  e  de  telecomunicações  e  elaborar  sua  documentação  técnica;  coordenar

empreendimentos  e  estudar  processos  elétricos,  eletrônicos  e  de  telecomunicações.  Executar  outras

atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

J – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino superior em engenharia elétrica.

Especialização: Especialização em Sistemas Eletrônicos ou Eletrotécnica ou Telecomunicações.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso em softwares de engenharia e construção civil (80 horas).

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle de Gestão Municipal; executar serviços elétricos, eletrônicos e de telecomunicações; projetar

sistemas e equipamentos elétricos, eletrônicos e de telecomunicações; especificar equipamentos, serviços e

sistemas elétricos, eletrônicos e de telecomunicações; planejar sistemas e equipamentos elétricos, eletrônicos

e de telecomunicações; elaborar documentação técnica de sistemas e equipamentos elétricos, eletrônicos e

de telecomunicações; coordenar empreendimentos elétricos, eletrônicos e de telecomunicações; desenvolver

processos elétricos, eletrônicos e de telecom; demonstrar competências pessoais.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham na administração pública municipal; São admitidos na condição de servidores estatutários. Suas

atividades  costumam se  desenvolver  em equipe  multidisciplinar  com supervisão  ocasional.  Em algumas

atividades, podem estar submetidos a condições especiais de trabalho, por exemplo, grandes alturas, altas

temperaturas, ruído intenso, exposição a material tóxico, alta tensão e radiação.

Recursos de Trabalho: 

Normas, regulamentos e publicações técnicas; Computadores e periféricos; Luxímetro (medidor de nível de
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iluminação); Varímetro (medidor de energia reativa); Detector de alta tensão; EPI (Equipamento de Proteção

Individual); Terrômetro; Gps; Multímetro; Geradores de sinais; Analisadores de protocolo; Analisadores de

rede;  Analisadores  de  espectro;  Voltímetro;  Amperímetro;  Telefone/  Celular/  Rádio;  Ferramentas;

Instrumentos  de  medição;  Calculadora;  Wattímetro;  Calibradores;  Reflectômetro;  Frequencímetro;

Fasímetro;  Gerador  de  rf  (Rádio  de  frequência);  Gerador  de  padrões  de  testes;  Softwares  Básicos  E

Específicos;  Acesso  A Internet,  E-mail  E  Rede;  Oscilóscopio;  Smartphone;  Veículo  e  demais  materiais  e

recursos necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Capacete, calçado fechado impermeável, protetor auricular, luvas, cinto de segurança.

Perfil de Risco: Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado. 
Família de Cargos:  Farmacêuticos. 
Título do cargo/ocupação: Farmacêutico Analista Clínico - Bioquímico. CBO – 2234-15

CARREIRA VII
Descrição Sumária:  

Realizam ações  específicas  de  dispensação  de produtos  e  serviços farmacêuticos.  Podem produzir  esses

produtos e serviços em escala magistral e industrial. Também realizam ações de controle de qualidade de

produtos e serviços farmacêuticos, gerenciando o armazenamento, distribuição e transporte desses produtos.

Desenvolvem produtos e serviços farmacêuticos, podem coordenar políticas de assistência farmacêutica e

atuam na regulação e fiscalização de estabelecimentos, produtos e serviços farmacêuticos. Realizam análises

clínicas, toxicológicas, físico-químicas, biológicas, microbiológicas e bromatológicas. Podem realizar pesquisa

sobre os efeitos de medicamentos e outras substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos seres

humanos e dos animais.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  - Dispensar produtos e serviços farmacêuticos:

 Eleger medicamentos, imunobiológicos, cosméticos, alimentos e produtos de saúde; Estabelecer critérios

e sistemas de dispensação;  Avaliar  prescrição; Interagir  com prescritor e equipe de saúde; Orientar

pacientes,  cuidadores  e  clientes;  Indicar  medicamentos  isentos  de  prescrição;  Indicar  alimentos,

cosméticos e produtos de saúde.

B  - Produzir em escala industrial e magistral produtos farmacêuticos:

 Definir  especificações técnicas de matéria prima, embalagem, materiais,  equipamentos e instalações;

Selecionar  fornecedores;  Qualificar  fornecedores;  Adquirir  matéria  prima,  materiais  e  equipamentos;

Determinar procedimentos de produção industrial; Determinar procedimentos de manipulação; Manipular

medicamentos;  Manipular  alimentos  e  cosméticos;  Produzir  insumos  e  matéria  prima;  Supervisionar

envase, embalagem e acondicionamento; Programar produção industrial; Programar processo magistral;
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Supervisionar processo de produção.

C  - Controlar qualidade de produtos e serviços farmacêuticos:

 Validar método de análise; Validar produtos, processos, áreas e equipamentos; Analisar indicadores de

qualidade; Avaliar conformidades de produtos e equipamentos; Sugerir mudança de processos; Emitir

laudos,  pareceres  e  relatórios;  Determinar  descarte  de  produtos;  Monitorar  processos;  Avaliar

conformidades  de  instalações  físicas  (certificar  área);  Corrigir  procedimentos;  Definir  indicadores  de

qualidade.

D  - Desenvolver produtos e serviços farmacêuticos:

 Desenvolver  fórmula  padrão;  Desenvolver  método  analítico  e  bioanalítico;  Desenvolver  métodos  e

procedimentos de produção; Definir especificações da embalagem; Realizar estudo de estabilidade do

produto; Estabelecer prazo de validade do produto; Especificar condições de armazenamento; Fornecer

informações técnicas para registro de produto.

E  - Coordenar política de assistência farmacêutica:

 Participar  na  discussão  de  políticas  públicas  de  saúde;  Participar  na  elaboração  de  políticas  de

medicamento; Implantar política de serviço farmacêutico; Participar da elaboração de protocolo de uso de

medicamentos;  Planejar  ações  de  assistência  farmacêutica;  Coordenar  programas  de  assistência

farmacêutica; Coordenar ações de assistência farmacêutica; Implementar ações de farmacovigilância;

Participar  de  ações  de  vigilância  epidemiológica;  Participar  de ações  de políticas  de saúde;  Elaborar

relações de medicamentos; Participar de elaboração da política de serviço farmacêutico; Participar da

promoção  do  uso  racional  de  medicamento;  Participar  da  elaboração  de  protocolos  de  tratamento;

Participar em comissões técnicas.

F   -  Realizar  análises  (clínicas,  toxicológicas,  fisico-químicas,  biológicas,  microbiológicas  e

bromatológicas):

 Preparar reagentes, equipamentos e vidraria; Orientar coleta de amostras; Coletar amostras; Preparar

amostras; Eleger método de análise; Efetuar análise crítica dos resultados; Emitir laudo de resultados de

análises; Cultivar microorganismos; Executar análises; Operar equipamentos.

G  - Gerenciar armazenamento, distribuição e transporte de produtos farmacêuticos:

 Comprovar origem dos produtos; Fracionar produtos; Embalar produtos; Definir logística de distribuição;

Administrar estoques.

H  - Efetuar pesquisas técnico-científicas:

 Diagnosticar áreas de interesse; Estudar viabilidade de pesquisa; Elaborar projetos; Captar recursos;

Estruturar protocolo; Montar equipe; Colher dados; Analisar resultados; Participar de pesquisa clínica;

Participar de comitê / comissão de ética em pesquisa.

I  - Atuar na regulação e fiscalização de estabelecimentos, produtos e serviços farmacêuticos:

 Instituir normas de fiscalização; Orientar no cumprimento das normas; Inspecionar estabelecimentos,

produtos e serviços; Participar do licenciamento de estabelecimentos farmacêuticos; Participar do registro

de produtos farmacêuticos; Conferir balanços oficiais de produtos controlados; Participar da apuração de

denúncias; Notificar desvios de qualidade de produtos e serviços.

J  - Prestar serviços farmacêuticos:

 Aplicar injetáveis; Aferir pressão arterial; Realizar pequenos curativos; Aferir parâmetros bioquímicos;

Prestar serviços de inaloterapia; Verificar temperatura corporal; Perfurar lóbulo auricular; Realizar visitas

domiciliares; Realizar seguimento farmacoterapêutico; Realizar consulta farmacêutica; Registrar dados

em prontuário; Realizar vigilância pós-comercialização em produtos farmacêuticos; Participar de ações de

promoção da  saúde  e  prevenção  de  doenças;  Realizar  serviços  de  acupuntura;  Realizar  serviços  de

fitoterapia; Identificar reações adversas e interações medicamentosas; Prestar assessoria e consultoria;
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Coordenar centros de informação de medicamentos e toxicológicos.

K  - Administrar estabelecimentos farmacêuticos:

 Elaborar  procedimento  operacional  padrão;  Administrar  recursos  humanos,  financeiros  e  materiais;

Gerenciar documentação; Escriturar livros e balanços oficiais de produtos controlados; Divulgar produtos

e serviços farmacêuticos; Realizar gerenciamento de resíduos; Elaborar formulários e normas técnicas;

Trabalhar com biossegurança.

L – Demonstrar competências pessoais:

 Trabalhar  em  equipe;  Mostrar  capacidade  de  liderança;  Demonstrar  capacidade  de  organização;

Demonstrar  empatia;  Demonstrar  habilidade  técnico  analítico;  Demonstrar  criatividade;  Contornar

situações  adversas;  Demonstrar  habilidade  de  comunicação;  Tomar  decisões;  Demonstrar  destreza

manual; Demonstrar credibilidade; Demonstrar capacidade de atentar para detalhe.

M – Realizar atividades específicas:

 Fazer  a  manipulação  dos  insumos  farmacêuticos,  como  medição,  pesagem  e  mistura,  utilizando

instrumentos especiais e fórmulas químicas, para atender à produção de remédios e outros preparados;

subministrar produtos médicos e cirúrgicos, seguindo o receituário médico, para recuperar ou melhorar o

estado de saúde de pacientes; controla entorpecentes e produtos equiparados, anotando sua venda em

mapas, guias e livros, segundo os receituários devidamente preenchidos, para atender aos dispositivos

legais; analisar produtos farmacêuticos acabados e em fase de elaboração, ou seus insumos, valendo-se

de métodos químico, para verificar qualidade, teor, pureza e quantidade de cada elemento; analisar soro

antiofídico, pirogênio e outras substâncias, valendo-se de meios biológicos, para controlar sua pureza,

qualidade  e atividade  terapêutica:  fazer  análises  clínicas  de exudatos  e  transudatos  humanos,  como

sangue,  urina,  fezes,  líquor,  saliva  e  outros,  valendo-se  de  diversas  técnicas  específicas,  para

complementar  o diagnóstico  de doenças;  realizar  estudos,  análises  e testes com plantas  medicinais,

utilizando técnicas e aparelhos especiais, para obter princípios ativos e matérias –primas; proceder à

análise  legal  de  peças  anatômicas,  substâncias  suspeitas  de  estarem envenenadas,  de  exudatos  e

transudatos humanos ou animais, utilizando métodos e técnicas químicas, físicas e outras possibilitar a

emissão de laudos técnicos periciais; efetuar análise bromatológica de alimentos, valendo-se de métodos,

para garantir o controle de qualidade, pureza, conservação e homogeneidade, com vistas ao resguardo

da saúde pública;  fazer  manipulação,  análises,  estudos  de reações e balanceamento  de fórmulas de

medicamentos, utilizando substâncias, métodos químicos, físicos, estatísticos e experimentais, para obter

produtos destinados à higiene, proteção e saúde; fiscalizar farmácias, drogarias e indústrias químico-

farmacêuticas,  quanto  ao  aspecto  sanitário,  fazendo  visitas  periódicas  e  autuando  os  infratores,  se

necessário,  para  orientar  seus  responsáveis  no  cumprimento  da  legislação  vigente;  assessorar

autoridades superiores, preparando informes e documentos sobre legislação e assistência farmacêutica, a

fim de fornecer subsídio  para a elaboração de ordens de serviço,  portarias,  pareceres e manifestos.

Realizar ações específicas de dispensação de produtos e serviços farmacêuticos. Produzir esses produtos

e serviços em escala magistral e industrial. Também realizar ações de controle de qualidade de produtos

e  serviços  farmacêuticos,  gerenciando  o  armazenamento,  distribuição  e  transporte  desses  produtos.

Desenvolver produtos e serviços farmacêuticos, coordenar políticas de assistência farmacêutica e atuar

na regulação e fiscalização de estabelecimentos,  produtos e serviços farmacêuticos.  Realizar análises

clínicas,  toxicológicas,  físico-químicas,  biológicas,  microbiológicas  e  bromatológicas.  Realizar  pesquisa

sobre os efeitos de medicamentos e outras substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos seres

humanos e dos animais. Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

N – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo
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com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Bioquímica ou Farmácia Acrescido de Curso de Especialização

Profissional em Análises Clínicas.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso Básico de Informática (80 horas). 

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle de Gestão Municipal;  Dispensar produtos e serviços farmacêuticos; Produzir em escala industrial

e magistral produtos farmacêuticos; Controlar qualidade de produtos e serviços farmacêuticos; Desenvolver

produtos e serviços farmacêuticos; Coordenar política de assistência farmacêutica; Realizar análises (clínicas,

toxicológicas,  fisico-químicas,  biológicas,  microbiológicas  e  bromatológicas);  Gerenciar  armazenamento,

distribuição e transporte de produtos farmacêuticos; Efetuar pesquisas técnico-científicas; Atuar na regulação

e  fiscalização  de  estabelecimentos,  produtos  e  serviços  farmacêuticos;  Prestar  serviços  farmacêuticos;

Administrar  estabelecimentos  farmacêuticos;  Trabalhar  em  equipe;  Mostrar  capacidade  de  liderança;

Demonstrar  capacidade  de  organização;  Demonstrar  empatia;  Demonstrar  habilidade  técnico  analítico;

Demonstrar  criatividade;  Contornar  situações  adversas;  Demonstrar  habilidade  de  comunicação;  Tomar

decisões; Demonstrar destreza manual; Demonstrar credibilidade; Demonstrar capacidade de atentar para

detalhe.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham  na  administração  pública  municipal;  São  admitidos  na  condição  de  servidores  estatutários.

Exercem suas funções em instituições públicas, em farmácias de distribuição de remédios, dentre outras

repartições ligadas a saúde pública.

Recursos de Trabalho: 

Espectrofotômetro;  Publicações  especializadas;  Consultório  farmacêutico;  Material  de  treinamento  e

educação;  Vidraria;  Balança  (analítica);  Encapsulador;  Compressoras;  Drageadeira;  Fermentador;  EPI;

Refrigerador;  Desintegrador;  Paquímetro;  Autoclave;  Sistema  de  filtração;  Microscópio;  Exaustor;

Emblistadora;  Envasadoras;  Homogenizador;  Matéria  –  prima;  Reator;  Dinamizador;  Material  de

acondicionamento  e  embalagem;  Tableteiro;  Câmara  fria;  Estufas;  pHmetro;  Friabilômetro;  Liofilizador;

Alcoometro; EPC; Sistema de purificação de água; Almofariz; Cromatógrafo; Capela de segurança; Fluxo

laminar; Ferramentas para promover adesão ao tratamento; Recursos de informática e internet; Veículos de

Transporte; Smartphone e demais materiais e recursos necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.
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EPIs: Máscara, luvas, Touca, sapato fechado impermeável.

Perfil de Risco: Biológico, materiais tóxicos, radiações, contaminação por materiais pérfuro-cortantes.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado. 
Família de Cargos:  Farmacêuticos.
Título do cargo/ocupação: Farmacêutico. CBO – 2234-05

CARREIRA VII
Descrição Sumária:  

Realizar  ações  específicas  de  dispensação  de  produtos  e  serviços  farmacêuticos.  Poder  produzir  esses

produtos e serviços em escala magistral e industrial. Realizar ações de controle de qualidade de produtos e

serviços  farmacêuticos,  gerenciando  o  armazenamento,  distribuição  e  transporte  desses  produtos.

Desenvolver produtos e serviços farmacêuticos, coordenar políticas de assistência farmacêutica e atuam na

regulação e fiscalização de estabelecimentos, produtos e serviços farmacêuticos. Realizar análises clínicas,

toxicológicas, físico-químicas, biológicas, microbiológicas e bromatológicas. Realizar pesquisa sobre os efeitos

de medicamentos e outras substâncias sobre órgãos,  tecidos e funções vitais  dos seres humanos e dos

animais.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  - Dispensar produtos e serviços farmacêuticos:

 Eleger medicamentos, imunobiológicos, cosméticos, alimentos e produtos de saúde; Estabelecer critérios

e sistemas de dispensação;  Avaliar  prescrição; Interagir  com prescritor e equipe de saúde; Orientar

pacientes,  cuidadores  e  clientes;  Indicar  medicamentos  isentos  de  prescrição;  Indicar  alimentos,

cosméticos e produtos de saúde.

B  - Produzir em escala industrial e magistral produtos farmacêuticos:

 Definir  especificações técnicas de matéria prima, embalagem, materiais,  equipamentos e instalações;

Selecionar  fornecedores;  Qualificar  fornecedores;  Adquirir  matéria  prima,  materiais  e  equipamentos;

Determinar procedimentos de produção industrial; Determinar procedimentos de manipulação; Manipular

medicamentos;  Manipular  alimentos  e  cosméticos;  Produzir  insumos  e  matéria  prima;  Supervisionar

envase, embalagem e acondicionamento; Programar produção industrial; Programar processo magistral;

Supervisionar processo de produção.

C  - Controlar qualidade de produtos e serviços farmacêuticos:

 Validar método de análise; Validar produtos, processos, áreas e equipamentos; Analisar indicadores de

qualidade; Avaliar conformidades de produtos e equipamentos; Sugerir mudança de processos; Emitir

laudos,  pareceres  e  relatórios;  Determinar  descarte  de  produtos;  Monitorar  processos;  Avaliar

conformidades  de  instalações  físicas  (certificar  área);  Corrigir  procedimentos;  Definir  indicadores  de

qualidade.

D  - Desenvolver produtos e serviços farmacêuticos:

 Desenvolver  fórmula  padrão;  Desenvolver  método  analítico  e  bioanalítico;  Desenvolver  métodos  e

procedimentos de produção; Definir especificações da embalagem; Realizar estudo de estabilidade do

produto; Estabelecer prazo de validade do produto; Especificar condições de armazenamento; Fornecer

informações técnicas para registro de produto.

E  - Coordenar política de assistência farmacêutica:

 Participar  na  discussão  de  políticas  públicas  de  saúde;  Participar  na  elaboração  de  políticas  de

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 às 23:00:36 Código de Autenticação: f828bcb3



292
DOM/ES - Edição Nº2.008

Vitória, segunda-feira, 02 de Maio de 2022

www.amunes.es.gov.br

medicamento; Implantar política de serviço farmacêutico; Participar da elaboração de protocolo de uso de

medicamentos;  Planejar  ações  de  assistência  farmacêutica;  Coordenar  programas  de  assistência

farmacêutica; Coordenar ações de assistência farmacêutica; Implementar ações de farmacovigilância;

Participar  de  ações  de  vigilância  epidemiológica;  Participar  de ações  de políticas  de saúde;  Elaborar

relações de medicamentos; Participar de elaboração da política de serviço farmacêutico; Participar da

promoção  do  uso  racional  de  medicamento;  Participar  da  elaboração  de  protocolos  de  tratamento;

Participar em comissões técnicas.

F   -  Realizar  análises  (clínicas,  toxicológicas,  fisico-químicas,  biológicas,  microbiológicas  e

bromatológicas):

 Preparar reagentes, equipamentos e vidraria; Orientar coleta de amostras; Coletar amostras; Preparar

amostras; Eleger método de análise; Efetuar análise crítica dos resultados; Emitir laudo de resultados de

análises; Cultivar microorganismos; Executar análises; Operar equipamentos.

G  - Gerenciar armazenamento, distribuição e transporte de produtos farmacêuticos:

 Comprovar origem dos produtos; Fracionar produtos; Embalar produtos; Definir logística de distribuição;

Administrar estoques.

H  - Efetuar pesquisas técnico-científicas:

 Diagnosticar áreas de interesse; Estudar viabilidade de pesquisa; Elaborar projetos; Captar recursos;

Estruturar protocolo; Montar equipe; Colher dados; Analisar resultados; Participar de pesquisa clínica;

Participar de comitê / comissão de ética em pesquisa.

I  - Atuar na regulação e fiscalização de estabelecimentos, produtos e serviços farmacêuticos:

 Instituir normas de fiscalização; Orientar no cumprimento das normas; Inspecionar estabelecimentos,

produtos e serviços; Participar do licenciamento de estabelecimentos farmacêuticos; Participar do registro

de produtos farmacêuticos; Conferir balanços oficiais de produtos controlados; Participar da apuração de

denúncias; Notificar desvios de qualidade de produtos e serviços.

J  - Prestar serviços farmacêuticos:

 Aplicar injetáveis; Aferir pressão arterial; Realizar pequenos curativos; Aferir parâmetros bioquímicos;

Prestar serviços de inaloterapia; Verificar temperatura corporal; Perfurar lóbulo auricular; Realizar visitas

domiciliares; Realizar seguimento farmacoterapêutico; Realizar consulta farmacêutica; Registrar dados

em prontuário; Realizar vigilância pós-comercialização em produtos farmacêuticos; Participar de ações de

promoção da  saúde  e  prevenção  de  doenças;  Realizar  serviços  de  acupuntura;  Realizar  serviços  de

fitoterapia; Identificar reações adversas e interações medicamentosas; Prestar assessoria e consultoria;

Coordenar centros de informação de medicamentos e toxicológicos.

K  - Administrar estabelecimentos farmacêuticos:

 Elaborar  procedimento  operacional  padrão;  Administrar  recursos  humanos,  financeiros  e  materiais;

Gerenciar documentação; Escriturar livros e balanços oficiais de produtos controlados; Divulgar produtos

e serviços farmacêuticos; Realizar gerenciamento de resíduos; Elaborar formulários e normas técnicas;

Trabalhar com biossegurança.

L – Demonstrar competências pessoais:

 Trabalhar  em  equipe;  Mostrar  capacidade  de  liderança;  Demonstrar  capacidade  de  organização;

Demonstrar  empatia;  Demonstrar  habilidade  técnico  analítico;  Demonstrar  criatividade;  Contornar

situações  adversas;  Demonstrar  habilidade  de  comunicação;  Tomar  decisões;  Demonstrar  destreza

manual; Demonstrar credibilidade; Demonstrar capacidade de atentar para detalhe.

M – Realizar atividades específicas:

 Executar diversas tarefas relacionadas com a composição e fornecimento de medicamentos (assistência

farmacêutica  e  dispensação)  e  outros  preparados  semelhantes,  de  substâncias  de  origem animal  e
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vegetal,  de matérias-primas e de produtos acabados,  valendo-se de técnicas e aparelhos especiais  e

baseando-se em fórmulas estabelecidas, para atender às receitas médicas, odontológicas e veterinárias,

executar  outras tarefas correlatas.  Realizar  ações específicas  de dispensação  de produtos  e  serviços

farmacêuticos. Produzir esses produtos e serviços em escala magistral e industrial.  Realizar ações de

controle de qualidade de produtos e serviços farmacêuticos, gerenciando o armazenamento, distribuição

e transporte desses produtos.  Desenvolver  produtos e serviços farmacêuticos,  coordenar políticas  de

assistência farmacêutica e atuar na regulação e fiscalização de estabelecimentos, produtos e serviços

farmacêuticos.  Realizar  análises  clínicas,  toxicológicas,  físico-químicas,  biológicas,  microbiológicas  e

bromatológicas. Realizar pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e outras substâncias sobre órgãos,

tecidos e funções vitais dos seres humanos e dos animais. Executar outras atividades correlatas que lhe

forem atribuídas.

N – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Curso superior em Farmácia.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso Básico de Informática (120 horas). 

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle de Gestão Municipal;  Dispensar produtos e serviços farmacêuticos; Produzir em escala industrial

e magistral produtos farmacêuticos; Controlar qualidade de produtos e serviços farmacêuticos; Desenvolver

produtos e serviços farmacêuticos; Coordenar política de assistência farmacêutica; Realizar análises (clínicas,

toxicológicas,  fisico-químicas,  biológicas,  microbiológicas  e  bromatológicas);  Gerenciar  armazenamento,

distribuição e transporte de produtos farmacêuticos; Efetuar pesquisas técnico-científicas; Atuar na regulação

e  fiscalização  de  estabelecimentos,  produtos  e  serviços  farmacêuticos;  Prestar  serviços  farmacêuticos;

Administrar  estabelecimentos  farmacêuticos;  Trabalhar  em  equipe;  Mostrar  capacidade  de  liderança;

Demonstrar  capacidade  de  organização;  Demonstrar  empatia;  Demonstrar  habilidade  técnico  analítico;

Demonstrar  criatividade;  Contornar  situações  adversas;  Demonstrar  habilidade  de  comunicação;  Tomar

decisões; Demonstrar destreza manual; Demonstrar credibilidade; Demonstrar capacidade de atentar para

detalhe.

Condições Gerais de Exercício: 

Os  profissionais  exercem  suas  funções  na  administração  pública,  e  são  contratados  na  condição  de

trabalhadores estatutários. Exercem suas funções em instituições públicas, em farmácias de distribuição de

remédios, dentre outras.

Recursos de Trabalho: 

Espectrofotômetro;  Publicações  especializadas;  Consultório  farmacêutico;  Material  de  treinamento  e

educação;  Vidraria;  Balança  (analítica);  Encapsulador;  Compressoras;  Drageadeira;  Fermentador;  EPI;

Refrigerador;  Desintegrador;  Paquímetro;  Autoclave;  Sistema  de  filtração;  Microscópio;  Exaustor;

Emblistadora;  Envasadoras;  Homogenizador;  Matéria  –  prima;  Reator;  Dinamizador;  Material  de
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acondicionamento  e  embalagem;  Tableteiro;  Câmara  fria;  Estufas;  pHmetro;  Friabilômetro;  Liofilizador;

Alcoometro; EPC; Sistema de purificação de água; Almofariz; Cromatógrafo; Capela de segurança; Fluxo

laminar; Ferramentas para promover adesão ao tratamento; Recursos de informática e internet; Veículos de

Transporte; Smartphone e demais materiais e recursos necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Máscara, luvas, Touca, sapato fechado impermeável.

Perfil de Risco: Biológico, materiais tóxicos, radiações, contaminação por materiais pérfuro-cortantes.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Advogados. 
Título do cargo/ocupação: Procurador Municipal CBO – 2410-40

CARREIRA IX
Descrição Sumária:  

Prestar consultoria e assessoramento jurídico à administração pública; realizar audiências nas diversas áreas

de interesse da administração,  mediando questões; realizam a elaboração de projetos de lei,  analisando

legislação para atualização e implementação; zelam pelos interesses da administração  na manutenção e

integridade dos seus bens, preservando interesses individuais e coletivos, dentro dos princípios éticos e de

forma a fortalecer o estado democrático de direito.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Postular em Juízo:

 Propor ações; Contestar ações; Intervir no curso do processo; Solicitar providências junto ao magistrado

ou ministério público; Avaliar provas documentais e orais; Instruir a parte; Efetuar diligências; Utilizar o

trabalho de assistentes técnicos; Realizar audiências; Recorrer de decisões; Sustentar oralmente uma

questão; Cumprir prazos legais.

B  -  Prestar assessoria jurídica extrajudicialmente:

 Mediar  questões;  Contribuir  na  elaboração  de  projetos  de  lei;  Analisar  legislação  para  atualização  e

implementação; Proferir palestras; Assessorar negociações; Formalizar parecer técnico-jurídico; Elaborar

relatórios; Realizar audiências administrativas; Firmar acordos; Receber e dar quitação; Participar de

negociações coletivas; Cumprir prazos; Integrar comissões nacionais de especialistas.

C  -  Realizar auditorias jurídicas:

 Definir o âmbito da auditoria; Formar a equipe de profissionais; Entrevistar pessoas envolvidas na área

auditada;  Identificar  problemas;  Apontar  riscos  e  soluções;  Implementar  soluções  jurídicas;

Acompanhar resultados.

D  -  Analisar a solicitações:

 Ouvir  o  interessado;  Verificar  a  existência  de  conflitos  de  interesses;  Reunir  documentação  básica;

Analisar, fatos, relatórios e documentos; Avaliar a possibilidade de aceitação dos serviços;   Expressar ao
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interessado a aceitação e recusa dos serviços; Acordar as regras da prestação dos serviços.

E - Definir a natureza jurídica da questão:

 Coletar  informações  pertinentes  à  questão;  Pesquisar  a  possibilidade  jurídica  do  caso;  Interpretar  a

norma jurídica; Escolher a estratégia da atuação; Expor ao interessado as possibilidades de êxito;  Obter

autorização do cliente.

F  -  Comunicar-se:

 Ministrar palestras, seminários e treinamentos; Enviar mensagens via correio eletrônico; Enviar boletins

informativos; Utilizar telefone, smartfones, internet e intranet; Divulgar e consultar manuais; Participar

de congressos, convenções e workshop; Prestar informações sobre balanços e prestações de contas.

G - Demonstrar competências pessoais:

 Agir  com  ética;  Demonstrar  criatividade;  Evidenciar  raciocínio  lógico;  Demonstrar  capacidade

interpretativa;  Agir  com  prontidão;  Demonstrar  paciência;  Demonstrar  tolerância;  Demonstrar

capacidade  de  convencimento;  Evidenciar  eloquência  verbal;  Demonstrar  persistência;  Evidenciar

urbanidade  no  trato  pessoal;  Manter  controle  emocional;  Evidenciar  capacidade  de  negociação;

Atualizar-se;  Desenvolver  relacionamentos  interpessoais  positivos;  Desenvolver  expressão  corporal;

Dominar expressão escrita; Evidenciar capacidade de síntese; Evidenciar senso de humor;   Evidenciar

senso crítico; Demonstrar capacidade de escuta ativa; Trocar experiências profissionais.

H - Realizar atividades específicas:

 Desenvolver, organizar, controlar e/ou executar as atividades de assessoramento jurídico à Administração

Municipal, emitindo pareceres, opiniões e outros pertinentes. Representar e defender a Prefeitura, ativa e

passivamente, perante qualquer instância, juízo, tribunal judiciário ou administrativo, em todo feito ou

procedimento  em que a  instituição  esteja  envolvida,  bem como junto  a  qualquer  repartição  pública

federal,  estadual,  municipal,  autarquias,  entidades  paraestatais  ou sociedades de economia mista  ou

privada.  Promover  diagnósticos,  estudos,  pesquisas  e  levantamentos  que  forneçam  subsídios  à

formulação de políticas, diretrizes e planos à implantação, manutenção e funcionamento de programas

relacionados à área jurídica. Promover ações judiciais diversas, defendendo e representando os interesses

do Município. Administrar e acompanhar os processos judiciais e administrativos, interpondo recursos,

defesas, negociando, participando de audiências, observando os prazos, tomando as medidas necessárias

para a continuidade da tramitação dos processos. Acompanhar  e executar cobranças extrajudiciais  e

judiciais.  Examinar  e  pronunciar-se  sobre  atos  de  negociação,  rescisão  e  celebração  de  convênios,

contratos, ajustes, acordos, processos licitatórios e outros. Realizar estudos, pesquisas e levantamentos

sobre a evolução e aplicação da legislação e da jurisprudência. Fazer cumprir as soluções definidas para o

desenvolvimento  das  atividades  da  área  jurídica  da  Prefeitura.  Definir  e  solucionar  problemas,

apresentando caminhos alternativos de ação e especificando resultados prováveis. Organizar e implantar

processos,  métodos,  rotinas  e  procedimentos  necessários  à  operacionalização  da  área  jurídica  da

Prefeitura, buscando a otimização dos serviços realizados. Fazer análises e projeções sobre assuntos da

área  jurídica,  inclusive  como complemento  à  atividade  desenvolvida  por  outras  áreas  da  Prefeitura.

Desempenhar outras atribuições que na forma da lei que regulamenta a profissão se incluam na sua

esfera de competência. Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

I – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.
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Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Direito. 

Especialização: Especialização na área jurídica.

Pré-requisito: Ensino Superior Completo em Direito + Experiência Mínima de 02 (dois) Anos de Atividade

Jurídica Comprovada + Registro no Respectivo Órgão de Classe. / Carteira Nacional de Habilitação “B”.

Curso de Qualificação: Curso básico de informática (80 horas).

Experiência Mínima: Experiência Mínima de 02 (dois) Anos de Atividade Jurídica Comprovada

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle de Gestão Municipal; Evidenciar raciocínio lógico; Demonstrar capacidade interpretativa; Agir

com prontidão; Demonstrar paciência; Demonstrar tolerância; Demonstrar capacidade de convencimento;

Evidenciar  eloquência  verbal;  Demonstrar  persistência;  Evidenciar  urbanidade  no  trato  pessoal;  Manter

controle  emocional;  Evidenciar  capacidade  de  negociação;    Atualizar-se;  Desenvolver  relacionamentos

interpessoais positivos; Desenvolver expressão corporal; Dominar expressão escrita; Evidenciar capacidade

de síntese; Evidenciar senso de humor;   Evidenciar senso crítico; Demonstrar capacidade de escuta ativa;

Trocar experiências profissionais.

Condições Gerais de Exercício: 

Os  profissionais  exercem  suas  funções  na  administração  pública,  e  são  contratados  na  condição  de

trabalhadores estatutários. Exercem de consultoria jurídica em órgãos públicos, e executam suas funções

sem supervisão, em ambiente fechado e em horário diurno. Eventualmente, trabalham sob pressão, levando

à situação de estresse.

Recursos de Trabalho: 

Livros jurídicos; Internet; Boletins de entidades de classe; Jornais; Constituição; Legislação e normas do

Código de processo civil; Equipamento de informática; Telefone; Sala privativa; Revistas técnicas jurídicas e

mais recursos necessários para a função.  

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Não se aplica.

Perfil de Risco: Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Profissionais da fiscalização de atividades urbanas.
Título do cargo/ocupação: Fiscal de Atividades Urbanas. CBO – 2545-05

CARREIRA VII
Descrição Sumária:  

Realizar vistorias e fiscalizações, lavrar autos e termos, exercer poder de polícia administrativa, fiscalizar

ordenamento urbano, realizar diligência, aditar processos na fiscalização de atividades nas áreas urbanas e
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rurais e em estabelecimentos comerciais e industriais.

Descrição Detalhada das Tarefas:

 

A  -  Realizar Vistorias e Fiscalizações:

 Receber  demanda/denúncia;  Consultar  sistema  e  banco  de  dados;  Mapear  áreas;  Realizar

georreferenciamento;  Verificar  conformidades/zoneamento;  Deslocar-se até  local  de vistoria;  Verificar

existência de irregularidades; Identificar responsável pelo local; Identificar-se ao responsável; Solicitar

documentação do responsável e do local; Verificar conformidades do projeto com a atividades/obras;

Fotografar ocorrências/irregularidades; Realizar medições; Acionar órgãos técnicos competentes; Solicitar

apoio operacional.

B  -  Lavrar Autos/Termos:

 Descrever ato infracional; Consultar legislação; Enquadrar a infração na legislação; Identificar infrator;

Transcrever  legislação;  Calcular  valor  da  multa;  Estabelecer  prazo  para  corrigir  irregularidades;  Dar

ciência de autos e termos ao infrator; Analisar defesa do infrator (réplica).

C  -  Exercer Poder de Polícia Administrativa:

 Interditar  atividades  econômicas;  Interditar  edificações  em situação  de  risco  iminente;  Participar  da

interdições em situação de risco iminente; Lacrar instalações físicas; Acompanhar lacrações; Embargar

obras; Propor cassação de licenças; Cassar licenças; Apreender bens, animais, materiais e equipamentos;

Acompanhar  remoções  de  bens,  materiais  e  equipamentos;  Acompanhar  demolições  de  obras  e

edificações;  Comandar  demolição  de  obras/edificações;  Dar  voz  de  prisão;  Encaminhar  infrator  para

delegacia de polícia; Liberar licença ambiental urbana.

D  -  Fiscalizar Ordenamento Urbano:

 Fiscalizar obras edificações e urbanismo; Fiscalizar posturas; Fiscalizar atividades econômicas; Fiscalizar

atividades em áreas públicas; Fiscalizar limpeza e higienização urbana; Fiscalizar condições sanitárias;

Fiscalizar transporte urbano; Fiscalizar acessibilidade urbana; Fiscalizar poluição visual; Fiscalizar poluição

sonora; Realizar fiscalização ambiental urbana.

E  -  Realizar Diligência:

 Constatar ocorrências; Organizar operações fiscais; Comandar operações fiscais; Participar de operações

fiscais; Participar de operações especiais/integradas/conjuntas.

F  -  Auditar Processos:

 Verificar documentação; Verificar pagamento de taxas; Analisar processos; Propor correções/soluções;

Monitorar processos.

G  -  Comunicar-se:

 Orientar população; Cadastrar autos e termos; Encaminhar documentação para abertura de processo;

Solicitar abertura de processo; Planejar ações de fiscalização; Coordenar ações de fiscalização; Elaborar

relatório fotográfico; Responder as solicitações de informações (responder consultas); Elaborar relatórios;

Emitir pareceres;

H  -  Demonstrar Competências Pessoais:

 Usar  E.P.I.;  Usar  E.P.C.;  Demonstrar  iniciativa;  Demonstrar  equilíbrio  emocional;  Demonstrar

imparcialidade; Administrar conflitos; Demonstrar proatividade; Contornar situações adversas; Trabalhar

em equipe; Trabalhar sob pressão; Ponderar opiniões divergentes; Demonstrar objetividade; Demonstrar

impessoalidade; Demonstrar capacidade de liderança;

I – Realizar atividades específicas:

 Vistoriar  e acompanhar  obras, serviços e edificações em execução sob responsabilidade do Município

tomando  as  medidas  pertinentes  ao  cumprimento  da  legislação  em vigor,  dentro  de  sua  esfera  de
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competência. Realizar vistorias e fiscalizações, fiscalizar ordenamento urbano, realizar diligência, aditam

processos na fiscalização  de atividades  nas áreas urbanas  e  rurais.  Atender  e orientar  contribuintes

quanto ao código de obras municipal; elaborar relatórios; lavrar notificações, autos de infração, termos e

outros documentos fiscais. Participar do planejamento, controle, avaliação, execução e acompanhamento

das políticas de fiscalização. 

J – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino Superior Completo em qualquer área.

Pré-requisito: Curso Técnico em Edificações ou Profissionalizante na área.

Curso de Qualificação: Curso de informática básica (80 horas).

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada. 

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle de Gestão Municipal; Realizar vistorias e fiscalizações; Lavrar autos/termos; Exercer poder de

polícia administrativa; Fiscalizar ordenamento urbano; Realizar diligência; Auditar processos; Comunicar-se;

Usar E.P.I.; Usar E.P.C.; Demonstrar iniciativa; Demonstrar equilíbrio emocional; Demonstrar imparcialidade;

Administrar  conflitos;  Demonstrar  proatividade;  Contornar  situações  adversas;  Trabalhar  em  equipe;

Trabalhar  sob  pressão;  Ponderar  opiniões  divergentes;  Demonstrar  objetividade;  Demonstrar

impessoalidade; Demonstrar capacidade de liderança.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham  na  administração  pública  municipal;  São  admitidos  na  condição  de  servidores  estatutários.

Exercem suas atividades predominantemente de forma individual; desenvolvem as atividades com supervisão

ocasional, podendo trabalhar em ambientes fechado, a céu aberto ou em veículos, em horário diurno ou

noturno,  devendo,  no  entanto,  prestar  plantões  em  situações  específicas  (feriados,  à  noite,  finais  de

semana).  Em função do tipo de atividade  que exercem (fiscalização),  podem trabalhar  sob pressão, em

situação de estresse.

Recursos de Trabalho: 

Material de escritório; Smartfones; Contador de passos; Fita de lacre; Publicações especializadas; Guia de

ruas; Trena; Gps; Máquina fotográfica; E.P.I.; Veículos de Transporte; Filmadora; Recursos de informática;

Cores de sinalização; Mapas; Decibelímetro; Bloco de autos/termos; Legislação; Ferramentas; Veículos de

Transporte; Smartphone e demais materiais e recursos necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.
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EPIs: Calçado impermeável, Protetor solar, Boné, Colete refletivo.

Perfil de Risco: Físico, Ergonômico, Acidente.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.  
Família de Cargos:  Fiscais de tributos estaduais e municipais.
Título do cargo/ocupação: Fiscal de Tributos Municipais CBO – 2544-10

CARREIRA VII
Descrição Sumária:  

Fiscalizam o cumprimento  da legislação  tributária;  constituem o crédito  tributário  mediante  lançamento;

controlam a arrecadação e promovem a cobrança de tributos, aplicando penalidades; analisam e tomam

decisões sobre processos administrativo-fiscais;  controlam a circulação de bens,  mercadorias e serviços;

atendem  e  orientam  contribuintes  e,  ainda,  planejam,  coordenam  e  dirigem  órgãos  da  administração

tributária.

Descrição Detalhada das Tarefas:

 

A  -  Fiscalizar o cumprimento da legislação tributária:

 Planejar  ação  fiscal;  Fiscalizar  estabelecimentos  públicos  e  privados;  Fiscalizar  cartórios;  Fiscalizar

eventos (shows, feiras e exposições);  Fiscalizar mercadorias, bens e serviços; Desenquadrar regimes

especiais;  Examinar  demonstrativos  obrigatórios  do  contribuinte;  Examinar  contabilidade;  Conciliar

documentos  fiscais;  Revisar  declarações  espontâneas  do  contribuinte;  filtrar  documentos;  Impor

penalidades;  Acompanhar  inventários  falências  e  concordatas;  Intimar  contribuintes;  Solicitar

informações bancárias; Requisitar força policial.

  B  -  Constituir o crédito tributário:

 Identificar sujeito passivo da tributação; Identificar bens, mercadorias e serviços; Identificar a ocorrência

do fato  gerador;  Determinar  base de  cálculo;  Identificar  alíquota  aplicável;  Verificar  irregularidades;

Lavrar  notificações;  Lavrar  auto  de  infração;  Emitir  notificações  de  lançamento  de  débitos;  Retificar

lançamentos; Replicar defesa do contribuinte.

 C  -  Controlar a arrecadação de tributos:

 Arrecadar  valores  tributários;  Controlar  recolhimento  do  contribuinte;  Controlar  regime  especial  de

arrecadação; Atualizar débitos fiscais; Controlar parcelamento de débito; Inscrever crédito tributário na

dívida  ativa;  Encaminhar  débitos  para  cobrança  judicial;  Analisar  consistência  de  documentos  de

arrecadação;  Controlar  desempenho  da  arrecadação;  Realizar  procedimentos  e  auditoria  na  rede

arrecadadora;  Montar  relatórios de  crédito  tributário;  Controlar  certificado  de  crédito;  Prever  receita

tributária para fins orçamentários.

D - Atender o Contribuinte

 Atender e orientar contribuintes quanto às leis tributárias municipais; Orientar contribuinte no plantão

fiscal; Responder consultas do contribuinte; Autorizar confecção de documentos fiscais; Autorizar uso de

livros fiscais; Calcular débitos fiscais; Autorizar utilização de crédito extemporâneo; Eliminar pendência

de regularidade fiscal; Recepcionar arquivos magnéticos de contribuinte; Emitir certidões de regularidade

fiscal

E  -  Efetuar o controle de bens, mercadorias e serviços:

 Conferir  mercadorias;  Apreender  mercadorias  e  bens;  Efetuar  conferência  de  manifestos,  vistorias  e

buscas; Nomear depositários de bens e mercadorias apreendidos.
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 F  -  Analisar processos administrativo-fiscais:

  Analisar pedidos de contribuintes inclusive benefícios fiscais; Elaborar pareceres; Elaborar despachos

decisórios;  Elaborar  decisões;  Conceder  regime especial  ou atípico;  Parcelar  dívidas  de  contribuinte;

Enquadrar contribuinte em regime especial de fiscalização; Autorizar uso de equipamentos emissores de

documentos  fiscais;  Credenciar  interventor  em  equipamento  emissor  de  cupons  fiscais;  Encaminhar

representação de ilícito tributário; Assessorar elaboração de normas;  Compor juntas de julgamento.

 G  -  Organizar o sistema de informações cadastrais:

 Analisar  pedidos  de  inscrição  no  cadastro  fiscal;  Enquadrar  contribuinte  na  atividade  econômica;

Administrar  sistema  de  informações  tributárias;  Operar  sistema  de  informações  tributárias;  Verificar

integridade das informações cadastrais; Bloquear contribuinte em situação irregular; Pesquisar valores de

bens e serviços; Pesquisar valores de locação de imóveis; Elaborar planta genérica de valores; Atualizar

pautas de valores mínimos de bens e mercadorias.

H  -  Realizar diligências:

 Diligenciar  repartições públicas;  Coletar  informações do contribuinte;   Localizar  bens de empresas e

pessoas devedoras; Levantar estoque de mercadorias e bens;   Apreender livros e documentos; Realizar

operações especiais (blitz); Subsidiar a justiça nos processos tributários; Arrolar bens e direitos para

garantia do crédito tributário.

I  -  Demonstrar Competências Pessoais:

 Demonstrar perspicácia; Demonstrar discrição; Demonstrar capacidade de análise; Exercer autoridade;

Demonstrar  tirocínio;  Demonstrar  capacidade  de  decisão  (ser  resoluto);  Demonstrar  imparcialidade;

Demonstrar bom senso e equilíbrio; Manifestar raciocínio lógico; Demonstrar espírito de equipe.

J  - Realizar atividades específicas:

 Fiscalizar  o  cumprimento  da  legislação  tributária.  Participar  do  planejamento,  controle,  avaliação,

execução e acompanhamento das políticas de fiscalização do município. Atender e orientar contribuintes

quanto às leis tributárias municipais. Efetuar o controle de arrecadação dos tributos municipais. Constituir

o crédito tributário mediante o lançamento. Atualizar os parâmetros de lançamento de crédito tributário

municipal com base nos dados fornecidos pelos Cadastros Imobiliário e Econômico, bem como das demais

secretarias. Executar procedimentos de fiscalização com finalidade tributária, praticando os atos definidos

na legislação específica,  inclusive os relacionados com a apreensão de livros, documentos, materiais,

equipamentos e assemelhados. Analisar e tomar decisões sobre processos administrativo-fiscais. Elaborar

e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo fiscal, bem como em processos de

consulta,  revisão,  restituição ou compensação de tributos e de reconhecimento  de benefícios fiscais.

Lavrar auto de infração, termos, notificações, requerimentos e documentos fiscais a fim de apurar e

cobrar os tributos devidos. Elaborar relatórios. Examinar a contabilidade das sociedades empresariais,

empresários,  órgãos,  entidades,  fundos  e  demais  contribuintes,  não  se  lhes  aplicando  as  restrições

previstas nos artigos nº 1190 a 1192 e observando o disposto no artigo 1193 do Código Civil. Requisitar,

acessar e utilizar de informações referentes a operações de serviços das instituições financeiras e das

entidades a elas equiparadas, quando houver procedimento de fiscalização em curso e quando os exames

forem  considerados  indispensáveis,  em  conformidade  com  a  legislação  específica,  que  estabelecerá

procedimentos para preservar o sigilo das informações obtidas.

L – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de
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desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino Superior Completo em qualquer área.

Pré-requisito: Carteira Nacional de Habilitação Categoria “AB”.

Curso de Qualificação: Curso de informática básica (80 horas).

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada. 

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle de Gestão Municipal; Realizar vistorias e fiscalizações; Lavrar autos/termos; Exercer poder de

polícia administrativa; Fiscalizar ordenamento urbano; Realizar diligência; Auditar processos; Comunicar-se;

Usar E.P.I.; Usar E.P.C.; Demonstrar iniciativa; Demonstrar perspicácia; Demonstrar discrição; Demonstrar

capacidade de análise; Exercer autoridade; Demonstrar tirocínio;  Demonstrar capacidade de decisão (ser

resoluto);  Demonstrar  imparcialidade;  Demonstrar  bom  senso  e  equilíbrio;  Manifestar  raciocínio  lógico;

Demonstrar espírito de equipe.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham  na  administração  pública  municipal;  São  admitidos  na  condição  de  servidores  estatutários.

Exercem  funções  nas  secretarias  de  fazenda  dos  estados  e  municípios.  Atuam  de  forma  individual  e,

eventualmente, em equipe, sob supervisão permanente, em ambiente fechado, a céu aberto ou em veículos,

em horários  diurno,  noturno  e  irregulares.  Podem permanecer  em posições  desconfortáveis  por  longos

períodos,  estar  expostos  a  materiais  tóxicos,  radiação  e  ruído  intenso,  bem  como  a  insalubridade,

periculosidade e risco de perder a vida, ocasionalmente. Tais condições podem conduzi-los à estresse.

Recursos de Trabalho: 

Material de escritório; Smartfones; Contador de passos; Fita de lacre; Publicações especializadas; Guia de

ruas; Trena; Gps; Máquina fotográfica; E.P.I.; Veículos de Transporte; Filmadora; Recursos de informática;

Cores de sinalização; Mapas; Decibelímetro; Bloco de autos/termos; Legislação; Ferramentas; Veículos de

Transporte; Smartphone e demais materiais e recursos necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Calçado impermeável, Protetor solar, Boné, Colete refletivo.

Perfil de Risco: Físico, Ergonômico, Acidente.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional: Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Fisioterapeutas.
Título do cargo/ocupação: Fisioterapeuta. CBO – 2236-05

CARREIREA VI
Descrição Sumária:  
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Aplicar técnicas fisioterapêuticas para prevenção, readaptação e recuperação de pacientes. Atender e avaliar

as condições funcionais de pacientes utilizando protocolos e procedimentos específicos da fisioterapia e suas

especialidades.  Atuar  na  área  de  educação  em  saúde  através  de  palestras,  distribuição  de  materiais

educativos e orientações para melhor qualidade de vida. Desenvolver e implementar programas de prevenção

em saúde geral e do trabalho. Gerenciar serviços de saúde orientando e supervisionando recursos humanos.

Exercer atividades técnico-científicas através da realização de pesquisas, trabalhos específicos, organização e

participação em eventos científicos.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Aplicar avaliação tecnológica fisioterapêutica:

 Montar  equipamentos;  Testar  equipamentos;  Operar  equipamentos,  materiais  e  dispositivos;  Aplicar

técnicas  fisioterapêuticas  para  distúrbios  vasculares;  Aplicar  técnicas  fisioterapêuticas  para  distúrbios

musculoesqueléticos;  Aplicar  técnicas  fisioterapêuticas  para  distúrbios  respiratórios;  Aplicar  técnicas

fisioterapêuticas  para  distúrbios  neurofuncionais;  Aplicar  técnicas  quiropráxicas;  Aplicar  técnicas  da

medicina tradicional chinesa e acupuntura; Aplicar técnicas osteopáticas; Aplicar técnicas fisioterapêuticas

para  neonatologia;  Aplicar  técnicas  fisioterapêuticas  uro-obstetra-ginecológicas;  Aplicar  técnicas

fisioterapêuticas dermato-funcionais; Aplicar técnicas fisioterapêuticas para distúrbios cardíacos; Realizar

recondicionamento cardiorrespiratório; Aplicar ventilação não invasiva; Realizar desmame ventilatório e

extubação; Recondicionar atleta de alto rendimento; Determinar condições de performance esportiva.

B  -  Atender pacientes:

 Identificar  potencialidades  dos  pacientes;  Desenvolver  habilidades  dos  pacientes;  Selecionar

equipamentos  e  materiais;  Criar  instrumentos  de  facilitação;  Adaptar  instrumentos  de  facilitação;

Prescrever  órteses,  próteses e adaptações;  Capacitar  clientes e pacientes a usar órteses,  próteses e

adaptações; Readaptar clientes e pacientes nas AVD (atividades de vida diária) nas AVDE (atividades de

vida diária/esportiva);  Acompanhar  evolução clínica;  Reorientar  conduta  terapêutica;  Ensinar  técnicas

para  independência  funcional;  Restaurar  funções  neuro-sensório-cognitivo-motoras;  Restaurar  função

articular  e  visceral;  Gerenciar  ventilação  mecânica;  Reeducar  função  respiratória;  Reeducar  postura;

Reeducar marcha; Dar alta a clientes e pacientes; Prestar consultoria.

C  -  Avaliar pacientes:

 Aplicar critérios de elegibilidade; Avaliar qualidade de vida; Avaliar funções musculoesqueléticas; Avaliar

funções tegumentares; Avaliar funções sensório-perceptivas e de dor; Avaliar funções cinética-funcionais;

Avaliar  funções  neuro-sensório-cognitivo-motoras;  Avaliar  funções  respiratórias;  Avaliar  funções

cardíacas;  Avaliar  funções  articulares  e  viscerais;  Avaliar  funções  neurovegetativas;  Avaliar  órteses,

próteses e adaptações; Avaliar  constituição física e tipológica; Realizar avaliação acupuntural;  Avaliar

condições ergonômicas; Avaliar complexos de sub-luxações; Avaliar disfunções de micro movimentos e

instabilidades; Identificar alterações energéticas funcionais; Avaliar qualidade de vida no trabalho; Avaliar

testes  funcionais  do  paciente  sobre  o  cavalo;  Detectar  bebês  em  risco  de  desenvolvimento

neuropsicomotor em CTI neonatal.

D  -  Estabelecer diagnóstico fisioterapêutico:

 Coletar  dados  dos  clientes  e  pacientes  (anamnese);  Solicitar  exames  complementares;  Interpretar

exames complementares; Estabelecer prognóstico;  Prescrever terapêutica;  Estabelecer nexo de causa

cinesiológica  funcional  ergonômica;  Estabelecer  nexo  de  causa  cinesiológica  funcional  energética;

Estabelecer  nexo  de causa  cinesiológica  funcional  visceral;  Estabelecer  nexo  de causa cardiológico  e

vascular;  Estabelecer  nexo  de  causa  traumo-ortopédico;  Estabelecer  nexo  de  causa  respiratória;

Estabelecer nexo de causa neuro-funcional; Estabelecer nexo de causa dermato-funcional; Estabelecer

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 às 23:00:36 Código de Autenticação: f828bcb3



303
DOM/ES - Edição Nº2.008

Vitória, segunda-feira, 02 de Maio de 2022

www.amunes.es.gov.br

nexo  de  causa  quiropráxico;  Estabelecer  nexo  de  causa  osteopático;  Estabelecer  nexo  de  causa

acupuntural; Encaminhar clientes e pacientes a outros profissionais.

E  -  Planejar estratégias de intervenção:

 Definir objetivos; Definir estratégias; Definir condutas e procedimentos; Definir frequência e tempo da

intervenção; Definir indicadores epidemiológicos e índices de acidentes e incidentes; Selecionar pontos de

acupuntura;  Ordenar  pontos  de  acupuntura;  Selecionar  microssistemas;  Preparar  programas  de

atividades físicas funcionais; Participar na elaboração de programas de qualidade de vida; Orçar serviços,

equipamentos e materiais;

F  -  Implementar ações de intervenção:

 Interpretar  indicadores  epidemiológicos  e  índices  de  acidentes  e  incidentes;  Implementar  ações  de

conscientização, correção e concepção; Analisar fluxo de trabalho; Prestar assessoria; Adequar condições

de trabalho às habilidades do trabalhador; Adequar fluxo de trabalho; Adequar ambiente de trabalho;

Adequar posto de trabalho; Programar pausas compensatórias; Organizar rodízios de tarefas; Promover

melhora de performance morfofuncional; Reintegrar trabalhador ao trabalho; Aplicar ginástica laboral;

Reavaliar estratégias de intervenção.

G  -  Educar em saúde:

 Propor mudanças de hábito de vida; Orientar clientes, pacientes, familiares e cuidadores; Desenvolver

material educativo; Organizar grupos de educação; Ministrar palestras e cursos; Ensinar modo operatório

laboral; Corrigir modo operatório laboral; Implementar cultura ergonômica; Ensinar procedimentos para

mobilidade independente e semi dependente; Participar da elaboração de políticas públicas de saúde;

Participar da implementação das políticas públicas em saúde; Desenvolver programas preventivos e de

promoção em saúde.

H  -  Gerenciar serviços de saúde:

 Adaptar ambiente ao tratamento; Adaptar estruturas aos pacientes e clientes; Estipular equipamentos e

materiais  de  uso  padrão;  Coordenar  equipes;  Supervisionar  equipes;  Identificar  indicadores  de

desempenho; Emitir pareceres técnico-administrativos; Especificar capacidade de atendimento; Elaborar

critérios de elegibilidade; Estabelecer parâmetros de alta; Elaborar projetos; Elaborar processos seletivos;

Avaliar processos seletivos; Supervisionar estágios; Analisar custos; Mediar reuniões clínicas.

I  -  Trabalhar com segurança:

 Usar EPI; Identificar situações de risco; Minimizar riscos; Avaliar conformidade dos materiais; Descartar

materiais  contaminados;  Realizar  desinfecção  de  instrumental;  Descartar  material  perfurocortante;

Selecionar cavalo para terapia.

J  -  Comunicar-se:

 Registrar procedimentos e evolução de clientes e pacientes; Orientar profissionais da equipe de trabalho;

Emitir relatórios; Emitir pareceres técnicos; Emitir atestados; Emitir laudos de nexo de causa laboral;

Emitir laudo técnico-funcional; Solicitar manutenção de equipamentos; Solicitar reposição de materiais.

K  -  Demonstrar competências pessoais:

 Estimular  adesão  e  continuidade  do  tratamento;  Demonstrar  perseverança;  Demonstrar  equilíbrio

emocional;  Trabalhar  em equipe;  Transmitir  segurança;  Demonstrar  criatividade;  Lidar  com público;

Demonstrar  habilidade  de  comunicação;  Contornar  situações  adversas;  Demonstrar  dinamismo;

Demonstrar  habilidade  manual;  Demonstrar  capacidade  motora  fina;  Demonstrar  capacidade  de

observação;  Demonstrar  capacidade  de  percepção;  Demonstrar  habilidade  para  lidar  com  cavalo;

Demonstrar iniciativa.

L – Realizar atividades específicas:

 Aplicar  técnicas  fisioterapêuticas  para prevenção,  readaptação  e recuperação de pacientes  e clientes.
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Atender e avaliar as condições funcionais de pacientes e clientes utilizando protocolos e procedimentos

específicos  da  fisioterapia  e  suas  especialidades.  Atuar  na  área  de  educação  em  saúde  através  de

palestras, distribuição de materiais educativos e orientações para melhor qualidade de vida. Desenvolver

e implementar  programas de prevenção em saúde geral  e do trabalho.  Gerenciar  serviços de saúde

orientando  e  supervisionando  recursos  humanos.  Exercer  atividades  técnico-científicas  através  da

realização de pesquisas, trabalhos específicos, organização e participação em eventos científicos. Executar

outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

M – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Fisioterapia.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso Básico de Informática (80 horas). 

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle de Gestão Municipal; Aplicar avaliação tecnológica fisioterapêutica; Atender clientes e pacientes;

Avaliar  clientes e pacientes; Estabelecer diagnóstico fisioterapêutico; Planejar estratégias de intervenção;

Implementar  ações  de  intervenção;  Educar  em saúde;  Gerenciar  serviços  de  saúde;  Exercer  atividades

técnico-científicas; Trabalhar com segurança; Comunicar-se; Estimular adesão e continuidade do tratamento;

Demonstrar  perseverança; Demonstrar  equilíbrio  emocional;  Trabalhar  em equipe; Transmitir  segurança;

Demonstrar criatividade; Lidar com público; Demonstrar habilidade de comunicação; Contornar situações

adversas;  Demonstrar  dinamismo;  Demonstrar  habilidade  manual;  Demonstrar  capacidade  motora  fina;

Demonstrar capacidade de observação; Demonstrar capacidade de percepção; Demonstrar habilidade para

lidar com cavalo; Demonstrar iniciativa.

Condições Gerais de Exercício: 

Os  profissionais  exercem  suas  funções  na  administração  pública,  e  são  contratados  na  condição  de

trabalhadores estatutários. Os profissionais exercem suas funções nas áreas de saúde, de educação e de

serviços sociais na administração pública municipal e são admitidos na condição de servidores estatutários.

Trabalham  de  forma  individual  ou  em  equipes  multiprofissionais.  Atuam  em  consultórios,  hospitais,

ambulatórios clínicos, escolas, domicílios, e comunidades, em ambientes fechados ou abertos, em horários

diurnos e noturnos (plantão). Podem permanecer em posições desconfortáveis por longos períodos ou ser

expostos a elementos biopatogênicos.

Recursos de Trabalho: 

Dinamômetro; Crônometro; Estetoscópio; Eletromiógrafo de superfície; Dispositivos respiratórios; Aparelhos

de  ventilação  mecânica;  Agulhas;  Moxa;  Esfigmomanômetro;  Ferramentas  de  avaliação  biomecânica;

Activador;  Aparelhos  de  cinesiomecanoterapia;  Aparelhos  eletrofoto  termoterapia  ultrasônicos;  EPI;  Fita

métrica;  Tábua  ortostática;  Rampas;  Bola  e  rolo  bobath;  Espaldar;  Bicicleta  ergométrica;  Esteira;

Frequencímetro; Tatâme; Escadas; Barras paralelas; Máscaras de ventilação; Eletroneuramiógrafo; Bastões;

Flexímetro; Podoscópio; Estadiômetro; Macas; Equip de registro de imagens; Equipamentos de avaliação;
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Discos  de  propriocepção;  Cama  elástica;  Goniômetro;  Veículos  de  Transporte;  Smartphone  e  demais

materiais e recursos necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Luvas, Gorro, Máscara, Óculos de Proteção, Sapatilhas.

Perfil de Risco: Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Fonoaudiólogos.
Título do cargo/ocupação: Fonoaudiólogo. CBO – 2238-10

CARREIRA VI
Descrição Sumária:  

Realizar  tratamento  fonoaudiológico  para  prevenção,  habilitação  e  reabilitação  de  pacientes  aplicando

protocolos  e  procedimentos  específicos  de  fonoaudiologia.  Avaliar  pacientes;  realizar  diagnóstico

fonoaudiológico;  orientar  pacientes,  familiares,  cuidadores  e  responsáveis;  atuar  em  programas  de

prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Realizar tratamento fonoaudiológico:

 Eleger procedimentos terapêuticos; Habilitar sistema auditivo; Reabilitar sistema vestibular; Desenvolver

habilidades auditivas; Tratar distúrbios vocais; Tratar alterações da fala; Tratar alterações de linguagem

oral, leitura e escrita; Tratar alterações de deglutição; Tratar alterações de fluência; Tratar alterações das

funções  orofaciais;  Desenvolver  habilidades  cognitivas;  Definir  indicadores  de  evolução  do

tratamento/ação; Avaliar resultados do tratamento; Acompanhar evolução clínica; Dar alta.

B  -  Avaliar pacientes:

 Realizar  anamnese;  Detectar  expectativas  de  pacientes;  Eleger  instrumentos  para  avaliação;  Aplicar

testes e provas; Avaliar desenvolvimento neuropsicomotor; Avaliar fluência; Avaliar fala; Avaliar funções

orofaciais; Avaliar sistema auditivo; Avaliar sistema vestibular; Avaliar linguagem oral, leitura e escrita;

Avaliar voz; Avaliar deglutição; Avaliar habilidades cognitivas; Avaliar  processamento auditivo; Avaliar

postura corporal; Avaliar órteses, próteses e adaptações; Avaliar funcionalidade de órteses, próteses e

adaptações;  Avaliar  impacto  da  disfunção  na  qualidade  de  vida;  Avaliar  aspectos  socioculturais  e

ambientais; Avaliar condições para o desempenho sócio-ocupacional; Encaminhar pacientes e clientes a

outros profissionais.

C  -  Realizar diagnóstico fonoaudiológico:

 Analisar  resultados  da  avaliação  fonoaudiológica;  Analisar  avaliações  clínicas  de  outros  profissionais;

Realizar  exames  complementares;  Realizar  exames/avaliações  pré,  peri  e  pós-operatórios;  Analisar

exames;  Solicitar  exames  complementares;  Levantar  hipóteses  diagnósticas;  Estabelecer  plano

terapêutico;  Estabelecer  prognóstico;  Dar  devolutiva  da  avaliação;  Participar  de  diagnóstico
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interdisciplinar.

D  -  Aplicar procedimentos fonoaudiológicos:

 Prescrever terapêutica; Preparar material  terapêutico; Indicar  tecnologia assistiva;  Adaptar  tecnologia

assistiva;  Introduzir  formas alternativas  de comunicação;  Prescrever  órteses,  próteses e  adaptações;

Adaptar órteses e próteses; Aplicar procedimentos específicos de reabilitação; Aplicar procedimentos para

aperfeiçoamento  da voz; Aplicar  procedimentos  para aperfeiçoamento das  habilidades  comunicativas;

Aplicar  procedimentos  para  aperfeiçoamento  da  estética  facial;  Aplicar  procedimentos  para

aperfeiçoamento  da  linguagem  oral,  leitura  e  escrita;  Capacitar  para  o  uso  de  órteses,  próteses  e

adaptações; Estabelecer parâmetros de alta; Estabelecer critérios de elegibilidade.

E  -  Orientar pacientes, familiares, cuidadores e responsáveis:

 Explicar procedimentos e rotinas; Demonstrar procedimentos e técnicas; Orientar condutas terapêuticas;

Orientar  procedimentos  ergonômicos;  Verificar  a  compreensão  da  orientação;  Esclarecer  dúvidas;

Esclarecer  prognóstico  de tratamento;  Orientar  hábitos  de saúde; Informar sobre riscos e limites  de

tratamento/intervenção; Estimular adesão e continuidade do tratamento; Visitar domicílios, instituições e

locais de trabalho.

F  -  Atuar em programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida:

 Caracterizar  população-alvo;  Analisar  viabilidade  dos  procedimentos  junto  à  população-alvo;  Planejar

programas e campanhas de prevenção e promoção; Planejar estratégias e atividades terapêuticas com

grupos especiais (gestantes, neonatos, idosos, etc.); Implementar programas de promoção da saúde;

Implementar programas de prevenção às deficiências; Gerenciar programas e campanhas; Participar na

elaboração do diagnóstico situacional; Participar do desenvolvimento de projetos pedagógicos; Coordenar

serviços de saúde dos setores públicos; Participar de programas e campanhas de prevenção e promoção;

Participar da elaboração de políticas e programas de saúde coletiva; Planejar estratégias e atividades

educativas.

H  -  Comunicar-se:

 Discutir  casos com outros profissionais;  Registrar  dados  em prontuário;  Elaborar  relatórios;  Elaborar

material  educativo  e  informativo;  Redigir  artigos,  capítulos  e  livros;  Divulgar  trabalhos;  Organizar

publicações; Solicitar  laudos,  relatórios, pareceres; Elaborar manuais  técnico-administrativos; Elaborar

laudos; Emitir atestados.

I  -  Demonstrar competências pessoais:

 Demonstrar  dinamismo;  Trabalhar  em equipe;  Tomar  decisões;  Demonstrar  capacidade  de  análise  e

síntese; Demonstrar capacidade de observação; Contornar situações adversas; Demonstrar criatividade;

Demonstrar  capacidade  de  adaptação;  Demonstrar  iniciativa;  Demonstrar  organização;  Demonstrar

capacidade de comunicação não verbal; Demonstrar objetividade; Transmitir segurança; Trabalhar com

biossegurança.

J – Realizar atividades específicas:

 Prestar  assistência  fonoaudiológica,  para  restauração  da  capacidade  de  comunicação  dos  pacientes;

participar de grupos de trabalho e/ou reuniões comunidades da Prefeitura e outras entidades públicas

particulares,  realizando  estudos,  emitindo  pareceres  ou  fazendo  exposições  sobre  situações  e/ou

problemas  identificados,  opinando,  oferecendo  sugestões,  revisando  e  discutindo  trabalhos  técnico-

científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalhos afetos ao Município.

Realizar  tratamento  fonoaudiológico  para prevenção,  habilitação  e reabilitação  de pacientes  aplicando

protocolos  e  procedimentos  específicos  de  fonoaudiologia.  Avaliar  pacientes;  realizar  diagnóstico

fonoaudiológico;  orientar  pacientes,  familiares,  cuidadores  e  responsáveis;  atuar  em  programas  de

prevenção,  promoção da saúde e qualidade de vida;  exercer atividades técnico-científicas através da
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realização de pesquisas, trabalhos específicos, organização e participação em eventos científicos. Executar

outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

K – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Fonoaudiologia.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso Básico de Informática (80 horas). 

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle de Gestão Municipal; Realizar tratamento fonoaudiológico; Avaliar pacientes; Realizar diagnóstico

fonoaudiológico;  Aplicar  procedimentos  fonoaudiológicos;  Orientar  pacientes,  familiares,  cuidadores  e

responsáveis;  Atuar  em  programas  de  prevenção,  promoção  de  saúde  e  qualidade  de  vida;  Exercer

atividades técnico-científicas e administrativas; Comunicar-se; Demonstrar dinamismo; Trabalhar em equipe;

Tomar  decisões;  Demonstrar  capacidade  de  análise  e  síntese;  Demonstrar  capacidade  de  observação;

Contornar situações adversas; Demonstrar criatividade; Demonstrar capacidade de adaptação; Demonstrar

iniciativa;  Demonstrar  organização  Demonstrar  capacidade  de  comunicação  não  verbal;  Demonstrar

objetividade; Transmitir segurança; Trabalhar com biossegurança.

Condições Gerais de Exercício: 

Os  profissionais  exercem  suas  funções  na  administração  pública,  e  são  contratados  na  condição  de

trabalhadores estatutários. Os profissionais exercem suas funções nas áreas de saúde, de educação e de

serviços  sociais  na  administração  pública  municipal  e  são  admitidos  na  condição  de  trabalhadores

estatutários.  Trabalham  de  forma  individual  ou  em  equipes  multiprofissionais.  Atuam  em  consultórios,

hospitais,  ambulatórios,  clínicas,  escolas,  domicílios,  clubes,  comunidades,  escolas  e  indústrias,  em

ambientes fechados, em horários diurnos.

Recursos de Trabalho: 

Cufômetro;  Eletronistagmógrafo;  Bera  (audiometria  de  tronco  cerebral);  Jogos  de  áudio-cup;  Kits  de

logoaudiometria;  Material  de  consumo;  Material  de  consumo  específico;  Medidor  de  pressão  sonora;

Metrônomo;  Motor  de  chicote;  Otocalorímetro;  Otoscópio;  Oxímetro  de  pulso;  Paquímetro;  Publicações

especializadas;  Recursos  audiovisuais;  Recursos  de  informática;  Seringa  para  realizar  pré-moldagem;

Sistema de campo livre; Sistema de gravação; Sistema de biofeedback;  Softwares variados;  Sondas de

aspiração;  Tambor  rotatório;  Testes  e  protocolos  específicos;  Torpedo  de  oxigênio;  Unidade  móvel;

Vectonistagmógrafo; Vra; Aspirador; Audiômetro; Brinquedos e jogos educativos e clínicos; Cabina acústica;

Caneta  otoscópica;  Cronômetro;  Cruz  de  calibração  biológica;  Diapasão;  Disc  man;  Eletroglotógrafo;

Eletrognatógrafo; Eletromiógrafo; Eletropalatógrafo; Equipamento para emissões otoacústicas; Equipamentos

de  análise  acústica;  Equipamentos  de  biossegurança;  Equipamentos  de  proteção  individual  (epi);

Equipamentos  para  mensuração  in  situ;  Equipamentos  de  medição  de  fluxo  aéreo;  Espelho  de  glatzel;

Espirômetro; Estabilizadores; Estetoscópio; Hipro; Analisador das funções da orelha média; Instrumentos de

calibração;  Threshold;  Veículos de Transporte; Smartphone e demais  materiais  e recursos necessários à
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completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Não se aplica.

Perfil de Risco: Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Geólogos, oceanógrafos, geofísicos e afins.
Título do cargo/ocupação: Geólogo. CBO – 2134-05

CARREIRA VII
Descrição Sumária:  

Realizam levantamentos geológicos e geofísicos coletando, analisando e interpretando dados, gerenciando

amostragens, caracterizando e medindo parâmetros físicos, químicos e mecânicos de materiais geológicos,

estimando geometria e distribuição espacial de corpos e estruturas geológicas, elaborando mapas e relatórios

técnicos e científicos. Prospectam e exploram recursos minerais, pesquisam a natureza geológica e geofísica

de fenômenos, efetuam serviços ambientais  e geotécnicos, planejam e controlam serviços de geologia e

geofísica. Podem prestar serviços de assessoria e consultoria.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Estudar ambientes terrestres e aquáticos:

 Planejar  estudos;  Coordenar  projetos;  Caracterizar  a  geomorfologia;  Inventariar  recursos  minerais,

hídricos e combustíveis fósseis; Coletar dados geológicos, geofísicos, meteorológicos, oceanográficos e

batimétricos; Processar dados oceanográficos, meteorológicos e batimétricos;  Interpretar fotos aéreas e

imagens  de  sensoriamento  remoto;  Interpretar  dados  geológicos,  geofísicos,  oceanográficos  e

batimétricos;  Estudar  o comportamento de poluentes em corpos hídricos e  suas interfaces; Elaborar

perfis geológicos e geofísicos; Caracterizar materiais geológicos; Medir parâmetros físicos, químicos e

mecânicos de materiais  geológicos;  Estimar geometria  e distribuição espacial  de corpos e estruturas

geológicos; Elaborar mapas e cartas;   Elaborar relatórios técnicos e científicos; Realizar diagnósticos e

prognósticos.  

 B  -  Explorar recursos vivos (pescado, algas e fitoplâncton) e não vivos - minerais (rochas, água,

combustíveis fósseis):

 Desenvolver técnicas de exploração; Gerenciar prospecção/exploração; Estimar o potencial exploratório

dos recursos; Orientar ordenamento da atividade extrativista; Qualificar recursos;   Estudar viabilidade

técnico-econômica; Construir poços e furos de sonda; Executar ensaios de bombeamento em aquíferos;

Descrever  testemunhos de sondagem; Proceder perfilagem geológica  e geofísica;  Integrar resultados

analíticos de testemunhos de sondagem e de perfilagem; Testar equipamentos. 

C  -  Pesquisar natureza geológica, geofísica e oceanográfica:

 Pesquisar processos geodinâmicos e oceanográficos; Pesquisar origem e movimentos de fluídos na crosta
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terrestre;  Descrever  processos  naturais  em  curso;  Modelar  processos  e  produtos  geológicos  e

oceanográficos;  Desenvolver  métodos  de  aproveitamento  de  recursos  vivos  e  não-vivos;  Identificar

minerais, rochas e fósseis; Descrever minerais, rochas e fósseis; Classificar minerais, rochas e fósseis;

Identificar sítios e monumentos geológicos e paleontológicos;  Supervisionar laboratórios de pesquisa;

Pesquisar métodos, técnicas e instrumentos laboratoriais e de campo; Desenvolver métodos, técnicas e

instrumentos  laboratoriais  e  de campo; Adaptar  métodos,  técnicas  e  instrumentos  laboratoriais  e de

campo; Criar programas computacionais aplicados à geologia, geofísica e oceanografia.

D  -  Gerir atividades de proteção, conservação e reabilitação ambiental:

 Avaliar vulnerabilidade dos ecossistemas e/ou seus recursos;  Estabelecer zoneamentos ambientais e/ou

geotécnicos; Propor medidas de proteção, conservação e reabilitação dos ecossistemas e/ou suas partes;

Propor  medidas  e  ações  de  prevenção  e  mitigação  de  impactos  ambientais;  Propor  medidas  de

reabilitação de áreas degradadas; Propor medidas de prevenção de contaminação de aquíferos; Avaliar

passivos  e  impactos  ambientais;  Elaborar  planos  de  controle  e  monitoramento  ambiental;  Preparar

projetos  de  disposição  de  resíduos;  Preparar  avaliações  e  cartas  de  risco  naturais  e  antrópicos;

Implementar  planos  de  manejo,  controle  e  monitoramento;  Delimitar  áreas  de  proteção  de  sítios  e

monumentos geológicos e paleontológicos; Elaborar propostas de criação de áreas protegidas; Elaborar

planos  para  atendimento  de  emergências  ambientais;  Elaborar  planos  de  manejo  para  unidades  de

conservação;  Elaborar  planos  de  conservação  de  espécies;    Preparar  relatórios  ambientais  e/ou

geotécnicos. 

E  -  Controlar serviços de geologia, geofísica e oceanografia:

 Fiscalizar atividade de prospecção e explotação de recursos vivos e não-vivos; Controlar qualidade e

quantidade  de  recursos  vivos  e  não-vivos;  Controlar  qualidade  dos  procedimentos;  Controlar

aproveitamento de recursos hídricos subterrâneos; Controlar amostragem e resultados de ensaios físicos,

mecânicos e químicos de amostras; Controlar minério na frente de lavra; Controlar lavra experimental;

Controlar  obra  geotécnica  experimental;  Controlar  observância  dos  direitos  e  deveres  minerários;

Auditorar resultados.

F  -  Efetuar serviços geotécnicos:

 Determinar  propriedades  físicas,  mecânicas  e  químicas  de  rocha,  solo  e  água;  Preparar  plano  de

instrumentação hidrogeotécnica; Avaliar resultados de instrumentação hidrogeotécnica; Instalar poços de

monitoramento de aquíferos; Propor medidas de estabilização de maciços.

G  -  Difundir conhecimento geológico, geofísico e oceanográfico:

 Organizar  material  informativo  e  educativo;  Organizar  coleções  e  exposições;  Organizar  encontros

científicos  e  técnicos;  Organizar  roteiros  e  expedições  científicas;  Orientar  programas  de  turismo,

geoturismo e turismo ecológico; Elaborar programas de educação ambiental.

H  -  Demonstrar Competências Pessoais:

  Demonstrar  visão  espacial;  Demonstrar  senso  crítico;  Demonstrar  capacidade  de  observação;

Demonstrar  adaptabilidade;  Demonstrar  capacidade  de  lidar  com  situações  de  risco;  Demonstrar

tolerância  ao  isolamento;  Demonstrar  capacidade  de  visão  sistêmica;  Demonstrar  visão  temporal;

Trabalhar  em equipe; Demonstrar pró-atividade; Demonstrar criatividade;  Demonstrar capacidade de

agir sob pressão; Trabalhar com segurança.

 I – Realizar atividades específicas:

 Desenvolver a análise de processos e atividades de fiscalização no âmbito do licenciamento ambiental,

em conformidade com a legislação ambiental vigente. Desenvolver as atividades decorrentes da aplicação

da  legislação  ambiental,  por  meio  de  fiscalização  e  licenciamento  ambiental  de  fontes  de  poluição.

Identificar e caracterizar fontes de poluição; realizar vistorias técnicas e amostragens para avaliação das
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fontes de poluição e da qualidade ambiental; realizar vistorias em campo para avaliação de sistemas de

tratamento (de resíduos sólidos, de efluentes líquidos, e emissões atmosféricas). Identificação de áreas

de interesse ambiental. Realizar fiscalização de sistemas de coleta e tratamento de efluentes líquidos

domésticos e industriais, sistemas de tratamento de efluentes atmosféricos, de mananciais, de sistemas

de adução de água, de redes e reservatórios de distribuição de água. Realizar vistorias, verificações de

elementos  naturais,  em  áreas  pertencentes  à  zona  urbana  ou  rural,  identificando  os  aspectos

relacionados ao meio ambiente. Proceder ao atendimento de denúncias e de reclamações da população

em geral, pertinentes às questões ambientais, pedidos de informações de órgãos e entidades públicos, do

Ministério Público Estadual, Federal e Judiciário, quando se tratar de matéria de competências do Órgão

municipal  de  Meio  Ambiente.  Elaborar  e  revisar  relatórios,  normas  e  pareceres  técnicos,  incluindo

instruções operacionais de trabalho e procedimentos operacionais padronizados. Analisar e interpretar

dados ambientais de solos, águas superficiais e subterrâneas. Participar de grupos internos e externos

para  estudos  e  elaboração/revisão  de  normas  técnicas  e  termos  de  referência.  Elaborar  pareceres,

relatórios de análise de projetos, programas e estudos ambientais, pertinentes à sua área de atuação e

correlacionados às atividades fins do Órgão Municipal de Meio Ambiente. Proceder à orientação técnica de

atividades e empreendimentos em suas respectivas áreas de atuação. Auxiliar na proposição de normas e

procedimentos para o aperfeiçoamento do procedimento de licenciamento e controle ambiental. Realizar

levantamentos  geológicos  e  geofísicos  coletando,  analisando  e  interpretando  dados,  gerenciando

amostragens,  caracterizando  e  medindo  parâmetros  físicos,  químicos  e  mecânicos  de  materiais

geológicos, estimando geometria e distribuição espacial de corpos e estruturas geológicas, elaborando

mapas e relatórios técnicos e científicos. Prospectar e explorar recursos minerais, pesquisar a natureza

geológica  e  geofísica  de  fenômenos,  efetuar  serviços  ambientais  e  geotécnicos,  planejar  e  controlar

serviços de geologia e geofísica. Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

J – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Geologia.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso em softwares de agrimensura ou topografia (80 horas).

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos  dos  aplicativos  Word  (ou  similar),  Excel  (ou  similar),  e  Internet;  Conhecimentos  em

Sistemas;  Demonstrar  visão  espacial;  Demonstrar  senso  crítico;  Demonstrar  capacidade  de  observação;

Demonstrar adaptabilidade; Demonstrar capacidade de lidar com situações de risco; Demonstrar tolerância

ao  isolamento;  Demonstrar  capacidade  de  visão  sistêmica;  Demonstrar  visão  temporal;   Trabalhar  em

equipe; Demonstrar pró-atividade; Demonstrar criatividade; Demonstrar capacidade de agir  sob pressão;

Trabalhar com segurança.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham na administração  pública  municipal;  São admitidos  na condição de servidores estatutários.  O

trabalho é exercido principalmente em atividades econômicas de extração de carvão mineral, petróleo e gás e
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de minerais em geral, e, mais recentemente, na proteção ambiental e nos estudos relativos à água. Quando

atuam em pesquisa e desenvolvimento e no ensino são classificados como pesquisadores e professores.

Podem trabalhar como empregados ou prestadores de serviços. Trabalham com supervisão permanente e

suas atividades se desenvolvem em equipe, tanto em laboratórios como no campo. Pode ocorrer que, no

exercício de algumas atividades, alguns profissionais estejam sujeitos aos efeitos da permanência prolongada

em posições desconfortáveis; podem também estar expostos a altas temperaturas, materiais tóxicos, áreas

ínvias e de ocupação sub-normal.

Recursos de Trabalho: 

Correntografo; Garrafas; Salinômetro; Navios e lanchas oceanográficas; Ctd- condutividade , temperatura e
profundidade; Adcp acustic doppler current profiler; Gps; Radar; Sonar; Garrafa de van dorn; Garrafa go
flow; Redes de plâncton; Ecosondas; Dragas; Bússola; Martelo; Estereoscópio;  Materiais para amostragens;
Veículos de transporte e levantamento; Máquina fotográfica; Bases topográficas; Kit de sobrevivência; Rádio
comunicador; Computador; Equipamentos de medida físico-química; Epi-equipamento de proteção individual;
Caderneta de campo; Equipamentos geofísicos; Equipamentos de topografia; Equipamentos laboratoriais;
Lupa; Canivete; Placa de traço; Kit de reagentes; Ímã; Ondografos.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Capacete, Calçado fechado impermeável, Protetor auricular, Colete refletivo.

Perfil de Risco: Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Profissionais do jornalismo.
Título do cargo/ocupação: Jornalista CBO – 2611-25

CARREIRA VII
Descrição Sumária:  

Recolhem, redigem, registram através de imagens e de sons, interpretam e organizam informações e notícias

a serem difundidas, expondo, analisando e comentando os acontecimentos. Fazem seleção, revisão e preparo

definitivo  de  textos  a  serem divulgados  em  jornais,  revistas,  televisão,  rádio,  internet,  assessorias  de

imprensa e quaisquer outros meios de comunicação com o público.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Informar ao público:

 Elaborar notícias para divulgação; Informar com responsabilidade; Processar a informação; Zelar pela

precisão e veracidade da informação; Priorizar a atualidade da notícia; Divulgar notícias com objetividade;

Honrar o compromisso ético com o interesse público; Respeitar a intimidade, a vida privada, a honra e a

imagem das pessoas; Adequar a linguagem ao veículo.

B  -  Iniciar o processo de informação:

 Fazer reunião da pauta; Elaborar pauta; Distribuir pauta; Recusar trabalho que fira a ética e a consciência

profissional; Executar pauta; Orientar a produção; Assegurar o direito de resposta.
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C  -  Coletar informação:

 Definir  fontes  de  informação;  Buscar  fontes  de  informação;  Entrevistar  fontes  de  informações;

Selecionar dados; Confrontar dados, fatos e versões; Apurar informação; Pesquisar informações.

D  -  Registrar informação:

 Redigir  textos  jornalísticos;  Fotografar  imagens  jornalísticas;  Gravar  imagens  jornalísticas;  Gravar

entrevistas  jornalísticas;  Ilustrar  matérias  jornalísticas;  Revisar  os  registros  da  informação;  Editar

informação.

E  -  Qualificar a informação:

 Questionar  informações;  Interpretar  a  informação;  Hierarquizar  a  informação;  Contextualizar  fatos;

Organizar  matérias  jornalísticas;  Planejar  a  distribuição  das  informações  no  veículo  de  comunicação;

Formatar a matéria jornalística; Abastecer banco de dados, imagens e sons;   Acessar banco de dados,

imagens e sons; Avaliar o resultado do trabalho.

F  -  Atualizar as informações:

 Ler jornal; Ler revista; Ouvir rádio; Ver televisão; Ler livros; Ampliar a capacitação profissional;   Ler

publicação especializada; Trocar informações; Participar de eventos profissionais; Navegar na internet.

G  -  Comunicar-se:

 Interagir verbalmente com seu meio; Utilizar os sistemas de comunicação interna; Comunicar-se através

de  meios  eletrônicos;  Analisar  periodicamente  o  desempenho  profissional;  Interagir  com a  categoria

profissional. 

H  - Demonstrar competências pessoais:

 Dominar  a língua portuguesa;  Manter-se bem informado;  Possuir  espírito  de equipe;  Manter  postura

ética; Admitir  opiniões divergentes; Exercitar  a criatividade;  Possuir  sensibilidade social;    Cultivar  a

capacidade de observação; Cultivar a curiosidade; Exercer o senso crítico; Desenvolver capacidade de

organização;  Desenvolver  capacidade  de  improvisação;  Manter  imparcialidade  ao  informar;  Conhecer

informática; Comunicar-se em outro idioma; Seguir o código de ética dos jornalistas.

I  -  Realizar atividades específicas:

 Editar, redigir, interpretar e organizar as notícias e informativos a serem divulgadas externamente e/ou

na própria Prefeitura, expondo, analisando e comentando os acontecimentos, para transmitir informações

da  atualidade  e  ocorrências  cotidianas,  ao  público,  através  de  meios  de  comunicação  internos  e/ou

externos. Recolher, redigir, registrar através de imagens e de sons, interpretar e organizar informações e

notícias  a  serem difundidas,  expondo,  analisando  e  comentando  os  acontecimentos.  Fazer  seleção,

revisão e preparo definitivo de textos a serem divulgados em jornais, revistas, televisão, rádio, internet,

assessorias de imprensa e quaisquer outros meios de comunicação com o público. Conceder entrevistas

para os veículos de comunicação, quando necessário. Executar outras atividades correlatas que lhe forem

atribuídas.

J – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Jornalismo ou Comunicação Social.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 às 23:00:36 Código de Autenticação: f828bcb3



313
DOM/ES - Edição Nº2.008

Vitória, segunda-feira, 02 de Maio de 2022

www.amunes.es.gov.br

Curso de Qualificação: Curso Básico de Informática (80 horas). 

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos  dos  aplicativos  Word  (ou  similar),  Excel  (ou  similar),  e  Internet;  Dominar  a  língua

portuguesa; Manter-se bem informado; Possuir espírito de equipe; Manter postura ética; Admitir opiniões

divergentes; Exercitar a criatividade; Possuir sensibilidade social;   Cultivar a capacidade de observação;

Cultivar  a  curiosidade;  Exercer  o  senso  crítico;  Desenvolver  capacidade  de  organização;  Desenvolver

capacidade de improvisação; Manter imparcialidade ao informar; Conhecer informática; Comunicar-se em

outro idioma; Seguir o código de ética dos jornalistas.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham na administração pública municipal; São admitidos na condição de servidores estatutários. Os

profissionais  trabalham  exercendo  funções  variadas  dentro  da  área  jornalística,  nos  diversos  meios  de

comunicação de caráter público. Costumam desenvolver suas atividades em equipe, em horários regulares ou

não. Em algumas atividades, alguns profissionais podem estar sujeitos aos efeitos do trabalho sob pressão

por  prazos,  do  ruído  intenso,  da  exposição  prolongada  à  radiação  proveniente  dos  monitores  de

computadores e a lesões por esforços repetitivos.

Recursos de Trabalho: 

Papel; Cadeira; Ilha de edição (som e imagem); Releases; Envelopes; Armário; Grampeador; Cd e disquetes;

Microcomputadores equipados com softwares da área; Revistas especializadas; Durex;  Biblioteca/videoteca;

Videocassete; Equipamentos/mobiliário  ergonômicos;  Dicionários  e manuais  de redação;  Canetas/canetas

marca  texto/lápis  de  desenho;  Equipamentos  de  transmissão;  Relógio;  Quadro  de  avisos;  Pastas;

Clips/grampos;  Estúdio  fotográfico/laboratório  para  revelação  de;  Mala  direta;  Lista  telefônica;  Xerox;

Secretária eletrônica; Estúdio de tv/cabine de áudio; Cabide de jornais – arquivo; Gravador cd; Telefones

(fixo e celular); Iluminação apropriada; Gravador / fitas; Régua; Impressora colorida; Agências de notícias;

Correspondentes estrangeiros; Microfones; Centros de documentação; Scaner; Carro; Máquina de calcular;

Televisão; Internet; Mapa urbano; Calendário; Gravador; Jornais locais e grande imprensa nacionais; E-mail;

Rádio comunicador; Revistas semanais; Rádio; Ventilação; Agenda endereços; Blocos de anotações; Fax;

Sala de redação; Câmara fotográfica digital; Mesa.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Não se aplica.

Perfil de Risco: Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Médicos clínicos.
Título do cargo/ocupação: Médico Angiologista CBO – 2251-15

CARREIRA VIII
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Descrição Sumária:  

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações de prevenção de doenças e

promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar

perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundem conhecimentos da área médica.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Realizar consulta e atendimento médico:

 Realizar  anamnese;  Realizar  exame  físico;  Levantar  hipóteses  diagnósticas;  Realizar  propedêutica

instrumental;  Solicitar  exames  complementares;  Solicitar  interconsultas;  Realizar  exames

complementares; Supervisionar propedêutica instrumental; Interpretar dados de exame clínico e exames

complementares;  Diagnosticar  estado  de  saúde  de  pacientes;  Realizar  diagnóstico  de  saúde  da

comunidade; Discutir  diagnóstico, prognóstico e tratamento com pacientes, responsáveis e familiares;

Realizar atendimento em consultório; Realizar visitas hospitalares; Realizar atendimentos de urgência e

emergência; Realizar visitas domiciliares; Encaminhar usuários a outros profissionais; Avaliar momento

biográfico.

B  -  Tratar pacientes:

 Planejar tratamento de pacientes; Indicar tratamento; Receitar drogas, medicamentos , fitoterápicos e

antroposóficos;  Praticar  intervenções  clínicas;  Praticar  procedimentos  intervencionais;  Estabelecer

prognóstico;  Executar  tratamento  com agentes  químicos;  Executar  tratamento  com agentes  físicos;

Executar tratamento com agentes biológicos; Praticar psicoterapia; Executar terapêutica genética; Assistir

parto; Retirar órgãos e tecidos; Implantar órteses e próteses; Executar transplantes de órgãos e tecidos;

Guardar  órgãos  e  tecidos;  Cultivar  órgãos  e  tecidos;  Monitorar  estado  de  saúde  de  pacientes

hospitalizados;  Reabilitar  pacientes  (condições  biopsicossociais);  Prescrever  tratamento;  Indicar

necessidade  de  internação;  Acompanhar  plano  terapêutico  do  usuário;  Indicar  terapias  não

medicamentosas;  Estimular  paciente  no  desenvolvimento  da  autonomia  e  autocuidado;  Redefinir  a

doença para o paciente individualizando seu significado.

C  -  Implementar ações de promoção da saúde:

 Estabelecer plano de ações em saúde; Prescrever  medidas  higiênico-dietéticas;  Ministrar  tratamentos

preventivos;  Rastrear  doenças  prevalentes;  Implementar  medidas  de  biossegurança;  Implementar

medidas de segurança e proteção do trabalhador; Implementar medidas de saúde ambiental; Promover

campanhas  de  saúde;  Promover  atividades  educativas;  Promover  ações  de  controle  de  vetores  e

zoonoses;  Divulgar  informações  em  mídia;  Prescrever  imunização;  Acompanhar  desenvolvimento

cognitivo/emocional do educando/educador.

D  -  Elaborar documentos médicos:

 Elaborar prontuários; Emitir receitas; Emitir atestados; Elaborar protocolos de condutas médicas; Emitir

laudos;  Elaborar  relatórios;  Emitir  pareceres;  Elaborar  documentos  de  imagem;  Emitir  declarações;

Elaborar procedimentos operacionais padrão; Preencher formulários de notificação compulsória; Elaborar

material informativo e normativo; Arquivar documentos.

E  -  Efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas:

 Examinar documentos médicos; Vistoriar ambientes de trabalho; Vistoriar equipamentos e instalações;

Efetuar  necropsias;  Formular  quesitos  periciais;  Responder  quesitos  periciais;  Prestar  depoimentos;

Colher depoimentos.

F  -  Coordenar programas e serviços em saúde:

 Selecionar  equipe  de  trabalho;  Distribuir  tarefas;  Especificar  insumos;  Montar  escala  de  serviços;

Supervisionar equipe de saúde; Auxiliar normatização de atividades médicas; Administrar situações de
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urgência  e  emergência;  Selecionar  pacientes  em situações  específicas;  Constituir  comissões  médico-

hospitalares;  Participar  de  diretorias  de  associações,  entidades  de  classe  e  conselhos  de  saúde;

Despachar expediente.

G  -  Promover a saúde da família:

 Definir território de atuação; Mapear área de atuação; Identificar grupos, famílias e indivíduos expostos a

riscos; Organizar grupos de promoção à saúde; Atualizar informações cadastrais; Atender usuários nas

UBS,  nos  domicílios  ou espaços  comunitários;  Realizar  ações  de  prevenção de  agravos  e  curativas;

Realizar busca ativa de situações locais; Notificar  doenças, agravos e situações de importância local;

Identificar  necessidades  dos  usuários;  Responsabilizar-se  por  todos  os  atendimentos  da  população

adscrita;  Coordenar  o  cuidado  dos  usuários;  Promover  a  integralidade  do  cuidado;  Participar  das

atividades  de  planejamento;  Participar  das  avaliações  da  equipe;  Incentivar  a  participação  da

comunidade;  Identificar  parceiros e  recursos disponíveis  na  comunidade;  Registrar  as  atividades  nos

sistemas de informação; Participar das atividades de educação permanente; Definir ações de acordo com

prioridades locais; Participar do gerenciamento de insumos.

H  -  Demonstrar competências pessoais:

 Demonstrar capacidade de atenção seletiva; Demonstrar rapidez de percepção; Demonstrar tolerância;

Demonstrar altruísmo; Demonstrar capacidade de lidar com situações adversas; Demonstrar capacidade

de trabalhar em equipe; Demonstrar empatia; Demonstrar capacidade de interpretar linguagem verbal e

não-verbal; Demonstrar capacidade de liderança; Demonstrar capacidade de tomar decisões; Demonstrar

imparcialidade de julgamento; Demonstrar capacidade de adequar linguagem; Demonstrar capacidade de

preservar  sigilo  médico;  Demonstrar  capacidade  de  saber  ouvir;  Demonstrar  capacidade  de  efetuar

atendimento humanizado; Demonstrar capacidade de acolhimento.

I – Realizar atividades específicas:

 Realizar consultas e atendimentos médicos na rede pública municipal de saúde. Tratar pacientes da rede

pública municipal. Implementar ações para a promoção de saúde. Coordenar programas e serviços em

saúde. Prestar assistência médica preventiva e curativa em ambulatórios, postos de saúde ou outros

estabelecimentos  públicos  municipais,  examinando  os  pacientes  segundo  as  técnicas  de  semiologia

médica,  utilizando  os  instrumentos  adequados  e  disponíveis,  diagnosticando  e  recomendando  as

terapêuticas  necessárias,  encaminhado  em  nível  de  maior  complexidade  de  atendimento  quando

esgotadas  as  condições  diagnósticas  e/ou  terapêuticas.  Prestar  socorros  urgentes.  Executar  outras

atividades pertinentes à profissão, sobretudo no que concerne à especialidade médica do cargo. Realizar

tarefas definidas por legislação específica, incluídos pelos Conselho Regional de Medicina e Ministério da

Saúde.

I – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Curso superior em Medicina.

Especialização: Residência médica na área de Angiologia.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso Básico de Informática (80 horas). 

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.
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Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle de Gestão Municipal; Realizar consulta e atendimento médico; Tratar pacientes; Implementar

ações  de  promoção da saúde;  Elaborar  documentos  médicos;  Efetuar  perícias,  auditorias  e  sindicâncias

médicas;  Coordenar  programas  e  serviços  em  saúde;  Demonstrar  capacidade  de  atenção  seletiva;

Demonstrar rapidez de percepção; Demonstrar tolerância; Demonstrar altruísmo; Demonstrar capacidade de

lidar  com  situações  adversas;  Demonstrar  capacidade  de  trabalhar  em  equipe;  Demonstrar  empatia;

Demonstrar capacidade de interpretar linguagem verbal e não-verbal; Demonstrar capacidade de liderança;

Demonstrar  capacidade  de  tomar  decisões;  Demonstrar  imparcialidade  de  julgamento;  Demonstrar

capacidade  de  adequar  linguagem;  Demonstrar  capacidade  de  preservar  sigilo  médico;  Demonstrar

capacidade  de  saber  ouvir;  Demonstrar  capacidade  de  efetuar  atendimento  humanizado;  Demonstrar

capacidade de acolhimento.

Condições Gerais de Exercício: 

Os profissionais exercem suas funções na área de saúde, na administração pública municipal e são admitidos

na condição de trabalhadores estatutários. Trabalham de forma individual ou em equipes multiprofissionais,

desenvolvendo as  atividades  em ambientes  fechados,  em horários de  trabalho  diurno  e  noturno ou em

regime  de  plantão.  Podem trabalhar  em posições  desconfortáveis  durante  longos  períodos  e,  devido  à

natureza e nível de responsabilidade próprio da função, podem estar sujeitos a estresse constante. Podem

atuar  por  designação  no  Programa  de  Estratégia  de  Saúde  da  Família,  exercendo  suas  funções

extraordinárias conforme carga horária semanal prevista em Portaria específica.

Recursos de Trabalho: 

Lupa  com iluminação;  Vade  mecum de  medicamentos  antroposóficos;  Equipamentos  Para  Videocirurgia;

Esfigmomanômetro; Estetoscópio; Fita  Métrica; Instrumental  Cirúrgico; Larifoscópio; Lâmpada De Fenda;

Material Para Entubação Orotraquial; Microscópio; Negatoscópio; Oftalmoscópio; Otoscópio; Radiofármacos;

Refrator;  Repertório  Homeopático;  Respiradores;  Roppel  Mini  P/  Observ  De  Batimentos  Cardiofetais;

Softwares Médicos; Termômetro; Órteses E Próteses; Aparelhos De Laser; Bvm (bolsa, Válvula E Mascara)

Ventilação; Desfibrilador Externo Automático; Drogas E Medicamentos; Eletrocardiógrafo; Equipamentos De

Medicina  Nuclear;  Equipamentos  De  Megavoltagem;  Equipamentos  De  Monitoração;  Equipamentos  De

Radioterapia; Equipamentos Para Pulsões E Biópsias; Agulhas De Acupuntura; Colposcópio; Equipamentos P/

Abordagem Das Vias Aéreas Superior; Equipamentos Para Diérese E Síntese; Equipamentos Para Exames De

Diagnóstico Por Imagem; Equipamentos Para Exames Eletrofisiológicos; Veículos de Transporte; Smartphone

e demais materiais e recursos necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Máscara, luvas, Touca, sapato fechado impermeável.

Perfil de Risco: Biológico, Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,
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parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Médicos clínicos.
Título do cargo/ocupação: Médico Cardiologista CBO – 2251-20

CARREIRA VIII
Descrição Sumária:  

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações de prevenção de doenças e

promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar

perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundem conhecimentos da área médica.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Realizar consulta e atendimento médico:

 Realizar  anamnese;  Realizar  exame  físico;  Levantar  hipóteses  diagnósticas;  Realizar  propedêutica

instrumental;  Solicitar  exames  complementares;  Solicitar  interconsultas;  Realizar  exames

complementares; Supervisionar propedêutica instrumental; Interpretar dados de exame clínico e exames

complementares;  Diagnosticar  estado  de  saúde  de  pacientes;  Realizar  diagnóstico  de  saúde  da

comunidade; Discutir  diagnóstico, prognóstico e tratamento com pacientes, responsáveis e familiares;

Realizar atendimento em consultório; Realizar visitas hospitalares; Realizar atendimentos de urgência e

emergência; Realizar visitas domiciliares; Encaminhar usuários a outros profissionais; Avaliar momento

biográfico.

B  -  Tratar pacientes:

 Planejar tratamento de pacientes; Indicar tratamento; Receitar drogas, medicamentos , fitoterápicos e

antroposóficos;  Praticar  intervenções  clínicas;  Praticar  procedimentos  intervencionais;  Estabelecer

prognóstico;  Executar  tratamento  com agentes  químicos;  Executar  tratamento  com agentes  físicos;

Executar tratamento com agentes biológicos; Praticar psicoterapia; Executar terapêutica genética; Assistir

parto; Retirar órgãos e tecidos; Implantar órteses e próteses; Executar transplantes de órgãos e tecidos;

Guardar  órgãos  e  tecidos;  Cultivar  órgãos  e  tecidos;  Monitorar  estado  de  saúde  de  pacientes

hospitalizados;  Reabilitar  pacientes  (condições  biopsicossociais);  Prescrever  tratamento;  Indicar

necessidade  de  internação;  Acompanhar  plano  terapêutico  do  usuário;  Indicar  terapias  não

medicamentosas;  Estimular  paciente  no  desenvolvimento  da  autonomia  e  autocuidado;  Redefinir  a

doença para o paciente individualizando seu significado.

C  -  Implementar ações de promoção da saúde:

 Estabelecer plano de ações em saúde; Prescrever  medidas  higiênico-dietéticas;  Ministrar  tratamentos

preventivos;  Rastrear  doenças  prevalentes;  Implementar  medidas  de  biossegurança;  Implementar

medidas de segurança e proteção do trabalhador; Implementar medidas de saúde ambiental; Promover

campanhas  de  saúde;  Promover  atividades  educativas;  Promover  ações  de  controle  de  vetores  e

zoonoses;  Divulgar  informações  em  mídia;  Prescrever  imunização;  Acompanhar  desenvolvimento

cognitivo/emocional do educando/educador.

D  -  Elaborar documentos médicos:

 Elaborar prontuários; Emitir receitas; Emitir atestados; Elaborar protocolos de condutas médicas; Emitir

laudos;  Elaborar  relatórios;  Emitir  pareceres;  Elaborar  documentos  de  imagem;  Emitir  declarações;

Elaborar procedimentos operacionais padrão; Preencher formulários de notificação compulsória; Elaborar

material informativo e normativo; Arquivar documentos.

E  -  Efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas:

 Examinar documentos médicos; Vistoriar ambientes de trabalho; Vistoriar equipamentos e instalações;
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Efetuar  necropsias;  Formular  quesitos  periciais;  Responder  quesitos  periciais;  Prestar  depoimentos;

Colher depoimentos.

F  -  Coordenar programas e serviços em saúde:

 Selecionar  equipe  de  trabalho;  Distribuir  tarefas;  Especificar  insumos;  Montar  escala  de  serviços;

Supervisionar equipe de saúde; Auxiliar normatização de atividades médicas; Administrar situações de

urgência  e  emergência;  Selecionar  pacientes  em situações  específicas;  Constituir  comissões  médico-

hospitalares;  Participar  de  diretorias  de  associações,  entidades  de  classe  e  conselhos  de  saúde;

Despachar expediente.

G  -  Promover a saúde da família:

 Definir território de atuação; Mapear área de atuação; Identificar grupos, famílias e indivíduos expostos a

riscos; Organizar grupos de promoção à saúde; Atualizar informações cadastrais; Atender usuários nas

UBS,  nos  domicílios  ou espaços  comunitários;  Realizar  ações  de  prevenção de  agravos  e  curativas;

Realizar busca ativa de situações locais; Notificar  doenças, agravos e situações de importância local;

Identificar  necessidades  dos  usuários;  Responsabilizar-se  por  todos  os  atendimentos  da  população

adscrita;  Coordenar  o  cuidado  dos  usuários;  Promover  a  integralidade  do  cuidado;  Participar  das

atividades  de  planejamento;  Participar  das  avaliações  da  equipe;  Incentivar  a  participação  da

comunidade;  Identificar  parceiros e  recursos disponíveis  na  comunidade;  Registrar  as  atividades  nos

sistemas de informação; Participar das atividades de educação permanente; Definir ações de acordo com

prioridades locais; Participar do gerenciamento de insumos.

H  -  Demonstrar competências pessoais:

 Demonstrar capacidade de atenção seletiva; Demonstrar rapidez de percepção; Demonstrar tolerância;

Demonstrar altruísmo; Demonstrar capacidade de lidar com situações adversas; Demonstrar capacidade

de trabalhar em equipe; Demonstrar empatia; Demonstrar capacidade de interpretar linguagem verbal e

não-verbal; Demonstrar capacidade de liderança; Demonstrar capacidade de tomar decisões; Demonstrar

imparcialidade de julgamento; Demonstrar capacidade de adequar linguagem; Demonstrar capacidade de

preservar  sigilo  médico;  Demonstrar  capacidade  de  saber  ouvir;  Demonstrar  capacidade  de  efetuar

atendimento humanizado; Demonstrar capacidade de acolhimento.

I – Realizar atividades específicas:

 Realizar consultas e atendimentos médicos na rede pública municipal de saúde. Tratar pacientes da rede

pública municipal. Implementar ações para a promoção de saúde. Coordenar programas e serviços em

saúde. Prestar assistência médica preventiva e curativa em ambulatórios, postos de saúde ou outros

estabelecimentos  públicos  municipais,  examinando  os  pacientes  segundo  as  técnicas  de  semiologia

médica,  utilizando  os  instrumentos  adequados  e  disponíveis,  diagnosticando  e  recomendando  as

terapêuticas  necessárias,  encaminhado  em  nível  de  maior  complexidade  de  atendimento  quando

esgotadas  as  condições  diagnósticas  e/ou  terapêuticas.  Prestar  socorros  urgentes.  Executar  outras

atividades pertinentes à profissão, sobretudo no que concerne à especialidade médica do cargo. Realizar

tarefas definidas por legislação específica, incluídos pelo Conselho Regional de Medicina e Ministério da

Saúde.

I – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 
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Escolaridade: Curso superior em Medicina.

Especialização: Residência médica na área de Cardiologia.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso Básico de Informática (80 horas). 

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle de Gestão Municipal; Realizar consulta e atendimento médico; Tratar pacientes; Implementar

ações  de  promoção da saúde;  Elaborar  documentos  médicos;  Efetuar  perícias,  auditorias  e  sindicâncias

médicas;  Coordenar  programas  e  serviços  em  saúde;  Demonstrar  capacidade  de  atenção  seletiva;

Demonstrar rapidez de percepção; Demonstrar tolerância; Demonstrar altruísmo; Demonstrar capacidade de

lidar  com  situações  adversas;  Demonstrar  capacidade  de  trabalhar  em  equipe;  Demonstrar  empatia;

Demonstrar capacidade de interpretar linguagem verbal e não-verbal; Demonstrar capacidade de liderança;

Demonstrar  capacidade  de  tomar  decisões;  Demonstrar  imparcialidade  de  julgamento;  Demonstrar

capacidade  de  adequar  linguagem;  Demonstrar  capacidade  de  preservar  sigilo  médico;  Demonstrar

capacidade  de  saber  ouvir;  Demonstrar  capacidade  de  efetuar  atendimento  humanizado;  Demonstrar

capacidade de acolhimento.

Condições Gerais de Exercício: 

Os profissionais exercem suas funções na área de saúde, na administração pública municipal e são admitidos

na condição de trabalhadores estatutários. Trabalham de forma individual ou em equipes multiprofissionais,

desenvolvendo as  atividades  em ambientes  fechados,  em horários de  trabalho  diurno  e  noturno ou em

regime  de  plantão.  Podem trabalhar  em posições  desconfortáveis  durante  longos  períodos  e,  devido  à

natureza e nível de responsabilidade próprio da função, podem estar sujeitos a estresse constante. Podem

atuar  por  designação  no  Programa  de  Estratégia  de  Saúde  da  Família,  exercendo  suas  funções

extraordinárias conforme carga horária semanal prevista em Portaria específica.

Recursos de Trabalho: 

Lupa  com iluminação;  Vade  mecum de  medicamentos  antroposóficos;  Equipamentos  Para  Videocirurgia;

Esfigmomanômetro; Estetoscópio; Fita  Métrica; Instrumental  Cirúrgico; Larifoscópio; Lâmpada De Fenda;

Material Para Entubação Orotraquial; Microscópio; Negatoscópio; Oftalmoscópio; Otoscópio; Radiofármacos;

Refrator;  Repertório  Homeopático;  Respiradores;  Roppel  Mini  P/  Observ  De  Batimentos  Cardiofetais;

Softwares Médicos; Termômetro; Órteses E Próteses; Aparelhos De Laser; Bvm (bolsa, Válvula E Mascara)

Ventilação; Desfibrilador Externo Automático; Drogas E Medicamentos; Eletrocardiógrafo; Equipamentos De

Medicina  Nuclear;  Equipamentos  De  Megavoltagem;  Equipamentos  De  Monitoração;  Equipamentos  De

Radioterapia; Equipamentos Para Pulsões E Biópsias; Agulhas De Acupuntura; Colposcópio; Equipamentos P/

Abordagem Das Vias Aéreas Superior; Equipamentos Para Diérese E Síntese; Equipamentos Para Exames De

Diagnóstico Por Imagem; Equipamentos Para Exames Eletrofisiológicos; Veículos de Transporte; Smartphone

e demais materiais e recursos necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.
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EPIs: Máscara, luvas, Touca, sapato fechado impermeável.

Perfil de Risco: Biológico, Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Médicos em especialidades cirúrgicas.
Título do cargo/ocupação: Médico Clínico Cirurgião Geral. CBO – 2252-25

CARREIRA VIII
Descrição Sumária:  

Realizar intervenções cirúrgicas de acordo com a necessidade de cada paciente, implantar órteses e próteses,

transplantar  órgãos e tecidos;  realizar consultas  e atendimentos  médicos  para tratamento de pacientes;

implementar  ações  de  prevenção  de  doenças  e  promoção  da  saúde  tanto  individuais  quanto  coletivas;

elaborar documentos médicos, administrar serviços em saúde e difundir conhecimentos da área médica.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Praticar Intervenções Cirúrgicas

 Avaliar opções terapêuticas; Avaliar riscos da cirurgia; Definir técnica cirúrgica; Definir equipe cirúrgica;

Selecionar  equipamentos  e  instrumentos;  Selecionar  órteses,  próteses  e  materiais  especiais;  Checar

equipamentos  e  instrumentos;  Operar  equipamentos  e  instrumentos;  Tratar  intercorrências;  Retirar

órgãos e tecidos; Implantar próteses e órteses; Executar transplantes de órgãos e tecidos; Preservar

órgãos e tecidos; Encaminhar órgãos e tecidos.

B  -  Realizar consulta e atendimento médico:

 Realizar  anamnese;  Realizar  exame  físico;  Levantar  hipóteses  diagnósticas;  Realizar  propedêutica

instrumental;  Solicitar  exames  complementares;  Solicitar  interconsultas;  Realizar  exames

complementares; Supervisionar propedêutica instrumental; Interpretar dados de exame clínico e exames

complementares;  Diagnosticar  estado  de  saúde  de  pacientes;  Realizar  diagnóstico  de  saúde  da

comunidade; Discutir  diagnóstico, prognóstico e tratamento com pacientes, responsáveis e familiares;

Realizar atendimento em consultório; Realizar visitas hospitalares; Realizar atendimentos de urgência e

emergência; Realizar visitas domiciliares; Encaminhar usuários a outros profissionais; Avaliar momento

biográfico.

C  -  Tratar pacientes:

 Planejar tratamento de pacientes; Indicar tratamento; Receitar drogas, medicamentos , fitoterápicos e

antroposóficos;  Praticar  intervenções  clínicas;  Praticar  procedimentos  intervencionais;  Estabelecer

prognóstico;  Executar  tratamento  com agentes  químicos;  Executar  tratamento  com agentes  físicos;

Executar tratamento com agentes biológicos; Praticar psicoterapia; Executar terapêutica genética; Assistir

parto; Retirar órgãos e tecidos; Implantar órteses e próteses; Executar transplantes de órgãos e tecidos;

Guardar  órgãos  e  tecidos;  Cultivar  órgãos  e  tecidos;  Monitorar  estado  de  saúde  de  pacientes

hospitalizados;  Reabilitar  pacientes  (condições  biopsicossociais);  Prescrever  tratamento;  Indicar

necessidade  de  internação;  Acompanhar  plano  terapêutico  do  usuário;  Indicar  terapias  não

medicamentosas;  Estimular  paciente  no  desenvolvimento  da  autonomia  e  autocuidado;  Redefinir  a

doença para o paciente individualizando seu significado.

D  -  Implementar ações de promoção da saúde:

 Estabelecer plano de ações em saúde; Prescrever  medidas  higiênico-dietéticas;  Ministrar  tratamentos

preventivos;  Rastrear  doenças  prevalentes;  Implementar  medidas  de  biossegurança;  Implementar
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medidas de segurança e proteção do trabalhador; Implementar medidas de saúde ambiental; Promover

campanhas  de  saúde;  Promover  atividades  educativas;  Promover  ações  de  controle  de  vetores  e

zoonoses;  Divulgar  informações  em  mídia;  Prescrever  imunização;  Acompanhar  desenvolvimento

cognitivo/emocional do educando/educador.

E  -  Elaborar documentos médicos:

 Elaborar prontuários; Emitir receitas; Emitir atestados; Elaborar protocolos de condutas médicas; Emitir

laudos;  Elaborar  relatórios;  Emitir  pareceres;  Elaborar  documentos  de  imagem;  Emitir  declarações;

Elaborar procedimentos operacionais padrão; Preencher formulários de notificação compulsória; Elaborar

material informativo e normativo; Arquivar documentos.

F  -  Efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas:

 Examinar documentos médicos; Vistoriar ambientes de trabalho; Vistoriar equipamentos e instalações;

Efetuar  necropsias;  Formular  quesitos  periciais;  Responder  quesitos  periciais;  Prestar  depoimentos;

Colher depoimentos.

G  -  Coordenar programas e serviços em saúde:

 Selecionar  equipe  de  trabalho;  Distribuir  tarefas;  Especificar  insumos;  Montar  escala  de  serviços;

Supervisionar equipe de saúde; Auxiliar normatização de atividades médicas; Administrar situações de

urgência  e  emergência;  Selecionar  pacientes  em situações  específicas;  Constituir  comissões  médico-

hospitalares;  Participar  de  diretorias  de  associações,  entidades  de  classe  e  conselhos  de  saúde;

Despachar expediente.

H  -  Promover a saúde da família:

 Definir território de atuação; Mapear área de atuação; Identificar grupos, famílias e indivíduos expostos a

riscos; Organizar grupos de promoção à saúde; Atualizar informações cadastrais; Atender usuários nas

UBS,  nos  domicílios  ou espaços  comunitários;  Realizar  ações  de  prevenção  de  agravos  e  curativas;

Realizar busca ativa de situações locais; Notificar  doenças, agravos e situações de importância local;

Identificar  necessidades  dos  usuários;  Responsabilizar-se  por  todos  os  atendimentos  da  população

adscrita;  Coordenar  o  cuidado  dos  usuários;  Promover  a  integralidade  do  cuidado;  Participar  das

atividades  de  planejamento;  Participar  das  avaliações  da  equipe;  Incentivar  a  participação  da

comunidade;  Identificar  parceiros e  recursos disponíveis  na  comunidade;  Registrar  as  atividades  nos

sistemas de informação; Participar das atividades de educação permanente; Definir ações de acordo com

prioridades locais; Participar do gerenciamento de insumos.

I  -  Demonstrar competências pessoais:

 Demonstrar capacidade de atenção seletiva; Demonstrar rapidez de percepção; Demonstrar tolerância;

Demonstrar altruísmo; Demonstrar capacidade de lidar com situações adversas; Demonstrar capacidade

de trabalhar em equipe; Demonstrar empatia; Demonstrar capacidade de interpretar linguagem verbal e

não-verbal; Demonstrar capacidade de liderança; Demonstrar capacidade de tomar decisões; Demonstrar

imparcialidade de julgamento; Demonstrar capacidade de adequar linguagem; Demonstrar capacidade de

preservar  sigilo  médico;  Demonstrar  capacidade  de  saber  ouvir;  Demonstrar  capacidade  de  efetuar

atendimento humanizado; Demonstrar capacidade de acolhimento.

J – Realizar atividades específicas:

 Realizar consultas  e intervenções cirúrgicas compreendendo análise,  exame físico,  solicitando exames

complementares,  quando  for  necessário,  fazer  prescrição  terapêutica  adequada  em clínica,  cirúrgica,

pediatria, ginecologia e obstetrícia, psiquiatria e quaisquer outras especialidades médicas reconhecidas.

Participar de investigação de casos de doenças de notificação compulsória, fazendo exames clínicos de

pacientes,  avaliando  com a  equipe,  para  estabelecer  diagnóstico  definitivo  da  doença.  Participar  do

planejamento, execução e avaliação dos planos, projetos e programas do setor de saúde. Participar do
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planejamento  e  avaliação  e  reciclagem do pessoal  envolvido  nos  assuntos  ligados  à  área  de  saúde.

Participar do planejamento e avaliação de campanhas de âmbito nacional, segundo as necessidades de

divisão de trabalho da coordenação local. Desenvolver as atividades de educação em saúde no serviço e

na comunidade, através de grupos e/ou movimento da sociedade civil organizada, sobre temas e assuntos

de  interesses  da  população  e  considerados  importantes  para  a  saúde;  Executar  tarefas  médicas  e

intervenções, diretamente ligada a sua especialidade; Realizar tarefas definidas por legislação específica,

incluídos pelos Conselho Regional de Medicina e Ministério da Saúde. Realizar quaisquer outras atividades

que lhes sejam solicitados e devidamente autorizados pelo chefe imediato, desde que compatíveis com

suas habilidades  e conhecimentos.  Realizar  tarefas definidas  por legislação  específica,  incluídos pelos

Conselho Regional de Medicina e Ministério da Saúde.

K – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Curso superior em Medicina.

Especialização: Residência médica na área de Cirurgia Geral.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso Básico de Informática (80 horas). 

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle de Gestão Municipal; Praticar intervenções cirúrgicas; Realizar consulta e atendimento médico;

Tratar pacientes; Implementar ações de promoção da saúde; Elaborar documentos médicos; Efetuar perícias,

auditorias e sindicâncias médicas; Coordenar programas e serviços em saúde; Demonstrar capacidade de

atenção  seletiva;  Demonstrar  rapidez  de  percepção;  Demonstrar  tolerância;  Demonstrar  altruísmo;

Demonstrar capacidade de lidar com situações adversas; Demonstrar capacidade de trabalhar em equipe;

Demonstrar  empatia;  Demonstrar  capacidade  de interpretar  linguagem verbal  e  não-verbal;  Demonstrar

capacidade  de  liderança;  Demonstrar  capacidade  de  tomar  decisões;  Demonstrar  imparcialidade  de

julgamento;  Demonstrar  capacidade  de  adequar  linguagem;  Demonstrar  capacidade  de  preservar  sigilo

médico;  Demonstrar  capacidade  de  saber  ouvir;  Demonstrar  capacidade  de  efetuar  atendimento

humanizado; Demonstrar capacidade de acolhimento.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham na administração pública municipal; São admitidos na condição de servidores estatutários. Os

profissionais exercem suas funções na área de saúde pública municipal. Trabalham de forma individual ou em

equipes multiprofissionais, desenvolvendo as atividades em ambientes fechados, em horários de trabalho

diurno e noturno ou em regime de plantão. Podem trabalhar em posições desconfortáveis durante longos

períodos e, devido à natureza e nível de responsabilidade próprio da função, podem estar sujeitos a estresse

constante. Podem atuar por designação no Programa de Estratégia de Saúde da Família, exercendo suas

funções extraordinárias conforme carga horária semanal prevista em Portaria específica.

Recursos de Trabalho: 

Lupa  com iluminação;  Vade  mecum de  medicamentos  antroposóficos;  Equipamentos  Para  Videocirurgia;
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Esfigmomanômetro; Estetoscópio; Fita  Métrica; Instrumental  Cirúrgico; Larifoscópio; Lâmpada De Fenda;

Material Para Entubação Orotraquial; Microscópio; Negatoscópio; Oftalmoscópio; Otoscópio; Radiofármacos;

Refrator;  Repertório  Homeopático;  Respiradores;  Roppel  Mini  P/  Observ  De  Batimentos  Cardiofetais;

Softwares Médicos; Termômetro; Órteses E Próteses; Aparelhos De Laser; Bvm (bolsa, Válvula E Mascara)

Ventilação; Desfibrilador Externo Automático; Drogas E Medicamentos; Eletrocardiógrafo; Equipamentos De

Medicina  Nuclear;  Equipamentos  De  Megavoltagem;  Equipamentos  De  Monitoração;  Equipamentos  De

Radioterapia; Equipamentos Para Pulsões E Biópsias; Agulhas De Acupuntura; Colposcópio; Equipamentos P/

Abordagem Das Vias Aéreas Superior; Equipamentos Para Diérese E Síntese; Equipamentos Para Exames De

Diagnóstico Por Imagem; Equipamentos Para Exames Eletrofisiológicos; Veículos de Transporte; Smartphone

e demais materiais e recursos necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Máscara, luvas, Touca, sapato fechado impermeável.

Perfil de Risco: Biológico, Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Médicos clínicos.
Título do cargo/ocupação: Médico Clínico Geral CBO – 2251-25

CARREIRA VIII
Descrição Sumária:  

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações de prevenção de doenças e

promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar

perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundem conhecimentos da área médica.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Realizar consulta e atendimento médico:

 Realizar  anamnese;  Realizar  exame  físico;  Levantar  hipóteses  diagnósticas;  Realizar  propedêutica

instrumental;  Solicitar  exames  complementares;  Solicitar  interconsultas;  Realizar  exames

complementares; Supervisionar propedêutica instrumental; Interpretar dados de exame clínico e exames

complementares;  Diagnosticar  estado  de  saúde  de  pacientes;  Realizar  diagnóstico  de  saúde  da

comunidade; Discutir  diagnóstico, prognóstico e tratamento com pacientes, responsáveis e familiares;

Realizar atendimento em consultório; Realizar visitas hospitalares; Realizar atendimentos de urgência e

emergência; Realizar visitas domiciliares; Encaminhar usuários a outros profissionais; Avaliar momento

biográfico.

B  -  Tratar pacientes:

 Planejar tratamento de pacientes; Indicar tratamento; Receitar drogas, medicamentos , fitoterápicos e

antroposóficos;  Praticar  intervenções  clínicas;  Praticar  procedimentos  intervencionais;  Estabelecer

prognóstico;  Executar  tratamento  com agentes  químicos;  Executar  tratamento  com agentes  físicos;
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Executar tratamento com agentes biológicos; Praticar psicoterapia; Executar terapêutica genética; Assistir

parto; Retirar órgãos e tecidos; Implantar órteses e próteses; Executar transplantes de órgãos e tecidos;

Guardar  órgãos  e  tecidos;  Cultivar  órgãos  e  tecidos;  Monitorar  estado  de  saúde  de  pacientes

hospitalizados;  Reabilitar  pacientes  (condições  biopsicossociais);  Prescrever  tratamento;  Indicar

necessidade  de  internação;  Acompanhar  plano  terapêutico  do  usuário;  Indicar  terapias  não

medicamentosas;  Estimular  paciente  no  desenvolvimento  da  autonomia  e  autocuidado;  Redefinir  a

doença para o paciente individualizando seu significado.

C  -  Implementar ações de promoção da saúde:

 Estabelecer plano de ações em saúde; Prescrever  medidas  higiênico-dietéticas;  Ministrar  tratamentos

preventivos;  Rastrear  doenças  prevalentes;  Implementar  medidas  de  biossegurança;  Implementar

medidas de segurança e proteção do trabalhador; Implementar medidas de saúde ambiental; Promover

campanhas  de  saúde;  Promover  atividades  educativas;  Promover  ações  de  controle  de  vetores  e

zoonoses;  Divulgar  informações  em  mídia;  Prescrever  imunização;  Acompanhar  desenvolvimento

cognitivo/emocional do educando/educador.

D  -  Elaborar documentos médicos:

 Elaborar prontuários; Emitir receitas; Emitir atestados; Elaborar protocolos de condutas médicas; Emitir

laudos;  Elaborar  relatórios;  Emitir  pareceres;  Elaborar  documentos  de  imagem;  Emitir  declarações;

Elaborar procedimentos operacionais padrão; Preencher formulários de notificação compulsória; Elaborar

material informativo e normativo; Arquivar documentos.

E  -  Efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas:

 Examinar documentos médicos; Vistoriar ambientes de trabalho; Vistoriar equipamentos e instalações;

Efetuar  necropsias;  Formular  quesitos  periciais;  Responder  quesitos  periciais;  Prestar  depoimentos;

Colher depoimentos.

F  -  Coordenar programas e serviços em saúde:

 Selecionar  equipe  de  trabalho;  Distribuir  tarefas;  Especificar  insumos;  Montar  escala  de  serviços;

Supervisionar equipe de saúde; Auxiliar normatização de atividades médicas; Administrar situações de

urgência  e  emergência;  Selecionar  pacientes  em situações  específicas;  Constituir  comissões  médico-

hospitalares;  Participar  de  diretorias  de  associações,  entidades  de  classe  e  conselhos  de  saúde;

Despachar expediente.

G  -  Promover a saúde da família:

 Definir território de atuação; Mapear área de atuação; Identificar grupos, famílias e indivíduos expostos a

riscos; Organizar grupos de promoção à saúde; Atualizar informações cadastrais; Atender usuários nas

UBS,  nos  domicílios  ou espaços  comunitários;  Realizar  ações  de  prevenção  de  agravos  e  curativas;

Realizar busca ativa de situações locais; Notificar  doenças, agravos e situações de importância local;

Identificar  necessidades  dos  usuários;  Responsabilizar-se  por  todos  os  atendimentos  da  população

adscrita;  Coordenar  o  cuidado  dos  usuários;  Promover  a  integralidade  do  cuidado;  Participar  das

atividades  de  planejamento;  Participar  das  avaliações  da  equipe;  Incentivar  a  participação  da

comunidade;  Identificar  parceiros e  recursos disponíveis  na  comunidade;  Registrar  as  atividades  nos

sistemas de informação; Participar das atividades de educação permanente; Definir ações de acordo com

prioridades locais; Participar do gerenciamento de insumos.

H  -  Demonstrar competências pessoais:

 Demonstrar capacidade de atenção seletiva; Demonstrar rapidez de percepção; Demonstrar tolerância;

Demonstrar altruísmo; Demonstrar capacidade de lidar com situações adversas; Demonstrar capacidade

de trabalhar em equipe; Demonstrar empatia; Demonstrar capacidade de interpretar linguagem verbal e

não-verbal; Demonstrar capacidade de liderança; Demonstrar capacidade de tomar decisões; Demonstrar
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imparcialidade de julgamento; Demonstrar capacidade de adequar linguagem; Demonstrar capacidade de

preservar  sigilo  médico;  Demonstrar  capacidade  de  saber  ouvir;  Demonstrar  capacidade  de  efetuar

atendimento humanizado; Demonstrar capacidade de acolhimento.

I – Realizar atividades específicas:

 Promover e prestar atendimento em saúde de forma individual e coletiva. Realizar exames médicos e

emitir  diagnósticos.  Prescrever  medicamentos  e  outras  formas de  tratamento  para diversos  tipos  de

enfermidades,  aplicando  recursos  de  medicina  preventiva  e  terapêutica,  participando  do  conjunto  de

ações  de  promoção  à  saúde,  prevenção  e  tratamento  de  doenças  e  reabilitação,  com  garantia  da

continuidade do cuidado e integrada às Redes de Atenção à Saúde, promovendo a saúde e o bem-estar

do paciente. Prestar atendimento básico de saúde de forma integral identificando as condições de risco

para a saúde do indivíduo. Integrar com outros níveis de atenção a saúde do município, buscando maior

resolutividade na atenção à saúde. Desenvolver ações programáticas definidas pela Secretaria Municipal

da Saúde e por Coordenações de Programas em Saúde. Trabalhar em conjunto à Equipe Multiprofissional

e integrada à Rede de Atenção à Saúde. Buscar garantir assistência integral, resolutiva e livre de danos

aos usuários em ambos os serviços ofertados pelo SUS. Realizar prescrições médicas conforme quadro de

saúde do usuário, de forma a garantir assistência necessária as suas condicionalidades. Solicitar exames

diagnósticos. Realizar registros no prontuário do paciente, bem como nos formulários específicos para

alimentação do Sistema de informações pertinentes.

J – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Curso superior em Medicina.

Especialização: Especialização em Clínica Geral.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso Básico de Informática (80 horas). 

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle de Gestão Municipal; Realizar consulta e atendimento médico; Tratar pacientes; Implementar

ações  de  promoção da saúde;  Elaborar  documentos  médicos;  Efetuar  perícias,  auditorias  e  sindicâncias

médicas;  Coordenar  programas  e  serviços  em  saúde;  Demonstrar  capacidade  de  atenção  seletiva;

Demonstrar rapidez de percepção; Demonstrar tolerância; Demonstrar altruísmo; Demonstrar capacidade de

lidar  com  situações  adversas;  Demonstrar  capacidade  de  trabalhar  em  equipe;  Demonstrar  empatia;

Demonstrar capacidade de interpretar linguagem verbal e não-verbal; Demonstrar capacidade de liderança;

Demonstrar  capacidade  de  tomar  decisões;  Demonstrar  imparcialidade  de  julgamento;  Demonstrar

capacidade  de  adequar  linguagem;  Demonstrar  capacidade  de  preservar  sigilo  médico;  Demonstrar

capacidade  de  saber  ouvir;  Demonstrar  capacidade  de  efetuar  atendimento  humanizado;  Demonstrar

capacidade de acolhimento.

Condições Gerais de Exercício: 

Os profissionais exercem suas funções na área de saúde, na administração pública municipal e são admitidos
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na condição de trabalhadores estatutários. Trabalham de forma individual ou em equipes multiprofissionais,

desenvolvendo as  atividades  em ambientes  fechados,  em horários de  trabalho  diurno  e  noturno ou em

regime  de  plantão.  Podem trabalhar  em posições  desconfortáveis  durante  longos  períodos  e,  devido  à

natureza e nível de responsabilidade próprio da função, podem estar sujeitos a estresse constante. Podem

atuar  por  designação  no  Programa  de  Estratégia  de  Saúde  da  Família,  exercendo  suas  funções

extraordinárias conforme carga horária semanal prevista em Portaria específica.

Recursos de Trabalho: 

Lupa  com iluminação;  Vade  mecum de  medicamentos  antroposóficos;  Equipamentos  Para  Videocirurgia;

Esfigmomanômetro; Estetoscópio; Fita  Métrica; Instrumental  Cirúrgico; Larifoscópio; Lâmpada De Fenda;

Material Para Entubação Orotraquial; Microscópio; Negatoscópio; Oftalmoscópio; Otoscópio; Radiofármacos;

Refrator;  Repertório  Homeopático;  Respiradores;  Roppel  Mini  P/  Observ  De  Batimentos  Cardiofetais;

Softwares Médicos; Termômetro; Órteses E Próteses; Aparelhos De Laser; Bvm (bolsa, Válvula E Mascara)

Ventilação; Desfibrilador Externo Automático; Drogas E Medicamentos; Eletrocardiógrafo; Equipamentos De

Medicina  Nuclear;  Equipamentos  De  Megavoltagem;  Equipamentos  De  Monitoração;  Equipamentos  De

Radioterapia; Equipamentos Para Pulsões E Biópsias; Agulhas De Acupuntura; Colposcópio; Equipamentos P/

Abordagem Das Vias Aéreas Superior; Equipamentos Para Diérese E Síntese; Equipamentos Para Exames De

Diagnóstico Por Imagem; Equipamentos Para Exames Eletrofisiológicos; Veículos de Transporte; Smartphone

e demais materiais e recursos necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Máscara, luvas, Touca, sapato fechado impermeável.

Perfil de Risco: Biológico, Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Médicos clínicos.
Título do cargo/ocupação: Médico Dermatologista CBO – 2251-35

CARREIRA VIII
Descrição Sumária:  

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações de prevenção de doenças e

promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar

perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundem conhecimentos da área médica.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Realizar consulta e atendimento médico:

 Realizar  anamnese;  Realizar  exame  físico;  Levantar  hipóteses  diagnósticas;  Realizar  propedêutica

instrumental;  Solicitar  exames  complementares;  Solicitar  interconsultas;  Realizar  exames

complementares; Supervisionar propedêutica instrumental; Interpretar dados de exame clínico e exames
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complementares;  Diagnosticar  estado  de  saúde  de  pacientes;  Realizar  diagnóstico  de  saúde  da

comunidade; Discutir  diagnóstico, prognóstico e tratamento com pacientes, responsáveis e familiares;

Realizar atendimento em consultório; Realizar visitas hospitalares; Realizar atendimentos de urgência e

emergência; Realizar visitas domiciliares; Encaminhar usuários a outros profissionais; Avaliar momento

biográfico.

B  -  Tratar pacientes:

 Planejar tratamento de pacientes; Indicar tratamento; Receitar drogas, medicamentos , fitoterápicos e

antroposóficos;  Praticar  intervenções  clínicas;  Praticar  procedimentos  intervencionais;  Estabelecer

prognóstico;  Executar  tratamento  com agentes  químicos;  Executar  tratamento  com agentes  físicos;

Executar tratamento com agentes biológicos; Praticar psicoterapia; Executar terapêutica genética; Assistir

parto; Retirar órgãos e tecidos; Implantar órteses e próteses; Executar transplantes de órgãos e tecidos;

Guardar  órgãos  e  tecidos;  Cultivar  órgãos  e  tecidos;  Monitorar  estado  de  saúde  de  pacientes

hospitalizados;  Reabilitar  pacientes  (condições  biopsicossociais);  Prescrever  tratamento;  Indicar

necessidade  de  internação;  Acompanhar  plano  terapêutico  do  usuário;  Indicar  terapias  não

medicamentosas;  Estimular  paciente  no  desenvolvimento  da  autonomia  e  autocuidado;  Redefinir  a

doença para o paciente individualizando seu significado.

C  -  Implementar ações de promoção da saúde:

 Estabelecer plano de ações em saúde; Prescrever  medidas  higiênico-dietéticas;  Ministrar  tratamentos

preventivos;  Rastrear  doenças  prevalentes;  Implementar  medidas  de  biossegurança;  Implementar

medidas de segurança e proteção do trabalhador; Implementar medidas de saúde ambiental; Promover

campanhas  de  saúde;  Promover  atividades  educativas;  Promover  ações  de  controle  de  vetores  e

zoonoses;  Divulgar  informações  em  mídia;  Prescrever  imunização;  Acompanhar  desenvolvimento

cognitivo/emocional do educando/educador.

D  -  Elaborar documentos médicos:

 Elaborar prontuários; Emitir receitas; Emitir atestados; Elaborar protocolos de condutas médicas; Emitir

laudos;  Elaborar  relatórios;  Emitir  pareceres;  Elaborar  documentos  de  imagem;  Emitir  declarações;

Elaborar procedimentos operacionais padrão; Preencher formulários de notificação compulsória; Elaborar

material informativo e normativo; Arquivar documentos.

E  -  Efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas:

 Examinar documentos médicos; Vistoriar ambientes de trabalho; Vistoriar equipamentos e instalações;

Efetuar  necropsias;  Formular  quesitos  periciais;  Responder  quesitos  periciais;  Prestar  depoimentos;

Colher depoimentos.

F  -  Coordenar programas e serviços em saúde:

 Selecionar  equipe  de  trabalho;  Distribuir  tarefas;  Especificar  insumos;  Montar  escala  de  serviços;

Supervisionar equipe de saúde; Auxiliar normatização de atividades médicas; Administrar situações de

urgência  e  emergência;  Selecionar  pacientes  em situações  específicas;  Constituir  comissões  médico-

hospitalares;  Participar  de  diretorias  de  associações,  entidades  de  classe  e  conselhos  de  saúde;

Despachar expediente.

G  -  Promover a saúde da família:

 Definir território de atuação; Mapear área de atuação; Identificar grupos, famílias e indivíduos expostos a

riscos; Organizar grupos de promoção à saúde; Atualizar informações cadastrais; Atender usuários nas

UBS,  nos  domicílios  ou espaços  comunitários;  Realizar  ações  de  prevenção  de  agravos  e  curativas;

Realizar busca ativa de situações locais; Notificar  doenças, agravos e situações de importância local;

Identificar  necessidades  dos  usuários;  Responsabilizar-se  por  todos  os  atendimentos  da  população

adscrita;  Coordenar  o  cuidado  dos  usuários;  Promover  a  integralidade  do  cuidado;  Participar  das
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atividades  de  planejamento;  Participar  das  avaliações  da  equipe;  Incentivar  a  participação  da

comunidade;  Identificar  parceiros e  recursos disponíveis  na  comunidade;  Registrar  as  atividades  nos

sistemas de informação; Participar das atividades de educação permanente; Definir ações de acordo com

prioridades locais; Participar do gerenciamento de insumos.

H  -  Demonstrar competências pessoais:

 Demonstrar capacidade de atenção seletiva; Demonstrar rapidez de percepção; Demonstrar tolerância;

Demonstrar altruísmo; Demonstrar capacidade de lidar com situações adversas; Demonstrar capacidade

de trabalhar em equipe; Demonstrar empatia; Demonstrar capacidade de interpretar linguagem verbal e

não-verbal; Demonstrar capacidade de liderança; Demonstrar capacidade de tomar decisões; Demonstrar

imparcialidade de julgamento; Demonstrar capacidade de adequar linguagem; Demonstrar capacidade de

preservar  sigilo  médico;  Demonstrar  capacidade  de  saber  ouvir;  Demonstrar  capacidade  de  efetuar

atendimento humanizado; Demonstrar capacidade de acolhimento.

I – Realizar atividades específicas:

 Realizar  consultas  e  atendimentos  médicos  na  rede  pública  municipal de saúde. Tratar pacientes da

rede pública municipal. Implementar ações para a promoção de saúde. Coordenar programas e serviços

em saúde. Prestar assistência médica preventiva e curativa em ambulatórios, postos de saúde ou outros

estabelecimentos  públicos  municipais,  examinando  os  pacientes  segundo  as  técnicas  de  semiologia

médica,  utilizando  os  instrumentos  adequados  e  disponíveis,  diagnosticando  e  recomendando  as

terapêuticas  necessárias,  encaminhado  em  nível  de  maior  complexidade  de  atendimento  quando

esgotadas  as  condições  diagnósticas  e/ou  terapêuticas.  Prestar  socorros  urgentes.  Executar  outras

atividades pertinentes à profissão, sobretudo no que concerne à especialidade médica do cargo. Realizar

tarefas definidas por legislação específica, incluídos pelos Conselho Regional de Medicina e Ministério da

Saúde.

J – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Curso superior em Medicina.

Especialização: Residência médica na área de Dermatologia.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso Básico de Informática (80 horas). 

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle de Gestão Municipal; Realizar consulta e atendimento médico; Tratar pacientes; Implementar

ações  de  promoção da saúde;  Elaborar  documentos  médicos;  Efetuar  perícias,  auditorias  e  sindicâncias

médicas;  Coordenar  programas  e  serviços  em  saúde;  Demonstrar  capacidade  de  atenção  seletiva;

Demonstrar rapidez de percepção; Demonstrar tolerância; Demonstrar altruísmo; Demonstrar capacidade de

lidar  com  situações  adversas;  Demonstrar  capacidade  de  trabalhar  em  equipe;  Demonstrar  empatia;

Demonstrar capacidade de interpretar linguagem verbal e não-verbal; Demonstrar capacidade de liderança;

Demonstrar  capacidade  de  tomar  decisões;  Demonstrar  imparcialidade  de  julgamento;  Demonstrar
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capacidade  de  adequar  linguagem;  Demonstrar  capacidade  de  preservar  sigilo  médico;  Demonstrar

capacidade  de  saber  ouvir;  Demonstrar  capacidade  de  efetuar  atendimento  humanizado;  Demonstrar

capacidade de acolhimento.

Condições Gerais de Exercício: 

Os profissionais exercem suas funções na área de saúde, na administração pública municipal e são admitidos

na condição de trabalhadores estatutários. Trabalham de forma individual ou em equipes multiprofissionais,

desenvolvendo as  atividades  em ambientes  fechados,  em horários de  trabalho  diurno  e  noturno ou em

regime  de  plantão.  Podem trabalhar  em posições  desconfortáveis  durante  longos  períodos  e,  devido  à

natureza e nível de responsabilidade próprio da função, podem estar sujeitos a estresse constante. Podem

atuar  por  designação  no  Programa  de  Estratégia  de  Saúde  da  Família,  exercendo  suas  funções

extraordinárias conforme carga horária semanal prevista em Portaria específica.

Recursos de Trabalho: 

Lupa  com iluminação;  Vade  mecum de  medicamentos  antroposóficos;  Equipamentos  Para  Videocirurgia;

Esfigmomanômetro; Estetoscópio; Fita  Métrica; Instrumental  Cirúrgico; Larifoscópio; Lâmpada De Fenda;

Material Para Entubação Orotraquial; Microscópio; Negatoscópio; Oftalmoscópio; Otoscópio; Radiofármacos;

Refrator;  Repertório  Homeopático;  Respiradores;  Roppel  Mini  P/  Observ  De  Batimentos  Cardiofetais;

Softwares Médicos; Termômetro; Órteses E Próteses; Aparelhos De Laser; Bvm (bolsa, Válvula E Mascara)

Ventilação; Desfibrilador Externo Automático; Drogas E Medicamentos; Eletrocardiógrafo; Equipamentos De

Medicina  Nuclear;  Equipamentos  De  Megavoltagem;  Equipamentos  De  Monitoração;  Equipamentos  De

Radioterapia; Equipamentos Para Pulsões E Biópsias; Agulhas De Acupuntura; Colposcópio; Equipamentos P/

Abordagem Das Vias Aéreas Superior; Equipamentos Para Diérese E Síntese; Equipamentos Para Exames De

Diagnóstico Por Imagem; Equipamentos Para Exames Eletrofisiológicos; Veículos de Transporte; Smartphone

e demais materiais e recursos necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Máscara, luvas, Touca, sapato fechado impermeável.

Perfil de Risco: Biológico, Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Médicos clínicos.
Título do cargo/ocupação: Médico do trabalho. CBO – 2251-40

CARREIRA VIII
Descrição Sumária:  

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações de prevenção de doenças e

promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar

perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundem conhecimentos da área médica.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 às 23:00:36 Código de Autenticação: f828bcb3



330
DOM/ES - Edição Nº2.008

Vitória, segunda-feira, 02 de Maio de 2022

www.amunes.es.gov.br

A  -  Realizar consulta e atendimento médico:

 Realizar  anamnese;  Realizar  exame  físico;  Levantar  hipóteses  diagnósticas;  Realizar  propedêutica

instrumental;  Solicitar  exames  complementares;  Solicitar  interconsultas;  Realizar  exames

complementares; Supervisionar propedêutica instrumental; Interpretar dados de exame clínico e exames

complementares;  Diagnosticar  estado  de  saúde  de  pacientes;  Realizar  diagnóstico  de  saúde  da

comunidade; Discutir  diagnóstico, prognóstico e tratamento com pacientes, responsáveis e familiares;

Realizar atendimento em consultório; Realizar visitas hospitalares; Realizar atendimentos de urgência e

emergência; Realizar visitas domiciliares; Encaminhar usuários a outros profissionais; Avaliar momento

biográfico.

B  -  Tratar pacientes:

 Planejar tratamento de pacientes; Indicar tratamento; Receitar drogas, medicamentos , fitoterápicos e

antroposóficos;  Praticar  intervenções  clínicas;  Praticar  procedimentos  intervencionais;  Estabelecer

prognóstico;  Executar  tratamento  com agentes  químicos;  Executar  tratamento  com agentes  físicos;

Executar tratamento com agentes biológicos; Praticar psicoterapia; Executar terapêutica genética; Assistir

parto; Retirar órgãos e tecidos; Implantar órteses e próteses; Executar transplantes de órgãos e tecidos;

Guardar  órgãos  e  tecidos;  Cultivar  órgãos  e  tecidos;  Monitorar  estado  de  saúde  de  pacientes

hospitalizados;  Reabilitar  pacientes  (condições  biopsicossociais);  Prescrever  tratamento;  Indicar

necessidade  de  internação;  Acompanhar  plano  terapêutico  do  usuário;  Indicar  terapias  não

medicamentosas;  Estimular  paciente  no  desenvolvimento  da  autonomia  e  autocuidado;  Redefinir  a

doença para o paciente individualizando seu significado.

C  -  Implementar ações de promoção da saúde:

 Estabelecer plano de ações em saúde; Prescrever  medidas  higiênico-dietéticas;  Ministrar  tratamentos

preventivos;  Rastrear  doenças  prevalentes;  Implementar  medidas  de  biossegurança;  Implementar

medidas de segurança e proteção do trabalhador; Implementar medidas de saúde ambiental; Promover

campanhas  de  saúde;  Promover  atividades  educativas;  Promover  ações  de  controle  de  vetores  e

zoonoses;  Divulgar  informações  em  mídia;  Prescrever  imunização;  Acompanhar  desenvolvimento

cognitivo/emocional do educando/educador.

D  -  Elaborar documentos médicos:

 Elaborar prontuários; Emitir receitas; Emitir atestados; Elaborar protocolos de condutas médicas; Emitir

laudos;  Elaborar  relatórios;  Emitir  pareceres;  Elaborar  documentos  de  imagem;  Emitir  declarações;

Elaborar procedimentos operacionais padrão; Preencher formulários de notificação compulsória; Elaborar

material informativo e normativo; Arquivar documentos.

E  -  Efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas:

 Examinar documentos médicos; Vistoriar ambientes de trabalho; Vistoriar equipamentos e instalações;

Efetuar  necropsias;  Formular  quesitos  periciais;  Responder  quesitos  periciais;  Prestar  depoimentos;

Colher depoimentos.

F  -  Coordenar programas e serviços em saúde:

 Selecionar  equipe  de  trabalho;  Distribuir  tarefas;  Especificar  insumos;  Montar  escala  de  serviços;

Supervisionar equipe de saúde; Auxiliar normatização de atividades médicas; Administrar situações de

urgência  e  emergência;  Selecionar  pacientes  em situações  específicas;  Constituir  comissões  médico-

hospitalares;  Participar  de  diretorias  de  associações,  entidades  de  classe  e  conselhos  de  saúde;

Despachar expediente.

G  -  Promover a saúde da família:

 Definir território de atuação; Mapear área de atuação; Identificar grupos, famílias e indivíduos expostos a
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riscos; Organizar grupos de promoção à saúde; Atualizar informações cadastrais; Atender usuários nas

UBS,  nos  domicílios  ou espaços  comunitários;  Realizar  ações  de  prevenção de  agravos  e  curativas;

Realizar busca ativa de situações locais; Notificar  doenças, agravos e situações de importância local;

Identificar  necessidades  dos  usuários;  Responsabilizar-se  por  todos  os  atendimentos  da  população

adscrita;  Coordenar  o  cuidado  dos  usuários;  Promover  a  integralidade  do  cuidado;  Participar  das

atividades  de  planejamento;  Participar  das  avaliações  da  equipe;  Incentivar  a  participação  da

comunidade;  Identificar  parceiros e  recursos disponíveis  na  comunidade;  Registrar  as  atividades  nos

sistemas de informação; Participar das atividades de educação permanente; Definir ações de acordo com

prioridades locais; Participar do gerenciamento de insumos.

H  -  Demonstrar competências pessoais:

 Demonstrar capacidade de atenção seletiva; Demonstrar rapidez de percepção; Demonstrar tolerância;

Demonstrar altruísmo; Demonstrar capacidade de lidar com situações adversas; Demonstrar capacidade

de trabalhar em equipe; Demonstrar empatia; Demonstrar capacidade de interpretar linguagem verbal e

não-verbal; Demonstrar capacidade de liderança; Demonstrar capacidade de tomar decisões; Demonstrar

imparcialidade de julgamento; Demonstrar capacidade de adequar linguagem; Demonstrar capacidade de

preservar  sigilo  médico;  Demonstrar  capacidade  de  saber  ouvir;  Demonstrar  capacidade  de  efetuar

atendimento humanizado; Demonstrar capacidade de acolhimento.

I – Realizar atividades específicas:

 Assistir  aos  trabalhadores.  Elaborar  e  executar  o  Programa  de  Controle  Médico  Saúde  Ocupacional

(PCMSO).  Fornecer  laudos,  pareceres  e  relatórios  de  exame  médico  e  dar  encaminhamento,  para

benefício do paciente e dentro dos preceitos éticos, quanto aos dados de diagnóstico, prognóstico e tempo

previsto de tratamento. Atuar visando essencialmente à promoção da saúde e à prevenção da doença.

Avaliar as condições de saúde do trabalhador para determinadas funções e/ou ambientes, indicando sua

alocação  para  trabalhos  compatível  com  suas  condições  de  saúde,  orientando-o,  se  necessário,  no

processo de adaptação. Conhecer os processos produtivos e ambientes de trabalho da instituição atuando

com  vistas  essencialmente  à  promoção  da  saúde  e  prevenção  de  doenças,  identificando  os  riscos

existentes no ambiente de trabalho (físicos, químicos, biológicos ou outros). Avaliar o trabalhador e a sua

condição  de  saúde  para  exercício  de  suas  funções,  procurando  ajustar  o  trabalho  ao  trabalhador;

indicando  sua  alocação  para  atividades  compatíveis  com  sua  situação  de  saúde,  orientando-o,  se

necessário,  no  referido  processo  de  adaptação.  Reconhecer  quando  existirem  necessidades  que

condicionam o potencial  de trabalho. Dar conhecimento, formalmente, às comissões de saúde e CIPA

sobre os riscos existentes no ambiente de trabalho, bem como dar outros informes técnicos no interesse

da saúde do trabalhador. Emitir Comunicação de Acidente do Trabalho de acordo com os preceitos legais.

Notificar o órgão público competente, através de documentos apropriados, quando houver suspeita ou

comprovação  de  transtornos  da  saúde  atribuíveis  ao  risco  do  trabalho,  bem  como  recomendar  ao

empregador  os procedimentos cabíveis.  Supervisionar  residentes e estagiários.  Realizar  atividades  de

ensino  e  pesquisa.  Assistir  ao  trabalhador,  elaborar  seu  prontuário  médico  e  fazer  todos  os

encaminhamentos devidos. Fornecer atestados e pareceres para o trabalhador sempre que necessário,

considerando que o repouso, o acesso a terapias ou o afastamento da exposição nociva faz parte do

tratamento. Fornecer laudos, pareceres e relatórios de exame médico e dar encaminhamento, sempre

que necessário, dentro dos preceitos éticos. Promover, com a ciência do trabalhador, a discussão clínica

com o  especialista  assistente  do  trabalhador  sempre  que  julgar  necessário  e  propor  mudanças  no

contexto do trabalho, quando indicadas, com vistas ao melhor resultado do tratamento. Atuar visando

essencialmente a promoção da saúde e a prevenção da doença, conhecendo, para tanto, os processos

produtivos e o ambiente de trabalho. Promover o esclarecimento e prestar as orientações necessárias
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sobre a condição dos trabalhadores com deficiência, idosos e/ou com doenças crônico-degenerativas e

gestantes;  a  inclusão  desses  no  trabalho,  participando  do  processo  de  adaptação  do  trabalho  ao

trabalhador, quando necessário. Dar conhecimento formalmente aos empregadores, aos trabalhadores e

às comissões internas de prevenção de acidentes sobre os riscos existentes no ambiente de trabalho,

informações da vigilância  epidemiológica  e  outros  informes técnicos,  desde  que  resguardado o sigilo

profissional. Notificar, formalmente, o empregador quando da ocorrência ou de sua suspeita de acidente

ou doença do trabalho para que se proceda a emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho, devendo

deixar  registrado  no  prontuário  do  trabalhador.  Notificar  formalmente  os  agravos  de  notificação

compulsória ao órgão competente do Ministério da Saúde quando suspeitar ou comprovar a existência de

agravos  relacionados  ao  trabalho,  bem  como  notificar  formalmente  ao  empregador  a  adoção  dos

procedimentos  cabíveis,  independentemente  da  necessidade  de  afastar  o  empregado  do  trabalho,

devendo  registrar  tudo  em  prontuário.  Examinar  clinicamente  o  trabalhador  e  solicitar  os  exames

complementares, se necessários.

J – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Curso superior em Medicina.

Especialização: Especialização em Medicina do Trabalho.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso Básico de Informática (120 horas). 

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle de Gestão Municipal; Realizar consulta e atendimento médico; Tratar pacientes; Implementar

ações  de  promoção da saúde;  Elaborar  documentos  médicos;  Efetuar  perícias,  auditorias  e  sindicâncias

médicas;  Coordenar  programas  e  serviços  em  saúde;  Demonstrar  capacidade  de  atenção  seletiva;

Demonstrar rapidez de percepção; Demonstrar tolerância; Demonstrar altruísmo; Demonstrar capacidade de

lidar  com  situações  adversas;  Demonstrar  capacidade  de  trabalhar  em  equipe;  Demonstrar  empatia;

Demonstrar capacidade de interpretar linguagem verbal e não-verbal; Demonstrar capacidade de liderança;

Demonstrar  capacidade  de  tomar  decisões;  Demonstrar  imparcialidade  de  julgamento;  Demonstrar

capacidade  de  adequar  linguagem;  Demonstrar  capacidade  de  preservar  sigilo  médico;  Demonstrar

capacidade  de  saber  ouvir;  Demonstrar  capacidade  de  efetuar  atendimento  humanizado;  Demonstrar

capacidade de acolhimento.

Condições Gerais de Exercício: 

Os profissionais exercem suas funções na área de saúde, na administração pública municipal e são admitidos

na condição de trabalhadores estatutários. Trabalham de forma individual ou em equipes multiprofissionais,

desenvolvendo as  atividades  em ambientes  fechados,  em horários de  trabalho  diurno  e  noturno ou em

regime  de  plantão.  Podem trabalhar  em posições  desconfortáveis  durante  longos  períodos  e,  devido  à

natureza e nível de responsabilidade próprio da função, podem estar sujeitos a estresse constante. Podem

atuar  por  designação  no  Programa  de  Estratégia  de  Saúde  da  Família,  exercendo  suas  funções
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extraordinárias conforme carga horária semanal prevista em Portaria específica.

Recursos de Trabalho: 

Lupa  com iluminação;  Vade  mecum de  medicamentos  antroposóficos;  Equipamentos  Para  Videocirurgia;

Esfigmomanômetro; Estetoscópio; Fita  Métrica; Instrumental  Cirúrgico; Larifoscópio; Lâmpada De Fenda;

Material Para Entubação Orotraquial; Microscópio; Negatoscópio; Oftalmoscópio; Otoscópio; Radiofármacos;

Refrator;  Repertório  Homeopático;  Respiradores;  Roppel  Mini  P/  Observ  De  Batimentos  Cardiofetais;

Softwares Médicos; Termômetro; Órteses E Próteses; Aparelhos De Laser; Bvm (bolsa, Válvula E Mascara)

Ventilação; Desfibrilador Externo Automático; Drogas E Medicamentos; Eletrocardiógrafo; Equipamentos De

Medicina  Nuclear;  Equipamentos  De  Megavoltagem;  Equipamentos  De  Monitoração;  Equipamentos  De

Radioterapia; Equipamentos Para Pulsões E Biópsias; Agulhas De Acupuntura; Colposcópio; Equipamentos P/

Abordagem Das Vias Aéreas Superior; Equipamentos Para Diérese E Síntese; Equipamentos Para Exames De

Diagnóstico Por Imagem; Equipamentos Para Exames Eletrofisiológicos; Veículos de Transporte; Smartphone

e demais materiais e recursos necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Máscara, luvas, Touca, sapato fechado impermeável.

Perfil de Risco: Biológico, Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Médicos clínicos.
Título do cargo/ocupação: Médico Endocrinologista CBO – 2251-55

CARREIRA VIII
Descrição Sumária:  

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações de prevenção de doenças e

promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar

perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundem conhecimentos da área médica.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Realizar consulta e atendimento médico:

 Realizar  anamnese;  Realizar  exame  físico;  Levantar  hipóteses  diagnósticas;  Realizar  propedêutica

instrumental;  Solicitar  exames  complementares;  Solicitar  interconsultas;  Realizar  exames

complementares; Supervisionar propedêutica instrumental; Interpretar dados de exame clínico e exames

complementares;  Diagnosticar  estado  de  saúde  de  pacientes;  Realizar  diagnóstico  de  saúde  da

comunidade; Discutir  diagnóstico, prognóstico e tratamento com pacientes, responsáveis e familiares;

Realizar atendimento em consultório; Realizar visitas hospitalares; Realizar atendimentos de urgência e

emergência; Realizar visitas domiciliares; Encaminhar usuários a outros profissionais; Avaliar momento

biográfico.
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B  -  Tratar pacientes:

 Planejar tratamento de pacientes; Indicar tratamento; Receitar drogas, medicamentos , fitoterápicos e

antroposóficos;  Praticar  intervenções  clínicas;  Praticar  procedimentos  intervencionais;  Estabelecer

prognóstico;  Executar  tratamento  com agentes  químicos;  Executar  tratamento  com agentes  físicos;

Executar tratamento com agentes biológicos; Praticar psicoterapia; Executar terapêutica genética; Assistir

parto; Retirar órgãos e tecidos; Implantar órteses e próteses; Executar transplantes de órgãos e tecidos;

Guardar  órgãos  e  tecidos;  Cultivar  órgãos  e  tecidos;  Monitorar  estado  de  saúde  de  pacientes

hospitalizados;  Reabilitar  pacientes  (condições  biopsicossociais);  Prescrever  tratamento;  Indicar

necessidade  de  internação;  Acompanhar  plano  terapêutico  do  usuário;  Indicar  terapias  não

medicamentosas;  Estimular  paciente  no  desenvolvimento  da  autonomia  e  autocuidado;  Redefinir  a

doença para o paciente individualizando seu significado.

C  -  Implementar ações de promoção da saúde:

 Estabelecer plano de ações em saúde; Prescrever  medidas  higiênico-dietéticas;  Ministrar  tratamentos

preventivos;  Rastrear  doenças  prevalentes;  Implementar  medidas  de  biossegurança;  Implementar

medidas de segurança e proteção do trabalhador; Implementar medidas de saúde ambiental; Promover

campanhas  de  saúde;  Promover  atividades  educativas;  Promover  ações  de  controle  de  vetores  e

zoonoses;  Divulgar  informações  em  mídia;  Prescrever  imunização;  Acompanhar  desenvolvimento

cognitivo/emocional do educando/educador.

D  -  Elaborar documentos médicos:

 Elaborar prontuários; Emitir receitas; Emitir atestados; Elaborar protocolos de condutas médicas; Emitir

laudos;  Elaborar  relatórios;  Emitir  pareceres;  Elaborar  documentos  de  imagem;  Emitir  declarações;

Elaborar procedimentos operacionais padrão; Preencher formulários de notificação compulsória; Elaborar

material informativo e normativo; Arquivar documentos.

E  -  Efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas:

 Examinar documentos médicos; Vistoriar ambientes de trabalho; Vistoriar equipamentos e instalações;

Efetuar  necropsias;  Formular  quesitos  periciais;  Responder  quesitos  periciais;  Prestar  depoimentos;

Colher depoimentos.

F  -  Coordenar programas e serviços em saúde:

 Selecionar  equipe  de  trabalho;  Distribuir  tarefas;  Especificar  insumos;  Montar  escala  de  serviços;

Supervisionar equipe de saúde; Auxiliar normatização de atividades médicas; Administrar situações de

urgência  e  emergência;  Selecionar  pacientes  em situações  específicas;  Constituir  comissões  médico-

hospitalares;  Participar  de  diretorias  de  associações,  entidades  de  classe  e  conselhos  de  saúde;

Despachar expediente.

G  -  Promover a saúde da família:

 Definir território de atuação; Mapear área de atuação; Identificar grupos, famílias e indivíduos expostos a

riscos; Organizar grupos de promoção à saúde; Atualizar informações cadastrais; Atender usuários nas

UBS,  nos  domicílios  ou espaços  comunitários;  Realizar  ações  de  prevenção de  agravos  e  curativas;

Realizar busca ativa de situações locais; Notificar  doenças, agravos e situações de importância local;

Identificar  necessidades  dos  usuários;  Responsabilizar-se  por  todos  os  atendimentos  da  população

adscrita;  Coordenar  o  cuidado  dos  usuários;  Promover  a  integralidade  do  cuidado;  Participar  das

atividades  de  planejamento;  Participar  das  avaliações  da  equipe;  Incentivar  a  participação  da

comunidade;  Identificar  parceiros e  recursos disponíveis  na  comunidade;  Registrar  as  atividades  nos

sistemas de informação; Participar das atividades de educação permanente; Definir ações de acordo com

prioridades locais; Participar do gerenciamento de insumos.

H  -  Demonstrar competências pessoais:
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 Demonstrar capacidade de atenção seletiva; Demonstrar rapidez de percepção; Demonstrar tolerância;

Demonstrar altruísmo; Demonstrar capacidade de lidar com situações adversas; Demonstrar capacidade

de trabalhar em equipe; Demonstrar empatia; Demonstrar capacidade de interpretar linguagem verbal e

não-verbal; Demonstrar capacidade de liderança; Demonstrar capacidade de tomar decisões; Demonstrar

imparcialidade de julgamento; Demonstrar capacidade de adequar linguagem; Demonstrar capacidade de

preservar  sigilo  médico;  Demonstrar  capacidade  de  saber  ouvir;  Demonstrar  capacidade  de  efetuar

atendimento humanizado; Demonstrar capacidade de acolhimento.

I – Realizar atividades específicas:

 Realizar consultas e atendimentos médicos na rede pública municipal de saúde. Tratar pacientes da rede

pública municipal. Implementar ações para a promoção de saúde; coordenar programas e serviços em

saúde. Prestar assistência médica preventiva e curativa em ambulatórios, postos de saúde ou outros

estabelecimentos  públicos  municipais,  examinando  os  pacientes  segundo  as  técnicas  de  semiologia

médica,  utilizando  os  instrumentos  adequados  e  disponíveis,  diagnosticando  e  recomendando  as

terapêuticas  necessárias,  encaminhado  em  nível  de  maior  complexidade  de  atendimento  quando

esgotadas  as  condições  diagnósticas  e/ou  terapêuticas.  Prestar  socorros  urgentes.  Executar  outras

atividades pertinentes à profissão, sobretudo no que concerne à especialidade médica do cargo. Realizar

tarefas definidas por legislação específica, incluídos pelos Conselho Regional de Medicina e Ministério da

Saúde.

J – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Curso superior em Medicina.

Especialização: Residência médica na área de Endocrinologia.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso Básico de Informática (80 horas). 

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle de Gestão Municipal; Realizar consulta e atendimento médico; Tratar pacientes; Implementar

ações  de  promoção da saúde;  Elaborar  documentos  médicos;  Efetuar  perícias,  auditorias  e  sindicâncias

médicas;  Coordenar  programas  e  serviços  em  saúde;  Demonstrar  capacidade  de  atenção  seletiva;

Demonstrar rapidez de percepção; Demonstrar tolerância; Demonstrar altruísmo; Demonstrar capacidade de

lidar  com  situações  adversas;  Demonstrar  capacidade  de  trabalhar  em  equipe;  Demonstrar  empatia;

Demonstrar capacidade de interpretar linguagem verbal e não-verbal; Demonstrar capacidade de liderança;

Demonstrar  capacidade  de  tomar  decisões;  Demonstrar  imparcialidade  de  julgamento;  Demonstrar

capacidade  de  adequar  linguagem;  Demonstrar  capacidade  de  preservar  sigilo  médico;  Demonstrar

capacidade  de  saber  ouvir;  Demonstrar  capacidade  de  efetuar  atendimento  humanizado;  Demonstrar

capacidade de acolhimento.

Condições Gerais de Exercício: 

Os profissionais exercem suas funções na área de saúde, na administração pública municipal e são admitidos
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na condição de trabalhadores estatutários. Trabalham de forma individual ou em equipes multiprofissionais,

desenvolvendo as  atividades  em ambientes  fechados,  em horários de  trabalho  diurno  e  noturno ou em

regime  de  plantão.  Podem trabalhar  em posições  desconfortáveis  durante  longos  períodos  e,  devido  à

natureza e nível de responsabilidade próprio da função, podem estar sujeitos a estresse constante. Podem

atuar  por  designação  no  Programa  de  Estratégia  de  Saúde  da  Família,  exercendo  suas  funções

extraordinárias conforme carga horária semanal prevista em Portaria específica.

Recursos de Trabalho: 

Lupa  com iluminação;  Vade  mecum de  medicamentos  antroposóficos;  Equipamentos  Para  Videocirurgia;

Esfigmomanômetro; Estetoscópio; Fita  Métrica; Instrumental  Cirúrgico; Larifoscópio; Lâmpada De Fenda;

Material Para Entubação Orotraquial; Microscópio; Negatoscópio; Oftalmoscópio; Otoscópio; Radiofármacos;

Refrator;  Repertório  Homeopático;  Respiradores;  Roppel  Mini  P/  Observ  De  Batimentos  Cardiofetais;

Softwares Médicos; Termômetro; Órteses E Próteses; Aparelhos De Laser; Bvm (bolsa, Válvula E Mascara)

Ventilação; Desfibrilador Externo Automático; Drogas E Medicamentos; Eletrocardiógrafo; Equipamentos De

Medicina  Nuclear;  Equipamentos  De  Megavoltagem;  Equipamentos  De  Monitoração;  Equipamentos  De

Radioterapia; Equipamentos Para Pulsões E Biópsias; Agulhas De Acupuntura; Colposcópio; Equipamentos P/

Abordagem Das Vias Aéreas Superior; Equipamentos Para Diérese E Síntese; Equipamentos Para Exames De

Diagnóstico Por Imagem; Equipamentos Para Exames Eletrofisiológicos; Veículos de Transporte; Smartphone

e demais materiais e recursos necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Máscara, luvas, Touca, sapato fechado impermeável.

Perfil de Risco: Biológico, Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Médicos clínicos.
Título do cargo/ocupação: Médico Geriatra CBO – 2251-80

CARREIRA VIII
Descrição Sumária:  

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações de prevenção de doenças e

promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar

perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundem conhecimentos da área médica.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Realizar consulta e atendimento médico:

 Realizar  anamnese;  Realizar  exame  físico;  Levantar  hipóteses  diagnósticas;  Realizar  propedêutica

instrumental;  Solicitar  exames  complementares;  Solicitar  interconsultas;  Realizar  exames

complementares; Supervisionar propedêutica instrumental; Interpretar dados de exame clínico e exames
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complementares;  Diagnosticar  estado  de  saúde  de  pacientes;  Realizar  diagnóstico  de  saúde  da

comunidade; Discutir  diagnóstico, prognóstico e tratamento com pacientes, responsáveis e familiares;

Realizar atendimento em consultório; Realizar visitas hospitalares; Realizar atendimentos de urgência e

emergência; Realizar visitas domiciliares; Encaminhar usuários a outros profissionais; Avaliar momento

biográfico.

B  -  Tratar pacientes:

 Planejar tratamento de pacientes; Indicar tratamento; Receitar drogas, medicamentos , fitoterápicos e

antroposóficos;  Praticar  intervenções  clínicas;  Praticar  procedimentos  intervencionais;  Estabelecer

prognóstico;  Executar  tratamento  com agentes  químicos;  Executar  tratamento  com agentes  físicos;

Executar tratamento com agentes biológicos; Praticar psicoterapia; Executar terapêutica genética; Assistir

parto; Retirar órgãos e tecidos; Implantar órteses e próteses; Executar transplantes de órgãos e tecidos;

Guardar  órgãos  e  tecidos;  Cultivar  órgãos  e  tecidos;  Monitorar  estado  de  saúde  de  pacientes

hospitalizados;  Reabilitar  pacientes  (condições  biopsicossociais);  Prescrever  tratamento;  Indicar

necessidade  de  internação;  Acompanhar  plano  terapêutico  do  usuário;  Indicar  terapias  não

medicamentosas;  Estimular  paciente  no  desenvolvimento  da  autonomia  e  autocuidado;  Redefinir  a

doença para o paciente individualizando seu significado.

C  -  Implementar ações de promoção da saúde:

 Estabelecer plano de ações em saúde; Prescrever  medidas  higiênico-dietéticas;  Ministrar  tratamentos

preventivos;  Rastrear  doenças  prevalentes;  Implementar  medidas  de  biossegurança;  Implementar

medidas de segurança e proteção do trabalhador; Implementar medidas de saúde ambiental; Promover

campanhas  de  saúde;  Promover  atividades  educativas;  Promover  ações  de  controle  de  vetores  e

zoonoses;  Divulgar  informações  em  mídia;  Prescrever  imunização;  Acompanhar  desenvolvimento

cognitivo/emocional do educando/educador.

D  -  Elaborar documentos médicos:

 Elaborar prontuários; Emitir receitas; Emitir atestados; Elaborar protocolos de condutas médicas; Emitir

laudos;  Elaborar  relatórios;  Emitir  pareceres;  Elaborar  documentos  de  imagem;  Emitir  declarações;

Elaborar procedimentos operacionais padrão; Preencher formulários de notificação compulsória; Elaborar

material informativo e normativo; Arquivar documentos.

E  -  Efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas:

 Examinar documentos médicos; Vistoriar ambientes de trabalho; Vistoriar equipamentos e instalações;

Efetuar  necropsias;  Formular  quesitos  periciais;  Responder  quesitos  periciais;  Prestar  depoimentos;

Colher depoimentos.

F  -  Coordenar programas e serviços em saúde:

 Selecionar  equipe  de  trabalho;  Distribuir  tarefas;  Especificar  insumos;  Montar  escala  de  serviços;

Supervisionar equipe de saúde; Auxiliar normatização de atividades médicas; Administrar situações de

urgência  e  emergência;  Selecionar  pacientes  em situações  específicas;  Constituir  comissões  médico-

hospitalares;  Participar  de  diretorias  de  associações,  entidades  de  classe  e  conselhos  de  saúde;

Despachar expediente.

G  -  Promover a saúde da família:

 Definir território de atuação; Mapear área de atuação; Identificar grupos, famílias e indivíduos expostos a

riscos; Organizar grupos de promoção à saúde; Atualizar informações cadastrais; Atender usuários nas

UBS,  nos  domicílios  ou espaços  comunitários;  Realizar  ações  de  prevenção  de  agravos  e  curativas;

Realizar busca ativa de situações locais; Notificar  doenças, agravos e situações de importância local;

Identificar  necessidades  dos  usuários;  Responsabilizar-se  por  todos  os  atendimentos  da  população

adscrita;  Coordenar  o  cuidado  dos  usuários;  Promover  a  integralidade  do  cuidado;  Participar  das
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atividades  de  planejamento;  Participar  das  avaliações  da  equipe;  Incentivar  a  participação  da

comunidade;  Identificar  parceiros e  recursos disponíveis  na  comunidade;  Registrar  as  atividades  nos

sistemas de informação; Participar das atividades de educação permanente; Definir ações de acordo com

prioridades locais; Participar do gerenciamento de insumos.

H  -  Demonstrar competências pessoais:

 Demonstrar capacidade de atenção seletiva; Demonstrar rapidez de percepção; Demonstrar tolerância;

Demonstrar altruísmo; Demonstrar capacidade de lidar com situações adversas; Demonstrar capacidade

de trabalhar em equipe; Demonstrar empatia; Demonstrar capacidade de interpretar linguagem verbal e

não-verbal; Demonstrar capacidade de liderança; Demonstrar capacidade de tomar decisões; Demonstrar

imparcialidade de julgamento; Demonstrar capacidade de adequar linguagem; Demonstrar capacidade de

preservar  sigilo  médico;  Demonstrar  capacidade  de  saber  ouvir;  Demonstrar  capacidade  de  efetuar

atendimento humanizado; Demonstrar capacidade de acolhimento.

I – Realizar atividades específicas:

 Realizar consulta médica prestando assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de

agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde). Realizar solicitação de exames-

diagnósticos relacionados à sua atividade. Analisar, laudar e interpretar resultados de exames diversos.

Manter registro adequado do atendimento no prontuário do paciente. Atuar no âmbito da medicina com

compreensão das doenças prevalecentes no envelhecimento e seu tratamento. Gerenciar a assistência ao

idoso  no  âmbito  domiciliar  e  ambulatorial.  Efetuar  avaliação  global  do  idoso,  na  qual  são  avaliados

capacidade funcional, órgãos dos sentidos, sono, humor, memória, movimentos, equilíbrio, alimentação,

incontinências,  dor,  atividades  no  dia  a  dia,  suporte  sócio  familiar.  Avaliar  múltiplas  doenças

concomitantes. Avaliar o uso crônico de várias medicações, com o objetivo de evitar efeitos colaterais e

interações entre as medicações. Aplicar reabilitação global, visando a recuperação após grave doença ou

longa internação  hospitalar.  Promover  o  cuidado  necessário  aos idosos  frágeis.  Realizar  atendimento

emergencial e eletivo. Emitir atestados, laudos e pareceres sobre as condições de saúde dos pacientes.

Trabalhar em equipe multiprofissional e/ou interdisciplinar. Realizar matriciamento e discussão de caso

junto aos profissionais dos demais serviços de saúde. Supervisionar residentes e estagiários. Realizar

atividades de ensino e pesquisa dentro da rede de serviço do sistema de saúde, inclusive as editadas no

respectivo regulamento da profissão. Realizar tarefas definidas por legislação específica, incluídos pelos

Conselho Regional de Medicina e Ministério da Saúde.

J – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Curso superior em Medicina.

Especialização: Residência médica na área de Geriatria.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso Básico de Informática (80 horas). 

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas
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de Controle de Gestão Municipal; Realizar consulta e atendimento médico; Tratar pacientes; Implementar

ações  de  promoção da saúde;  Elaborar  documentos  médicos;  Efetuar  perícias,  auditorias  e  sindicâncias

médicas;  Coordenar  programas  e  serviços  em  saúde;  Demonstrar  capacidade  de  atenção  seletiva;

Demonstrar rapidez de percepção; Demonstrar tolerância; Demonstrar altruísmo; Demonstrar capacidade de

lidar  com  situações  adversas;  Demonstrar  capacidade  de  trabalhar  em  equipe;  Demonstrar  empatia;

Demonstrar capacidade de interpretar linguagem verbal e não-verbal; Demonstrar capacidade de liderança;

Demonstrar  capacidade  de  tomar  decisões;  Demonstrar  imparcialidade  de  julgamento;  Demonstrar

capacidade  de  adequar  linguagem;  Demonstrar  capacidade  de  preservar  sigilo  médico;  Demonstrar

capacidade  de  saber  ouvir;  Demonstrar  capacidade  de  efetuar  atendimento  humanizado;  Demonstrar

capacidade de acolhimento.

Condições Gerais de Exercício: 

Os profissionais exercem suas funções na área de saúde, na administração pública municipal e são admitidos

na condição de trabalhadores estatutários. Trabalham de forma individual ou em equipes multiprofissionais,

desenvolvendo as  atividades  em ambientes  fechados,  em horários de  trabalho  diurno  e  noturno ou em

regime  de  plantão.  Podem trabalhar  em posições  desconfortáveis  durante  longos  períodos  e,  devido  à

natureza e nível de responsabilidade próprio da função, podem estar sujeitos a estresse constante. Podem

atuar  por  designação  no  Programa  de  Estratégia  de  Saúde  da  Família,  exercendo  suas  funções

extraordinárias conforme carga horária semanal prevista em Portaria específica.

Recursos de Trabalho: 

Lupa  com iluminação;  Vade  mecum de  medicamentos  antroposóficos;  Equipamentos  Para  Videocirurgia;

Esfigmomanômetro; Estetoscópio; Fita  Métrica; Instrumental  Cirúrgico; Larifoscópio; Lâmpada De Fenda;

Material Para Entubação Orotraquial; Microscópio; Negatoscópio; Oftalmoscópio; Otoscópio; Radiofármacos;

Refrator;  Repertório  Homeopático;  Respiradores;  Roppel  Mini  P/  Observ  De  Batimentos  Cardiofetais;

Softwares Médicos; Termômetro; Órteses E Próteses; Aparelhos De Laser; Bvm (bolsa, Válvula E Mascara)

Ventilação; Desfibrilador Externo Automático; Drogas E Medicamentos; Eletrocardiógrafo; Equipamentos De

Medicina  Nuclear;  Equipamentos  De  Megavoltagem;  Equipamentos  De  Monitoração;  Equipamentos  De

Radioterapia; Equipamentos Para Pulsões E Biópsias; Agulhas De Acupuntura; Colposcópio; Equipamentos P/

Abordagem Das Vias Aéreas Superior; Equipamentos Para Diérese E Síntese; Equipamentos Para Exames De

Diagnóstico Por Imagem; Equipamentos Para Exames Eletrofisiológicos; Veículos de Transporte; Smartphone

e demais materiais e recursos necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Máscara, luvas, Touca, sapato fechado impermeável.

Perfil de Risco: Biológico, Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
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Família de Cargos:  Médicos em especialidades cirúrgicas.
Título do cargo/ocupação: Médico Ginecologista Obstetra. CBO – 2252-50

CARREIRA VIII
Descrição Sumária:  

Realizar intervenções cirúrgicas de acordo com a necessidade de cada paciente, implantar órteses e próteses,

transplantar  órgãos e tecidos;  realizar consultas  e atendimentos  médicos  para tratamento de pacientes;

implementar  ações  de  prevenção  de  doenças  e  promoção  da  saúde  tanto  individuais  quanto  coletivas;

elaborar documentos médicos, administrar serviços em saúde e difundir conhecimentos da área médica.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Praticar Intervenções Cirúrgicas

 Avaliar opções terapêuticas; Avaliar riscos da cirurgia; Definir técnica cirúrgica; Definir equipe cirúrgica;

Selecionar  equipamentos  e  instrumentos;  Selecionar  órteses,  próteses  e  materiais  especiais;  Checar

equipamentos  e  instrumentos;  Operar  equipamentos  e  instrumentos;  Tratar  intercorrências;  Retirar

órgãos e tecidos; Implantar próteses e órteses; Executar transplantes de órgãos e tecidos; Preservar

órgãos e tecidos; Encaminhar órgãos e tecidos.

B  -  Realizar consulta e atendimento médico:

 Realizar  anamnese;  Realizar  exame  físico;  Levantar  hipóteses  diagnósticas;  Realizar  propedêutica

instrumental;  Solicitar  exames  complementares;  Solicitar  interconsultas;  Realizar  exames

complementares; Supervisionar propedêutica instrumental; Interpretar dados de exame clínico e exames

complementares;  Diagnosticar  estado  de  saúde  de  pacientes;  Realizar  diagnóstico  de  saúde  da

comunidade; Discutir  diagnóstico, prognóstico e tratamento com pacientes, responsáveis e familiares;

Realizar atendimento em consultório; Realizar visitas hospitalares; Realizar atendimentos de urgência e

emergência; Realizar visitas domiciliares; Encaminhar usuários a outros profissionais; Avaliar momento

biográfico.

C  -  Tratar pacientes:

 Planejar tratamento de pacientes; Indicar tratamento; Receitar drogas, medicamentos , fitoterápicos e

antroposóficos;  Praticar  intervenções  clínicas;  Praticar  procedimentos  intervencionais;  Estabelecer

prognóstico;  Executar  tratamento  com agentes  químicos;  Executar  tratamento  com agentes  físicos;

Executar tratamento com agentes biológicos; Praticar psicoterapia; Executar terapêutica genética; Assistir

parto; Retirar órgãos e tecidos; Implantar órteses e próteses; Executar transplantes de órgãos e tecidos;

Guardar  órgãos  e  tecidos;  Cultivar  órgãos  e  tecidos;  Monitorar  estado  de  saúde  de  pacientes

hospitalizados;  Reabilitar  pacientes  (condições  biopsicossociais);  Prescrever  tratamento;  Indicar

necessidade  de  internação;  Acompanhar  plano  terapêutico  do  usuário;  Indicar  terapias  não

medicamentosas;  Estimular  paciente  no  desenvolvimento  da  autonomia  e  autocuidado;  Redefinir  a

doença para o paciente individualizando seu significado.

D  -  Implementar ações de promoção da saúde:

 Estabelecer plano de ações em saúde; Prescrever  medidas  higiênico-dietéticas;  Ministrar  tratamentos

preventivos;  Rastrear  doenças  prevalentes;  Implementar  medidas  de  biossegurança;  Implementar

medidas de segurança e proteção do trabalhador; Implementar medidas de saúde ambiental; Promover

campanhas  de  saúde;  Promover  atividades  educativas;  Promover  ações  de  controle  de  vetores  e

zoonoses;  Divulgar  informações  em  mídia;  Prescrever  imunização;  Acompanhar  desenvolvimento

cognitivo/emocional do educando/educador.

E  -  Elaborar documentos médicos:

 Elaborar prontuários; Emitir receitas; Emitir atestados; Elaborar protocolos de condutas médicas; Emitir

laudos;  Elaborar  relatórios;  Emitir  pareceres;  Elaborar  documentos  de  imagem;  Emitir  declarações;
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Elaborar procedimentos operacionais padrão; Preencher formulários de notificação compulsória; Elaborar

material informativo e normativo; Arquivar documentos.

F  -  Efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas:

 Examinar documentos médicos; Vistoriar ambientes de trabalho; Vistoriar equipamentos e instalações;

Efetuar  necropsias;  Formular  quesitos  periciais;  Responder  quesitos  periciais;  Prestar  depoimentos;

Colher depoimentos.

G  -  Coordenar programas e serviços em saúde:

 Selecionar  equipe  de  trabalho;  Distribuir  tarefas;  Especificar  insumos;  Montar  escala  de  serviços;

Supervisionar equipe de saúde; Auxiliar normatização de atividades médicas; Administrar situações de

urgência  e  emergência;  Selecionar  pacientes  em situações  específicas;  Constituir  comissões  médico-

hospitalares;  Participar  de  diretorias  de  associações,  entidades  de  classe  e  conselhos  de  saúde;

Despachar expediente.

H  -  Promover a saúde da família:

 Definir território de atuação; Mapear área de atuação; Identificar grupos, famílias e indivíduos expostos a

riscos; Organizar grupos de promoção à saúde; Atualizar informações cadastrais; Atender usuários nas

UBS,  nos  domicílios  ou espaços  comunitários;  Realizar  ações  de  prevenção  de  agravos  e  curativas;

Realizar busca ativa de situações locais; Notificar  doenças, agravos e situações de importância local;

Identificar  necessidades  dos  usuários;  Responsabilizar-se  por  todos  os  atendimentos  da  população

adscrita;  Coordenar  o  cuidado  dos  usuários;  Promover  a  integralidade  do  cuidado;  Participar  das

atividades  de  planejamento;  Participar  das  avaliações  da  equipe;  Incentivar  a  participação  da

comunidade;  Identificar  parceiros e  recursos disponíveis  na  comunidade;  Registrar  as  atividades  nos

sistemas de informação; Participar das atividades de educação permanente; Definir ações de acordo com

prioridades locais; Participar do gerenciamento de insumos.

I  -  Demonstrar competências pessoais:

 Demonstrar capacidade de atenção seletiva; Demonstrar rapidez de percepção; Demonstrar tolerância;

Demonstrar altruísmo; Demonstrar capacidade de lidar com situações adversas; Demonstrar capacidade

de trabalhar em equipe; Demonstrar empatia; Demonstrar capacidade de interpretar linguagem verbal e

não-verbal; Demonstrar capacidade de liderança; Demonstrar capacidade de tomar decisões; Demonstrar

imparcialidade de julgamento; Demonstrar capacidade de adequar linguagem; Demonstrar capacidade de

preservar  sigilo  médico;  Demonstrar  capacidade  de  saber  ouvir;  Demonstrar  capacidade  de  efetuar

atendimento humanizado; Demonstrar capacidade de acolhimento.

J – Realizar atividades específicas:

 Realizar consultas e atendimentos médicos efetuando anamnese física, assistir e tratar pacientes dentro

de sua área de especialidade. Realizar atendimento eletivo assistindo pacientes em regime ambulatorial.

Realizar todos os procedimentos diagnósticos e terapêuticos habilitados pertinentes à sua especialidade

ou área de atuação. Diagnosticar e tratar os distúrbios e alterações funcionais do aparelho reprodutor

feminino e suas implicações. Prestar atendimento global à paciente gestante, realizando assistência pré e

pós-natal,  inclusive nos casos de gestação e parto de alto  risco. Coletar material  para realização do

exame “papanicolau”  e inserção de dispositivo  intrauterino  – DIU. Realizar  avaliações  solicitadas  por

outros especialistas e serviços. Supervisionar residentes e estagiários. Realizar atividades de ensino e

pesquisa.  Realizar  tarefas  definidas  por  legislação  específica,  incluídos  pelos  Conselho  Regional  de

Medicina e Ministério da Saúde.

K – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela
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Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Curso superior em Medicina.

Especialização: Residência médica na área de Ginecologia e Obstetrícia.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso Básico de Informática (80 horas). 

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle de Gestão Municipal; Praticar intervenções cirúrgicas; Realizar consulta e atendimento médico;

Tratar pacientes; Implementar ações de promoção da saúde; Elaborar documentos médicos; Efetuar perícias,

auditorias e sindicâncias médicas; Coordenar programas e serviços em saúde; Demonstrar capacidade de

atenção  seletiva;  Demonstrar  rapidez  de  percepção;  Demonstrar  tolerância;  Demonstrar  altruísmo;

Demonstrar capacidade de lidar com situações adversas; Demonstrar capacidade de trabalhar em equipe;

Demonstrar  empatia;  Demonstrar  capacidade  de interpretar  linguagem verbal  e  não-verbal;  Demonstrar

capacidade  de  liderança;  Demonstrar  capacidade  de  tomar  decisões;  Demonstrar  imparcialidade  de

julgamento;  Demonstrar  capacidade  de  adequar  linguagem;  Demonstrar  capacidade  de  preservar  sigilo

médico;  Demonstrar  capacidade  de  saber  ouvir;  Demonstrar  capacidade  de  efetuar  atendimento

humanizado; Demonstrar capacidade de acolhimento.

Condições Gerais de Exercício: 

Os profissionais exercem suas funções na área de saúde, na administração pública municipal e são admitidos

na condição de trabalhadores estatutários. Trabalham de forma individual ou em equipes multiprofissionais,

desenvolvendo as  atividades  em ambientes  fechados,  em horários de  trabalho  diurno  e  noturno ou em

regime  de  plantão.  Podem trabalhar  em posições  desconfortáveis  durante  longos  períodos  e,  devido  à

natureza e nível de responsabilidade próprio da função, podem estar sujeitos a estresse constante. Podem

atuar  por  designação  no  Programa  de  Estratégia  de  Saúde  da  Família,  exercendo  suas  funções

extraordinárias conforme carga horária semanal prevista em Portaria específica.

Recursos de Trabalho: 

Lupa  com iluminação;  Vade  mecum de  medicamentos  antroposóficos;  Equipamentos  Para  Videocirurgia;

Esfigmomanômetro; Estetoscópio; Fita  Métrica; Instrumental  Cirúrgico; Larifoscópio; Lâmpada De Fenda;

Material Para Entubação Orotraquial; Microscópio; Negatoscópio; Oftalmoscópio; Otoscópio; Radiofármacos;

Refrator;  Repertório  Homeopático;  Respiradores;  Roppel  Mini  P/  Observ  De  Batimentos  Cardiofetais;

Softwares Médicos; Termômetro; Órteses E Próteses; Aparelhos De Laser; Bvm (bolsa, Válvula E Mascara)

Ventilação; Desfibrilador Externo Automático; Drogas E Medicamentos; Eletrocardiógrafo; Equipamentos De

Medicina  Nuclear;  Equipamentos  De  Megavoltagem;  Equipamentos  De  Monitoração;  Equipamentos  De

Radioterapia; Equipamentos Para Pulsões E Biópsias; Agulhas De Acupuntura; Colposcópio; Equipamentos P/

Abordagem Das Vias Aéreas Superior; Equipamentos Para Diérese E Síntese; Equipamentos Para Exames De

Diagnóstico Por Imagem; Equipamentos Para Exames Eletrofisiológicos; Veículos de Transporte; Smartphone

e demais materiais e recursos necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e
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saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Máscara, luvas, Touca, sapato fechado impermeável.

Perfil de Risco: Biológico, Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Médicos clínicos.
Título do cargo/ocupação: Médico Hematologista CBO – 2251-95

CARREIRA VIII
Descrição Sumária:  

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações de prevenção de doenças e

promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar

perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundem conhecimentos da área médica.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Realizar consulta e atendimento médico:

 Realizar  anamnese;  Realizar  exame  físico;  Levantar  hipóteses  diagnósticas;  Realizar  propedêutica

instrumental;  Solicitar  exames  complementares;  Solicitar  interconsultas;  Realizar  exames

complementares; Supervisionar propedêutica instrumental; Interpretar dados de exame clínico e exames

complementares;  Diagnosticar  estado  de  saúde  de  pacientes;  Realizar  diagnóstico  de  saúde  da

comunidade; Discutir  diagnóstico, prognóstico e tratamento com pacientes, responsáveis e familiares;

Realizar atendimento em consultório; Realizar visitas hospitalares; Realizar atendimentos de urgência e

emergência; Realizar visitas domiciliares; Encaminhar usuários a outros profissionais; Avaliar momento

biográfico.

B  -  Tratar pacientes:

 Planejar tratamento de pacientes; Indicar tratamento; Receitar drogas, medicamentos , fitoterápicos e

antroposóficos;  Praticar  intervenções  clínicas;  Praticar  procedimentos  intervencionais;  Estabelecer

prognóstico;  Executar  tratamento  com agentes  químicos;  Executar  tratamento  com agentes  físicos;

Executar tratamento com agentes biológicos; Praticar psicoterapia; Executar terapêutica genética; Assistir

parto; Retirar órgãos e tecidos; Implantar órteses e próteses; Executar transplantes de órgãos e tecidos;

Guardar  órgãos  e  tecidos;  Cultivar  órgãos  e  tecidos;  Monitorar  estado  de  saúde  de  pacientes

hospitalizados;  Reabilitar  pacientes  (condições  biopsicossociais);  Prescrever  tratamento;  Indicar

necessidade  de  internação;  Acompanhar  plano  terapêutico  do  usuário;  Indicar  terapias  não

medicamentosas;  Estimular  paciente  no  desenvolvimento  da  autonomia  e  autocuidado;  Redefinir  a

doença para o paciente individualizando seu significado.

C  -  Implementar ações de promoção da saúde:

 Estabelecer plano de ações em saúde; Prescrever  medidas  higiênico-dietéticas;  Ministrar  tratamentos

preventivos;  Rastrear  doenças  prevalentes;  Implementar  medidas  de  biossegurança;  Implementar

medidas de segurança e proteção do trabalhador; Implementar medidas de saúde ambiental; Promover

campanhas  de  saúde;  Promover  atividades  educativas;  Promover  ações  de  controle  de  vetores  e
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zoonoses;  Divulgar  informações  em  mídia;  Prescrever  imunização;  Acompanhar  desenvolvimento

cognitivo/emocional do educando/educador.

D  -  Elaborar documentos médicos:

 Elaborar prontuários; Emitir receitas; Emitir atestados; Elaborar protocolos de condutas médicas; Emitir

laudos;  Elaborar  relatórios;  Emitir  pareceres;  Elaborar  documentos  de  imagem;  Emitir  declarações;

Elaborar procedimentos operacionais padrão; Preencher formulários de notificação compulsória; Elaborar

material informativo e normativo; Arquivar documentos.

E  -  Efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas:

 Examinar documentos médicos; Vistoriar ambientes de trabalho; Vistoriar equipamentos e instalações;

Efetuar  necropsias;  Formular  quesitos  periciais;  Responder  quesitos  periciais;  Prestar  depoimentos;

Colher depoimentos.

F  -  Coordenar programas e serviços em saúde:

 Selecionar  equipe  de  trabalho;  Distribuir  tarefas;  Especificar  insumos;  Montar  escala  de  serviços;

Supervisionar equipe de saúde; Auxiliar normatização de atividades médicas; Administrar situações de

urgência  e  emergência;  Selecionar  pacientes  em situações  específicas;  Constituir  comissões  médico-

hospitalares;  Participar  de  diretorias  de  associações,  entidades  de  classe  e  conselhos  de  saúde;

Despachar expediente.

G  -  Promover a saúde da família:

 Definir território de atuação; Mapear área de atuação; Identificar grupos, famílias e indivíduos expostos a

riscos; Organizar grupos de promoção à saúde; Atualizar informações cadastrais; Atender usuários nas

UBS,  nos  domicílios  ou espaços  comunitários;  Realizar  ações  de  prevenção  de  agravos  e  curativas;

Realizar busca ativa de situações locais; Notificar  doenças, agravos e situações de importância local;

Identificar  necessidades  dos  usuários;  Responsabilizar-se  por  todos  os  atendimentos  da  população

adscrita;  Coordenar  o  cuidado  dos  usuários;  Promover  a  integralidade  do  cuidado;  Participar  das

atividades  de  planejamento;  Participar  das  avaliações  da  equipe;  Incentivar  a  participação  da

comunidade;  Identificar  parceiros e  recursos disponíveis  na  comunidade;  Registrar  as  atividades  nos

sistemas de informação; Participar das atividades de educação permanente; Definir ações de acordo com

prioridades locais; Participar do gerenciamento de insumos.

H  -  Demonstrar competências pessoais:

 Demonstrar capacidade de atenção seletiva; Demonstrar rapidez de percepção; Demonstrar tolerância;

Demonstrar altruísmo; Demonstrar capacidade de lidar com situações adversas; Demonstrar capacidade

de trabalhar em equipe; Demonstrar empatia; Demonstrar capacidade de interpretar linguagem verbal e

não-verbal; Demonstrar capacidade de liderança; Demonstrar capacidade de tomar decisões; Demonstrar

imparcialidade de julgamento; Demonstrar capacidade de adequar linguagem; Demonstrar capacidade de

preservar  sigilo  médico;  Demonstrar  capacidade  de  saber  ouvir;  Demonstrar  capacidade  de  efetuar

atendimento humanizado; Demonstrar capacidade de acolhimento.

I – Realizar atividades específicas:

 Prestar  assistência  médica  na  especialidade  aos  pacientes  do  Sistema  Único  de  Saúde.  Realizar

atendimentos, exames, diagnósticos, terapêutica e acompanhamento dos pacientes, bem como executar

qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao

cargo e à área. Desenvolver estratégias para ampliar a captação de doadores. Auxiliar na análise crítica

da qualidade dos materiais, medicamentos, instrumentais e equipamentos utilizados na sua especialidade.

Contribuir na elaboração e no cumprimento dos protocolos assistenciais relacionados à sua especialidade.

Acompanhar  perícias,  auditorias  e  sindicâncias  médicas.  Manter  postura  adequada  e atuar  de  forma

integrada  com  a  equipe  multiprofissional  e  demais  áreas  da  instituição.  Supervisionar  residentes  e
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estagiários. Realizar atividades de ensino e pesquisa. Realizar tarefas definidas por legislação específica,

incluídos pelos Conselho Regional de Medicina e Ministério da Saúde.

J – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Curso superior em Medicina.

Especialização: Residência médica na área de Hematologia.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso Básico de Informática (80 horas). 

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle de Gestão Municipal; Realizar consulta e atendimento médico; Tratar pacientes; Implementar

ações  de  promoção da saúde;  Elaborar  documentos  médicos;  Efetuar  perícias,  auditorias  e  sindicâncias

médicas;  Coordenar  programas  e  serviços  em  saúde;  Demonstrar  capacidade  de  atenção  seletiva;

Demonstrar rapidez de percepção; Demonstrar tolerância; Demonstrar altruísmo; Demonstrar capacidade de

lidar  com  situações  adversas;  Demonstrar  capacidade  de  trabalhar  em  equipe;  Demonstrar  empatia;

Demonstrar capacidade de interpretar linguagem verbal e não-verbal; Demonstrar capacidade de liderança;

Demonstrar  capacidade  de  tomar  decisões;  Demonstrar  imparcialidade  de  julgamento;  Demonstrar

capacidade  de  adequar  linguagem;  Demonstrar  capacidade  de  preservar  sigilo  médico;  Demonstrar

capacidade  de  saber  ouvir;  Demonstrar  capacidade  de  efetuar  atendimento  humanizado;  Demonstrar

capacidade de acolhimento.

Condições Gerais de Exercício: 

Os profissionais exercem suas funções na área de saúde, na administração pública municipal e são admitidos

na condição de trabalhadores estatutários. Trabalham de forma individual ou em equipes multiprofissionais,

desenvolvendo as  atividades  em ambientes  fechados,  em horários de  trabalho  diurno  e  noturno ou em

regime  de  plantão.  Podem trabalhar  em posições  desconfortáveis  durante  longos  períodos  e,  devido  à

natureza e nível de responsabilidade próprio da função, podem estar sujeitos a estresse constante. Podem

atuar  por  designação  no  Programa  de  Estratégia  de  Saúde  da  Família,  exercendo  suas  funções

extraordinárias conforme carga horária semanal prevista em Portaria específica.

Recursos de Trabalho: 

Lupa  com iluminação;  Vade  mecum de  medicamentos  antroposóficos;  Equipamentos  Para  Videocirurgia;

Esfigmomanômetro; Estetoscópio; Fita  Métrica; Instrumental  Cirúrgico; Larifoscópio; Lâmpada De Fenda;

Material Para Entubação Orotraquial; Microscópio; Negatoscópio; Oftalmoscópio; Otoscópio; Radiofármacos;

Refrator;  Repertório  Homeopático;  Respiradores;  Roppel  Mini  P/  Observ  De  Batimentos  Cardiofetais;

Softwares Médicos; Termômetro; Órteses E Próteses; Aparelhos De Laser; Bvm (bolsa, Válvula E Mascara)

Ventilação; Desfibrilador Externo Automático; Drogas E Medicamentos; Eletrocardiógrafo; Equipamentos De

Medicina  Nuclear;  Equipamentos  De  Megavoltagem;  Equipamentos  De  Monitoração;  Equipamentos  De

Radioterapia; Equipamentos Para Pulsões E Biópsias; Agulhas De Acupuntura; Colposcópio; Equipamentos P/

Abordagem Das Vias Aéreas Superior; Equipamentos Para Diérese E Síntese; Equipamentos Para Exames De
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Diagnóstico Por Imagem; Equipamentos Para Exames Eletrofisiológicos; Veículos de Transporte; Smartphone

e demais materiais e recursos necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Máscara, luvas, Touca, sapato fechado impermeável.

Perfil de Risco: Biológico, Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Médicos clínicos.
Título do cargo/ocupação: Médico Infectologista CBO – 2251-03

CARREIRA VIII
Descrição Sumária:  

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações de prevenção de doenças e

promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar

perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundem conhecimentos da área médica.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Realizar consulta e atendimento médico:

 Realizar  anamnese;  Realizar  exame  físico;  Levantar  hipóteses  diagnósticas;  Realizar  propedêutica

instrumental;  Solicitar  exames  complementares;  Solicitar  interconsultas;  Realizar  exames

complementares; Supervisionar propedêutica instrumental; Interpretar dados de exame clínico e exames

complementares;  Diagnosticar  estado  de  saúde  de  pacientes;  Realizar  diagnóstico  de  saúde  da

comunidade; Discutir  diagnóstico, prognóstico e tratamento com pacientes, responsáveis e familiares;

Realizar atendimento em consultório; Realizar visitas hospitalares; Realizar atendimentos de urgência e

emergência; Realizar visitas domiciliares; Encaminhar usuários a outros profissionais; Avaliar momento

biográfico.

B  -  Tratar pacientes:

 Planejar tratamento de pacientes; Indicar tratamento; Receitar drogas, medicamentos , fitoterápicos e

antroposóficos;  Praticar  intervenções  clínicas;  Praticar  procedimentos  intervencionais;  Estabelecer

prognóstico;  Executar  tratamento  com agentes  químicos;  Executar  tratamento  com agentes  físicos;

Executar tratamento com agentes biológicos; Praticar psicoterapia; Executar terapêutica genética; Assistir

parto; Retirar órgãos e tecidos; Implantar órteses e próteses; Executar transplantes de órgãos e tecidos;

Guardar  órgãos  e  tecidos;  Cultivar  órgãos  e  tecidos;  Monitorar  estado  de  saúde  de  pacientes

hospitalizados;  Reabilitar  pacientes  (condições  biopsicossociais);  Prescrever  tratamento;  Indicar

necessidade  de  internação;  Acompanhar  plano  terapêutico  do  usuário;  Indicar  terapias  não

medicamentosas;  Estimular  paciente  no  desenvolvimento  da  autonomia  e  autocuidado;  Redefinir  a

doença para o paciente individualizando seu significado.

C  -  Implementar ações de promoção da saúde:
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 Estabelecer plano de ações em saúde; Prescrever  medidas  higiênico-dietéticas;  Ministrar  tratamentos

preventivos;  Rastrear  doenças  prevalentes;  Implementar  medidas  de  biossegurança;  Implementar

medidas de segurança e proteção do trabalhador; Implementar medidas de saúde ambiental; Promover

campanhas  de  saúde;  Promover  atividades  educativas;  Promover  ações  de  controle  de  vetores  e

zoonoses;  Divulgar  informações  em  mídia;  Prescrever  imunização;  Acompanhar  desenvolvimento

cognitivo/emocional do educando/educador.

D  -  Elaborar documentos médicos:

 Elaborar prontuários; Emitir receitas; Emitir atestados; Elaborar protocolos de condutas médicas; Emitir

laudos;  Elaborar  relatórios;  Emitir  pareceres;  Elaborar  documentos  de  imagem;  Emitir  declarações;

Elaborar procedimentos operacionais padrão; Preencher formulários de notificação compulsória; Elaborar

material informativo e normativo; Arquivar documentos.

E  -  Efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas:

 Examinar documentos médicos; Vistoriar ambientes de trabalho; Vistoriar equipamentos e instalações;

Efetuar  necropsias;  Formular  quesitos  periciais;  Responder  quesitos  periciais;  Prestar  depoimentos;

Colher depoimentos.

F  -  Coordenar programas e serviços em saúde:

 Selecionar  equipe  de  trabalho;  Distribuir  tarefas;  Especificar  insumos;  Montar  escala  de  serviços;

Supervisionar equipe de saúde; Auxiliar normatização de atividades médicas; Administrar situações de

urgência  e  emergência;  Selecionar  pacientes  em situações  específicas;  Constituir  comissões  médico-

hospitalares;  Participar  de  diretorias  de  associações,  entidades  de  classe  e  conselhos  de  saúde;

Despachar expediente.

G  -  Promover a saúde da família:

 Definir território de atuação; Mapear área de atuação; Identificar grupos, famílias e indivíduos expostos a

riscos; Organizar grupos de promoção à saúde; Atualizar informações cadastrais; Atender usuários nas

UBS,  nos  domicílios  ou espaços  comunitários;  Realizar  ações  de  prevenção  de  agravos  e  curativas;

Realizar busca ativa de situações locais; Notificar  doenças, agravos e situações de importância local;

Identificar  necessidades  dos  usuários;  Responsabilizar-se  por  todos  os  atendimentos  da  população

adscrita;  Coordenar  o  cuidado  dos  usuários;  Promover  a  integralidade  do  cuidado;  Participar  das

atividades  de  planejamento;  Participar  das  avaliações  da  equipe;  Incentivar  a  participação  da

comunidade;  Identificar  parceiros e  recursos disponíveis  na  comunidade;  Registrar  as  atividades  nos

sistemas de informação; Participar das atividades de educação permanente; Definir ações de acordo com

prioridades locais; Participar do gerenciamento de insumos.

H  -  Demonstrar competências pessoais:

 Demonstrar capacidade de atenção seletiva; Demonstrar rapidez de percepção; Demonstrar tolerância;

Demonstrar altruísmo; Demonstrar capacidade de lidar com situações adversas; Demonstrar capacidade

de trabalhar em equipe; Demonstrar empatia; Demonstrar capacidade de interpretar linguagem verbal e

não-verbal; Demonstrar capacidade de liderança; Demonstrar capacidade de tomar decisões; Demonstrar

imparcialidade de julgamento; Demonstrar capacidade de adequar linguagem; Demonstrar capacidade de

preservar  sigilo  médico;  Demonstrar  capacidade  de  saber  ouvir;  Demonstrar  capacidade  de  efetuar

atendimento humanizado; Demonstrar capacidade de acolhimento.

I – Realizar atividades específicas:

 Realizar consulta médica prestando assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de

agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde). Realizar solicitação de exames-

diagnósticos relacionados à sua atividade. Analisar, laudar e interpretar resultados de exames diversos.

Manter registro adequado do atendimento no prontuário do paciente. Efetuar acompanhamento clínico de
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pacientes  portadores  de  doenças  infecciosas  e/ou  parasitárias.  Emitir  diagnóstico,  prescrever

medicamentos  relacionados  a  patologias  específicas,  aplicando  recursos  de  medicina  preventiva  ou

terapêutica. Realizar atendimento emergencial e eletivo. Planejar e organizar qualificação, capacitação e

treinamento  dos técnicos e demais  servidores dos serviços de saúde do município.  Emitir  atestados,

laudos e pareceres sobre as condições de saúde dos pacientes. Trabalhar em equipe multiprofissional e/ou

interdisciplinar. Realizar matriciamento e discussão de caso junto aos profissionais dos demais serviços de

saúde. Supervisionar residentes e estagiários. Realizar atividades de ensino e pesquisa. Executar suas

atividades em consonância com as diretrizes do governo federal, estadual e municipal. Realizar tarefas

definidas por legislação específica, incluídos pelos Conselho Regional de Medicina e Ministério da Saúde.

J – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Curso superior em Medicina.

Especialização: Residência médica na área de Infectologia.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso Básico de Informática (80 horas). 

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle de Gestão Municipal; Realizar consulta e atendimento médico; Tratar pacientes; Implementar

ações  de  promoção da saúde;  Elaborar  documentos  médicos;  Efetuar  perícias,  auditorias  e  sindicâncias

médicas;  Coordenar  programas  e  serviços  em  saúde;  Demonstrar  capacidade  de  atenção  seletiva;

Demonstrar rapidez de percepção; Demonstrar tolerância; Demonstrar altruísmo; Demonstrar capacidade de

lidar  com  situações  adversas;  Demonstrar  capacidade  de  trabalhar  em  equipe;  Demonstrar  empatia;

Demonstrar capacidade de interpretar linguagem verbal e não-verbal; Demonstrar capacidade de liderança;

Demonstrar  capacidade  de  tomar  decisões;  Demonstrar  imparcialidade  de  julgamento;  Demonstrar

capacidade  de  adequar  linguagem;  Demonstrar  capacidade  de  preservar  sigilo  médico;  Demonstrar

capacidade  de  saber  ouvir;  Demonstrar  capacidade  de  efetuar  atendimento  humanizado;  Demonstrar

capacidade de acolhimento.

Condições Gerais de Exercício: 

Os profissionais exercem suas funções na área de saúde, na administração pública municipal e são admitidos

na condição de trabalhadores estatutários. Trabalham de forma individual ou em equipes multiprofissionais,

desenvolvendo as  atividades  em ambientes  fechados,  em horários de  trabalho  diurno  e  noturno ou em

regime  de  plantão.  Podem trabalhar  em posições  desconfortáveis  durante  longos  períodos  e,  devido  à

natureza e nível de responsabilidade próprio da função, podem estar sujeitos a estresse constante. Podem

atuar  por  designação  no  Programa  de  Estratégia  de  Saúde  da  Família,  exercendo  suas  funções

extraordinárias conforme carga horária semanal prevista em Portaria específica.

Recursos de Trabalho: 

Lupa  com iluminação;  Vade  mecum de  medicamentos  antroposóficos;  Equipamentos  Para  Videocirurgia;
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Esfigmomanômetro; Estetoscópio; Fita  Métrica; Instrumental  Cirúrgico; Larifoscópio; Lâmpada De Fenda;

Material Para Entubação Orotraquial; Microscópio; Negatoscópio; Oftalmoscópio; Otoscópio; Radiofármacos;

Refrator;  Repertório  Homeopático;  Respiradores;  Roppel  Mini  P/  Observ  De  Batimentos  Cardiofetais;

Softwares Médicos; Termômetro; Órteses E Próteses; Aparelhos De Laser; Bvm (bolsa, Válvula E Mascara)

Ventilação; Desfibrilador Externo Automático; Drogas E Medicamentos; Eletrocardiógrafo; Equipamentos De

Medicina  Nuclear;  Equipamentos  De  Megavoltagem;  Equipamentos  De  Monitoração;  Equipamentos  De

Radioterapia; Equipamentos Para Pulsões E Biópsias; Agulhas De Acupuntura; Colposcópio; Equipamentos P/

Abordagem Das Vias Aéreas Superior; Equipamentos Para Diérese E Síntese; Equipamentos Para Exames De

Diagnóstico Por Imagem; Equipamentos Para Exames Eletrofisiológicos; Veículos de Transporte; Smartphone

e demais materiais e recursos necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Máscara, luvas, Touca, sapato fechado impermeável.

Perfil de Risco: Biológico, Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Médicos em especialidades cirúrgicas.
Título do cargo/ocupação: Médico Mastologista. CBO – 2252-55

CARREIRA VIII
Descrição Sumária:  

Realizar intervenções cirúrgicas de acordo com a necessidade de cada paciente, implantar órteses e próteses,

transplantar  órgãos e tecidos;  realizar consultas  e atendimentos  médicos  para tratamento de pacientes;

implementar  ações  de  prevenção  de  doenças  e  promoção  da  saúde  tanto  individuais  quanto  coletivas;

elaborar documentos médicos, administrar serviços em saúde e difundir conhecimentos da área médica.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Praticar Intervenções Cirúrgicas

 Avaliar opções terapêuticas; Avaliar riscos da cirurgia; Definir técnica cirúrgica; Definir equipe cirúrgica;

Selecionar  equipamentos  e  instrumentos;  Selecionar  órteses,  próteses  e  materiais  especiais;  Checar

equipamentos  e  instrumentos;  Operar  equipamentos  e  instrumentos;  Tratar  intercorrências;  Retirar

órgãos e tecidos; Implantar próteses e órteses; Executar transplantes de órgãos e tecidos; Preservar

órgãos e tecidos; Encaminhar órgãos e tecidos.

B  -  Realizar consulta e atendimento médico:

 Realizar  anamnese;  Realizar  exame  físico;  Levantar  hipóteses  diagnósticas;  Realizar  propedêutica

instrumental;  Solicitar  exames  complementares;  Solicitar  interconsultas;  Realizar  exames

complementares; Supervisionar propedêutica instrumental; Interpretar dados de exame clínico e exames

complementares;  Diagnosticar  estado  de  saúde  de  pacientes;  Realizar  diagnóstico  de  saúde  da

comunidade; Discutir  diagnóstico, prognóstico e tratamento com pacientes, responsáveis e familiares;
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Realizar atendimento em consultório; Realizar visitas hospitalares; Realizar atendimentos de urgência e

emergência; Realizar visitas domiciliares; Encaminhar usuários a outros profissionais; Avaliar momento

biográfico.

C  -  Tratar pacientes:

 Planejar tratamento de pacientes; Indicar tratamento; Receitar drogas, medicamentos , fitoterápicos e

antroposóficos;  Praticar  intervenções  clínicas;  Praticar  procedimentos  intervencionais;  Estabelecer

prognóstico;  Executar  tratamento  com agentes  químicos;  Executar  tratamento  com agentes  físicos;

Executar tratamento com agentes biológicos; Praticar psicoterapia; Executar terapêutica genética; Assistir

parto; Retirar órgãos e tecidos; Implantar órteses e próteses; Executar transplantes de órgãos e tecidos;

Guardar  órgãos  e  tecidos;  Cultivar  órgãos  e  tecidos;  Monitorar  estado  de  saúde  de  pacientes

hospitalizados;  Reabilitar  pacientes  (condições  biopsicossociais);  Prescrever  tratamento;  Indicar

necessidade  de  internação;  Acompanhar  plano  terapêutico  do  usuário;  Indicar  terapias  não

medicamentosas;  Estimular  paciente  no  desenvolvimento  da  autonomia  e  autocuidado;  Redefinir  a

doença para o paciente individualizando seu significado.

D  -  Implementar ações de promoção da saúde:

 Estabelecer plano de ações em saúde; Prescrever  medidas  higiênico-dietéticas;  Ministrar  tratamentos

preventivos;  Rastrear  doenças  prevalentes;  Implementar  medidas  de  biossegurança;  Implementar

medidas de segurança e proteção do trabalhador; Implementar medidas de saúde ambiental; Promover

campanhas  de  saúde;  Promover  atividades  educativas;  Promover  ações  de  controle  de  vetores  e

zoonoses;  Divulgar  informações  em  mídia;  Prescrever  imunização;  Acompanhar  desenvolvimento

cognitivo/emocional do educando/educador.

E  -  Elaborar documentos médicos:

 Elaborar prontuários; Emitir receitas; Emitir atestados; Elaborar protocolos de condutas médicas; Emitir

laudos;  Elaborar  relatórios;  Emitir  pareceres;  Elaborar  documentos  de  imagem;  Emitir  declarações;

Elaborar procedimentos operacionais padrão; Preencher formulários de notificação compulsória; Elaborar

material informativo e normativo; Arquivar documentos.

F  -  Efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas:

 Examinar documentos médicos; Vistoriar ambientes de trabalho; Vistoriar equipamentos e instalações;

Efetuar  necropsias;  Formular  quesitos  periciais;  Responder  quesitos  periciais;  Prestar  depoimentos;

Colher depoimentos.

G  -  Coordenar programas e serviços em saúde:

 Selecionar  equipe  de  trabalho;  Distribuir  tarefas;  Especificar  insumos;  Montar  escala  de  serviços;

Supervisionar equipe de saúde; Auxiliar normatização de atividades médicas; Administrar situações de

urgência  e  emergência;  Selecionar  pacientes  em situações  específicas;  Constituir  comissões  médico-

hospitalares;  Participar  de  diretorias  de  associações,  entidades  de  classe  e  conselhos  de  saúde;

Despachar expediente.

H  -  Promover a saúde da família:

 Definir território de atuação; Mapear área de atuação; Identificar grupos, famílias e indivíduos expostos a

riscos; Organizar grupos de promoção à saúde; Atualizar informações cadastrais; Atender usuários nas

UBS,  nos  domicílios  ou espaços  comunitários;  Realizar  ações  de  prevenção  de  agravos  e  curativas;

Realizar busca ativa de situações locais; Notificar  doenças, agravos e situações de importância local;

Identificar  necessidades  dos  usuários;  Responsabilizar-se  por  todos  os  atendimentos  da  população

adscrita;  Coordenar  o  cuidado  dos  usuários;  Promover  a  integralidade  do  cuidado;  Participar  das

atividades  de  planejamento;  Participar  das  avaliações  da  equipe;  Incentivar  a  participação  da

comunidade;  Identificar  parceiros e  recursos disponíveis  na  comunidade;  Registrar  as  atividades  nos
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sistemas de informação; Participar das atividades de educação permanente; Definir ações de acordo com

prioridades locais; Participar do gerenciamento de insumos.

I  -  Demonstrar competências pessoais:

 Demonstrar capacidade de atenção seletiva; Demonstrar rapidez de percepção; Demonstrar tolerância;

Demonstrar altruísmo; Demonstrar capacidade de lidar com situações adversas; Demonstrar capacidade

de trabalhar em equipe; Demonstrar empatia; Demonstrar capacidade de interpretar linguagem verbal e

não-verbal; Demonstrar capacidade de liderança; Demonstrar capacidade de tomar decisões; Demonstrar

imparcialidade de julgamento; Demonstrar capacidade de adequar linguagem; Demonstrar capacidade de

preservar  sigilo  médico;  Demonstrar  capacidade  de  saber  ouvir;  Demonstrar  capacidade  de  efetuar

atendimento humanizado; Demonstrar capacidade de acolhimento.

J – Realizar atividades específicas:

 Realizar consulta médica prestando assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de

agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde). Realizar solicitação de exames-

diagnósticos relacionados à sua atividade. Analisar, laudar e interpretar resultados de exames diversos;

manter registro adequado do atendimento no prontuário do paciente. Efetuar acompanhamento clínico de

pacientes portadores de distúrbios ou doenças mamárias. Emitir diagnóstico, prescrever medicamentos

relacionados a patologias específicas, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica. Realizar

atendimento eletivo. Planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais

servidores dos serviços de saúde do município. Emitir atestados, laudos e pareceres sobre as condições

de  saúde  dos  pacientes;  trabalhar  em  equipe  multiprofissional  e/ou  interdisciplinar.  Realizar

matriciamento e discussão de caso junto aos profissionais dos demais serviços de saúde. Supervisionar

residentes  e  estagiários.  Realizar  atividades  de  ensino  e  pesquisa.  Executar  suas  atividades  em

consonância com as diretrizes do governo federal, estadual e municipal. Realizar tarefas definidas por

legislação específica, incluídos pelos Conselho Regional de Medicina e Ministério da Saúde.

K – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Curso superior em Medicina.

Especialização: Residência médica na área de Mastologia.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso Básico de Informática (80 horas). 

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle de Gestão Municipal; Praticar intervenções cirúrgicas; Realizar consulta e atendimento médico;

Tratar pacientes; Implementar ações de promoção da saúde; Elaborar documentos médicos; Efetuar perícias,

auditorias e sindicâncias médicas; Coordenar programas e serviços em saúde; Demonstrar capacidade de

atenção  seletiva;  Demonstrar  rapidez  de  percepção;  Demonstrar  tolerância;  Demonstrar  altruísmo;

Demonstrar capacidade de lidar com situações adversas; Demonstrar capacidade de trabalhar em equipe;

Demonstrar  empatia;  Demonstrar  capacidade  de interpretar  linguagem verbal  e  não-verbal;  Demonstrar
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capacidade  de  liderança;  Demonstrar  capacidade  de  tomar  decisões;  Demonstrar  imparcialidade  de

julgamento;  Demonstrar  capacidade  de  adequar  linguagem;  Demonstrar  capacidade  de  preservar  sigilo

médico;  Demonstrar  capacidade  de  saber  ouvir;  Demonstrar  capacidade  de  efetuar  atendimento

humanizado; Demonstrar capacidade de acolhimento.

Condições Gerais de Exercício: 

Os profissionais exercem suas funções na área de saúde, na administração pública municipal e são admitidos

na condição de trabalhadores estatutários. Trabalham de forma individual ou em equipes multiprofissionais,

desenvolvendo as  atividades  em ambientes  fechados,  em horários de  trabalho  diurno  e  noturno ou em

regime  de  plantão.  Podem trabalhar  em posições  desconfortáveis  durante  longos  períodos  e,  devido  à

natureza e nível de responsabilidade próprio da função, podem estar sujeitos a estresse constante. Podem

atuar  por  designação  no  Programa  de  Estratégia  de  Saúde  da  Família,  exercendo  suas  funções

extraordinárias conforme carga horária semanal prevista em Portaria específica.

Recursos de Trabalho: 

Lupa  com iluminação;  Vade  mecum de  medicamentos  antroposóficos;  Equipamentos  Para  Videocirurgia;

Esfigmomanômetro; Estetoscópio; Fita  Métrica; Instrumental  Cirúrgico; Larifoscópio; Lâmpada De Fenda;

Material Para Entubação Orotraquial; Microscópio; Negatoscópio; Oftalmoscópio; Otoscópio; Radiofármacos;

Refrator;  Repertório  Homeopático;  Respiradores;  Roppel  Mini  P/  Observ  De  Batimentos  Cardiofetais;

Softwares Médicos; Termômetro; Órteses E Próteses; Aparelhos De Laser; Bvm (bolsa, Válvula E Mascara)

Ventilação; Desfibrilador Externo Automático; Drogas E Medicamentos; Eletrocardiógrafo; Equipamentos De

Medicina  Nuclear;  Equipamentos  De  Megavoltagem;  Equipamentos  De  Monitoração;  Equipamentos  De

Radioterapia; Equipamentos Para Pulsões E Biópsias; Agulhas De Acupuntura; Colposcópio; Equipamentos P/

Abordagem Das Vias Aéreas Superior; Equipamentos Para Diérese E Síntese; Equipamentos Para Exames De

Diagnóstico Por Imagem; Equipamentos Para Exames Eletrofisiológicos; Veículos de Transporte; Smartphone

e demais materiais e recursos necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Máscara, luvas, Touca, sapato fechado impermeável.

Perfil de Risco: Biológico, Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Médicos clínicos.
Título do cargo/ocupação: Médico Neurologista. CBO – 2251-12

CARREIRA VIII
Descrição Sumária:  

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações de prevenção de doenças e

promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar

perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundem conhecimentos da área médica.
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Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Realizar consulta e atendimento médico:

 Realizar  anamnese;  Realizar  exame  físico;  Levantar  hipóteses  diagnósticas;  Realizar  propedêutica

instrumental;  Solicitar  exames  complementares;  Solicitar  interconsultas;  Realizar  exames

complementares; Supervisionar propedêutica instrumental; Interpretar dados de exame clínico e exames

complementares;  Diagnosticar  estado  de  saúde  de  pacientes;  Realizar  diagnóstico  de  saúde  da

comunidade; Discutir  diagnóstico, prognóstico e tratamento com pacientes, responsáveis e familiares;

Realizar atendimento em consultório; Realizar visitas hospitalares; Realizar atendimentos de urgência e

emergência; Realizar visitas domiciliares; Encaminhar usuários a outros profissionais; Avaliar momento

biográfico.

B  -  Tratar pacientes:

 Planejar tratamento de pacientes; Indicar tratamento; Receitar drogas, medicamentos , fitoterápicos e

antroposóficos;  Praticar  intervenções  clínicas;  Praticar  procedimentos  intervencionais;  Estabelecer

prognóstico;  Executar  tratamento  com agentes  químicos;  Executar  tratamento  com agentes  físicos;

Executar tratamento com agentes biológicos; Praticar psicoterapia; Executar terapêutica genética; Assistir

parto; Retirar órgãos e tecidos; Implantar órteses e próteses; Executar transplantes de órgãos e tecidos;

Guardar  órgãos  e  tecidos;  Cultivar  órgãos  e  tecidos;  Monitorar  estado  de  saúde  de  pacientes

hospitalizados;  Reabilitar  pacientes  (condições  biopsicossociais);  Prescrever  tratamento;  Indicar

necessidade  de  internação;  Acompanhar  plano  terapêutico  do  usuário;  Indicar  terapias  não

medicamentosas;  Estimular  paciente  no  desenvolvimento  da  autonomia  e  autocuidado;  Redefinir  a

doença para o paciente individualizando seu significado.

C  -  Implementar ações de promoção da saúde:

 Estabelecer plano de ações em saúde; Prescrever  medidas  higiênico-dietéticas;  Ministrar  tratamentos

preventivos;  Rastrear  doenças  prevalentes;  Implementar  medidas  de  biossegurança;  Implementar

medidas de segurança e proteção do trabalhador; Implementar medidas de saúde ambiental; Promover

campanhas  de  saúde;  Promover  atividades  educativas;  Promover  ações  de  controle  de  vetores  e

zoonoses;  Divulgar  informações  em  mídia;  Prescrever  imunização;  Acompanhar  desenvolvimento

cognitivo/emocional do educando/educador.

D  -  Elaborar documentos médicos:

 Elaborar prontuários; Emitir receitas; Emitir atestados; Elaborar protocolos de condutas médicas; Emitir

laudos;  Elaborar  relatórios;  Emitir  pareceres;  Elaborar  documentos  de  imagem;  Emitir  declarações;

Elaborar procedimentos operacionais padrão; Preencher formulários de notificação compulsória; Elaborar

material informativo e normativo; Arquivar documentos.

E  -  Efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas:

 Examinar documentos médicos; Vistoriar ambientes de trabalho; Vistoriar equipamentos e instalações;

Efetuar  necropsias;  Formular  quesitos  periciais;  Responder  quesitos  periciais;  Prestar  depoimentos;

Colher depoimentos.

F  -  Coordenar programas e serviços em saúde:

 Selecionar  equipe  de  trabalho;  Distribuir  tarefas;  Especificar  insumos;  Montar  escala  de  serviços;

Supervisionar equipe de saúde; Auxiliar normatização de atividades médicas; Administrar situações de

urgência  e  emergência;  Selecionar  pacientes  em situações  específicas;  Constituir  comissões  médico-

hospitalares;  Participar  de  diretorias  de  associações,  entidades  de  classe  e  conselhos  de  saúde;

Despachar expediente.

G  -  Promover a saúde da família:
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 Definir território de atuação; Mapear área de atuação; Identificar grupos, famílias e indivíduos expostos a

riscos; Organizar grupos de promoção à saúde; Atualizar informações cadastrais; Atender usuários nas

UBS,  nos  domicílios  ou espaços  comunitários;  Realizar  ações  de  prevenção de  agravos  e  curativas;

Realizar busca ativa de situações locais; Notificar  doenças, agravos e situações de importância local;

Identificar  necessidades  dos  usuários;  Responsabilizar-se  por  todos  os  atendimentos  da  população

adscrita;  Coordenar  o  cuidado  dos  usuários;  Promover  a  integralidade  do  cuidado;  Participar  das

atividades  de  planejamento;  Participar  das  avaliações  da  equipe;  Incentivar  a  participação  da

comunidade;  Identificar  parceiros e  recursos disponíveis  na  comunidade;  Registrar  as  atividades  nos

sistemas de informação; Participar das atividades de educação permanente; Definir ações de acordo com

prioridades locais; Participar do gerenciamento de insumos.

H  -  Demonstrar competências pessoais:

 Demonstrar capacidade de atenção seletiva; Demonstrar rapidez de percepção; Demonstrar tolerância;

Demonstrar altruísmo; Demonstrar capacidade de lidar com situações adversas; Demonstrar capacidade

de trabalhar em equipe; Demonstrar empatia; Demonstrar capacidade de interpretar linguagem verbal e

não-verbal; Demonstrar capacidade de liderança; Demonstrar capacidade de tomar decisões; Demonstrar

imparcialidade de julgamento; Demonstrar capacidade de adequar linguagem; Demonstrar capacidade de

preservar  sigilo  médico;  Demonstrar  capacidade  de  saber  ouvir;  Demonstrar  capacidade  de  efetuar

atendimento humanizado; Demonstrar capacidade de acolhimento.

I – Realizar atividades específicas:

 Realizar consulta médica prestando assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de

agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde). Realizar solicitação de exames-

diagnósticos relacionados à sua atividade. Analisar, laudar e interpretar resultados de exames diversos.

Manter registro adequado do atendimento no prontuário do paciente. Efetuar acompanhamento clínico de

pacientes portadores de doenças neurológicas. Emitir diagnóstico, prescrever medicamentos relacionados

a patologias específicas, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica. Realizar atendimento

eletivo. Planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores dos

serviços de saúde do município. Emitir atestados, laudos e pareceres sobre as condições de saúde dos

pacientes. Trabalhar em equipe multiprofissional e/ou interdisciplinar. Realizar matriciamento e discussão

de caso junto aos profissionais dos demais serviços de saúde. Supervisionar residentes e estagiários.

Realizar atividades de ensino e pesquisa. Executar suas atividades em consonância com as diretrizes do

governo federal, estadual e municipal. Realizar tarefas definidas por legislação específica, incluídos pelos

Conselho Regional de Medicina e Ministério da Saúde.

J – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Curso superior em Medicina.

Especialização: Residência médica na área de Neurologia.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso Básico de Informática (80 horas). 

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.
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Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle de Gestão Municipal; Realizar consulta e atendimento médico; Tratar pacientes; Implementar

ações  de  promoção da saúde;  Elaborar  documentos  médicos;  Efetuar  perícias,  auditorias  e  sindicâncias

médicas;  Coordenar  programas  e  serviços  em  saúde;  Demonstrar  capacidade  de  atenção  seletiva;

Demonstrar rapidez de percepção; Demonstrar tolerância; Demonstrar altruísmo; Demonstrar capacidade de

lidar  com  situações  adversas;  Demonstrar  capacidade  de  trabalhar  em  equipe;  Demonstrar  empatia;

Demonstrar capacidade de interpretar linguagem verbal e não-verbal; Demonstrar capacidade de liderança;

Demonstrar  capacidade  de  tomar  decisões;  Demonstrar  imparcialidade  de  julgamento;  Demonstrar

capacidade  de  adequar  linguagem;  Demonstrar  capacidade  de  preservar  sigilo  médico;  Demonstrar

capacidade  de  saber  ouvir;  Demonstrar  capacidade  de  efetuar  atendimento  humanizado;  Demonstrar

capacidade de acolhimento.

Condições Gerais de Exercício: 

Os profissionais exercem suas funções na área de saúde, na administração pública municipal e são admitidos

na condição de trabalhadores estatutários. Trabalham de forma individual ou em equipes multiprofissionais,

desenvolvendo as  atividades  em ambientes  fechados,  em horários de  trabalho  diurno  e  noturno ou em

regime  de  plantão.  Podem trabalhar  em posições  desconfortáveis  durante  longos  períodos  e,  devido  à

natureza e nível de responsabilidade próprio da função, podem estar sujeitos a estresse constante. Podem

atuar  por  designação  no  Programa  de  Estratégia  de  Saúde  da  Família,  exercendo  suas  funções

extraordinárias conforme carga horária semanal prevista em Portaria específica.

Recursos de Trabalho: 

Lupa  com iluminação;  Vade  mecum de  medicamentos  antroposóficos;  Equipamentos  Para  Videocirurgia;

Esfigmomanômetro; Estetoscópio; Fita  Métrica; Instrumental  Cirúrgico; Larifoscópio; Lâmpada De Fenda;

Material Para Entubação Orotraquial; Microscópio; Negatoscópio; Oftalmoscópio; Otoscópio; Radiofármacos;

Refrator;  Repertório  Homeopático;  Respiradores;  Roppel  Mini  P/  Observ  De  Batimentos  Cardiofetais;

Softwares Médicos; Termômetro; Órteses E Próteses; Aparelhos De Laser; Bvm (bolsa, Válvula E Mascara)

Ventilação; Desfibrilador Externo Automático; Drogas E Medicamentos; Eletrocardiógrafo; Equipamentos De

Medicina  Nuclear;  Equipamentos  De  Megavoltagem;  Equipamentos  De  Monitoração;  Equipamentos  De

Radioterapia; Equipamentos Para Pulsões E Biópsias; Agulhas De Acupuntura; Colposcópio; Equipamentos P/

Abordagem Das Vias Aéreas Superior; Equipamentos Para Diérese E Síntese; Equipamentos Para Exames De

Diagnóstico Por Imagem; Equipamentos Para Exames Eletrofisiológicos; Veículos de Transporte; Smartphone

e demais materiais e recursos necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Máscara, luvas, Touca, sapato fechado impermeável.

Perfil de Risco: Biológico, Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,
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parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Médicos em especialidades cirúrgicas.
Título do cargo/ocupação: Médico Oftalmologista. CBO – 2252-65

CARREIRA VIII

Descrição Sumária:  

Realizar intervenções cirúrgicas de acordo com a necessidade de cada paciente, implantar órteses e próteses,

transplantar  órgãos e tecidos;  realizar consultas  e atendimentos  médicos  para tratamento de pacientes;

implementar  ações  de  prevenção  de  doenças  e  promoção  da  saúde  tanto  individuais  quanto  coletivas;

elaborar documentos médicos, administrar serviços em saúde e difundir conhecimentos da área médica.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Praticar Intervenções Cirúrgicas

 Avaliar opções terapêuticas; Avaliar riscos da cirurgia; Definir técnica cirúrgica; Definir equipe cirúrgica;

Selecionar  equipamentos  e  instrumentos;  Selecionar  órteses,  próteses  e  materiais  especiais;  Checar

equipamentos  e  instrumentos;  Operar  equipamentos  e  instrumentos;  Tratar  intercorrências;  Retirar

órgãos e tecidos; Implantar próteses e órteses; Executar transplantes de órgãos e tecidos; Preservar

órgãos e tecidos; Encaminhar órgãos e tecidos.

B  -  Realizar consulta e atendimento médico:

 Realizar  anamnese;  Realizar  exame  físico;  Levantar  hipóteses  diagnósticas;  Realizar  propedêutica

instrumental;  Solicitar  exames  complementares;  Solicitar  interconsultas;  Realizar  exames

complementares; Supervisionar propedêutica instrumental; Interpretar dados de exame clínico e exames

complementares;  Diagnosticar  estado  de  saúde  de  pacientes;  Realizar  diagnóstico  de  saúde  da

comunidade; Discutir  diagnóstico, prognóstico e tratamento com pacientes, responsáveis e familiares;

Realizar atendimento em consultório; Realizar visitas hospitalares; Realizar atendimentos de urgência e

emergência; Realizar visitas domiciliares; Encaminhar usuários a outros profissionais; Avaliar momento

biográfico.

C  -  Tratar pacientes:

 Planejar tratamento de pacientes; Indicar tratamento; Receitar drogas, medicamentos , fitoterápicos e

antroposóficos;  Praticar  intervenções  clínicas;  Praticar  procedimentos  intervencionais;  Estabelecer

prognóstico;  Executar  tratamento  com agentes  químicos;  Executar  tratamento  com agentes  físicos;

Executar tratamento com agentes biológicos; Praticar psicoterapia; Executar terapêutica genética; Assistir

parto; Retirar órgãos e tecidos; Implantar órteses e próteses; Executar transplantes de órgãos e tecidos;

Guardar  órgãos  e  tecidos;  Cultivar  órgãos  e  tecidos;  Monitorar  estado  de  saúde  de  pacientes

hospitalizados;  Reabilitar  pacientes  (condições  biopsicossociais);  Prescrever  tratamento;  Indicar

necessidade  de  internação;  Acompanhar  plano  terapêutico  do  usuário;  Indicar  terapias  não

medicamentosas;  Estimular  paciente  no  desenvolvimento  da  autonomia  e  autocuidado;  Redefinir  a

doença para o paciente individualizando seu significado.

D  -  Implementar ações de promoção da saúde:

 Estabelecer plano de ações em saúde; Prescrever  medidas  higiênico-dietéticas;  Ministrar  tratamentos

preventivos;  Rastrear  doenças  prevalentes;  Implementar  medidas  de  biossegurança;  Implementar

medidas de segurança e proteção do trabalhador; Implementar medidas de saúde ambiental; Promover

campanhas  de  saúde;  Promover  atividades  educativas;  Promover  ações  de  controle  de  vetores  e

zoonoses;  Divulgar  informações  em  mídia;  Prescrever  imunização;  Acompanhar  desenvolvimento

cognitivo/emocional do educando/educador.
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E  -  Elaborar documentos médicos:

 Elaborar prontuários; Emitir receitas; Emitir atestados; Elaborar protocolos de condutas médicas; Emitir

laudos;  Elaborar  relatórios;  Emitir  pareceres;  Elaborar  documentos  de  imagem;  Emitir  declarações;

Elaborar procedimentos operacionais padrão; Preencher formulários de notificação compulsória; Elaborar

material informativo e normativo; Arquivar documentos.

F  -  Efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas:

 Examinar documentos médicos; Vistoriar ambientes de trabalho; Vistoriar equipamentos e instalações;

Efetuar  necropsias;  Formular  quesitos  periciais;  Responder  quesitos  periciais;  Prestar  depoimentos;

Colher depoimentos.

G  -  Coordenar programas e serviços em saúde:

 Selecionar  equipe  de  trabalho;  Distribuir  tarefas;  Especificar  insumos;  Montar  escala  de  serviços;

Supervisionar equipe de saúde; Auxiliar normatização de atividades médicas; Administrar situações de

urgência  e  emergência;  Selecionar  pacientes  em situações  específicas;  Constituir  comissões  médico-

hospitalares;  Participar  de  diretorias  de  associações,  entidades  de  classe  e  conselhos  de  saúde;

Despachar expediente.

H  -  Promover a saúde da família:

 Definir território de atuação; Mapear área de atuação; Identificar grupos, famílias e indivíduos expostos a

riscos; Organizar grupos de promoção à saúde; Atualizar informações cadastrais; Atender usuários nas

UBS,  nos  domicílios  ou espaços  comunitários;  Realizar  ações  de  prevenção  de  agravos  e  curativas;

Realizar busca ativa de situações locais; Notificar  doenças, agravos e situações de importância local;

Identificar  necessidades  dos  usuários;  Responsabilizar-se  por  todos  os  atendimentos  da  população

adscrita;  Coordenar  o  cuidado  dos  usuários;  Promover  a  integralidade  do  cuidado;  Participar  das

atividades  de  planejamento;  Participar  das  avaliações  da  equipe;  Incentivar  a  participação  da

comunidade;  Identificar  parceiros e  recursos disponíveis  na  comunidade;  Registrar  as  atividades  nos

sistemas de informação; Participar das atividades de educação permanente; Definir ações de acordo com

prioridades locais; Participar do gerenciamento de insumos.

I  -  Demonstrar competências pessoais:

 Demonstrar capacidade de atenção seletiva; Demonstrar rapidez de percepção; Demonstrar tolerância;

Demonstrar altruísmo; Demonstrar capacidade de lidar com situações adversas; Demonstrar capacidade

de trabalhar em equipe; Demonstrar empatia; Demonstrar capacidade de interpretar linguagem verbal e

não-verbal; Demonstrar capacidade de liderança; Demonstrar capacidade de tomar decisões; Demonstrar

imparcialidade de julgamento; Demonstrar capacidade de adequar linguagem; Demonstrar capacidade de

preservar  sigilo  médico;  Demonstrar  capacidade  de  saber  ouvir;  Demonstrar  capacidade  de  efetuar

atendimento humanizado; Demonstrar capacidade de acolhimento.

J – Realizar atividades específicas:

 Tratar  pacientes.  Implementar  ações  para  promoção da saúde.  Coordenar  programas  e  serviços  em

saúde.  Efetuar  perícias,  auditorias  e  sindicâncias  em  saúde.  Elaborar  documentos  e  difundir

conhecimentos da área médica. Responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha praticado ou

indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu representante legal.

Emitir diagnósticos. Prescrever medicamentos relacionados às patologias específicas da área de atuação.

Respeitar a ética médica. Guardar sigilo das atividades inerentes às atribuições da função. Manter registro

dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da

doença. Efetuar exames médicos, analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os

com padrões  normais,  para  confirmar  ou  informar  o  diagnóstico.  Prestar  atendimento  em urgências

clínicas.  Evoluir  os  pacientes  examinando-  os,  prescrevendo-os  e  ministrando  tratamentos  para  as
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diversas patologias, aplicando métodos da medicina aceitos e reconhecidos cientificamente, segundo o

plano terapêutico e protocolos definidos. Registrar em prontuário do paciente o diagnóstico, tratamento e

evolução da doença. Acompanhar paciente em seus exames interna e extremante. Informar a equipe

sobre situações e necessidades dos pacientes. Garantir a integralidade da atenção à saúde do usuário.

Ser  responsável  pelo  equipamento  que  utilizar  no  atendimento  aos  pacientes  e  utilizá-lo  de  forma

adequada para garantir a sua durabilidade e eficiência. Manter informado os pacientes e seus familiares.

Encaminhar,  quando  necessário,  usuários  a  outros  pontos  de  atenção,  respeitando  fluxos  locais,

mantendo  sua  responsabilidade  pelo  acompanhamento  do  plano  terapêutico  deles.  Realizar  tarefas

definidas por legislação específica, incluídos pelos Conselho Regional de Medicina e Ministério da Saúde.

K – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Curso superior em Medicina.

Especialização: Residência médica na área de Oftalmologia.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso Básico de Informática (80 horas). 

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle de Gestão Municipal; Praticar intervenções cirúrgicas; Realizar consulta e atendimento médico;

Tratar pacientes; Implementar ações de promoção da saúde; Elaborar documentos médicos; Efetuar perícias,

auditorias e sindicâncias médicas; Coordenar programas e serviços em saúde; Demonstrar capacidade de

atenção  seletiva;  Demonstrar  rapidez  de  percepção;  Demonstrar  tolerância;  Demonstrar  altruísmo;

Demonstrar capacidade de lidar com situações adversas; Demonstrar capacidade de trabalhar em equipe;

Demonstrar  empatia;  Demonstrar  capacidade  de interpretar  linguagem verbal  e  não-verbal;  Demonstrar

capacidade  de  liderança;  Demonstrar  capacidade  de  tomar  decisões;  Demonstrar  imparcialidade  de

julgamento;  Demonstrar  capacidade  de  adequar  linguagem;  Demonstrar  capacidade  de  preservar  sigilo

médico;  Demonstrar  capacidade  de  saber  ouvir;  Demonstrar  capacidade  de  efetuar  atendimento

humanizado; Demonstrar capacidade de acolhimento.

Condições Gerais de Exercício: 

Os profissionais exercem suas funções na área de saúde, na administração pública municipal e são admitidos

na condição de trabalhadores estatutários. Trabalham de forma individual ou em equipes multiprofissionais,

desenvolvendo as  atividades  em ambientes  fechados,  em horários de  trabalho  diurno  e  noturno ou em

regime  de  plantão.  Podem trabalhar  em posições  desconfortáveis  durante  longos  períodos  e,  devido  à

natureza e nível de responsabilidade próprio da função, podem estar sujeitos a estresse constante. Podem

atuar  por  designação  no  Programa  de  Estratégia  de  Saúde  da  Família,  exercendo  suas  funções

extraordinárias conforme carga horária semanal prevista em Portaria específica.

Recursos de Trabalho: 

Lupa  com iluminação;  Vade  mecum de  medicamentos  antroposóficos;  Equipamentos  Para  Videocirurgia;

Esfigmomanômetro; Estetoscópio; Fita  Métrica; Instrumental  Cirúrgico; Larifoscópio; Lâmpada De Fenda;
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Material Para Entubação Orotraquial; Microscópio; Negatoscópio; Oftalmoscópio; Otoscópio; Radiofármacos;

Refrator;  Repertório  Homeopático;  Respiradores;  Roppel  Mini  P/  Observ  De  Batimentos  Cardiofetais;

Softwares Médicos; Termômetro; Órteses E Próteses; Aparelhos De Laser; Bvm (bolsa, Válvula E Mascara)

Ventilação; Desfibrilador Externo Automático; Drogas E Medicamentos; Eletrocardiógrafo; Equipamentos De

Medicina  Nuclear;  Equipamentos  De  Megavoltagem;  Equipamentos  De  Monitoração;  Equipamentos  De

Radioterapia; Equipamentos Para Pulsões E Biópsias; Agulhas De Acupuntura; Colposcópio; Equipamentos P/

Abordagem Das Vias Aéreas Superior; Equipamentos Para Diérese E Síntese; Equipamentos Para Exames De

Diagnóstico Por Imagem; Equipamentos Para Exames Eletrofisiológicos; Veículos de Transporte; Smartphone

e demais materiais e recursos necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Máscara, luvas, Touca, sapato fechado impermeável.

Perfil de Risco: Biológico, Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Médicos em especialidades cirúrgicas.
Título do cargo/ocupação: Médico Otorrinolaringologista. CBO – 2252-75

CARREIRA VIII

Descrição Sumária:  

Realizar intervenções cirúrgicas de acordo com a necessidade de cada paciente, implantar órteses e próteses,

transplantar  órgãos e tecidos;  realizar consultas  e atendimentos  médicos  para tratamento de pacientes;

implementar  ações  de  prevenção  de  doenças  e  promoção  da  saúde  tanto  individuais  quanto  coletivas;

elaborar documentos médicos, administrar serviços em saúde e difundir conhecimentos da área médica.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Praticar Intervenções Cirúrgicas

 Avaliar opções terapêuticas; Avaliar riscos da cirurgia; Definir técnica cirúrgica; Definir equipe cirúrgica;

Selecionar  equipamentos  e  instrumentos;  Selecionar  órteses,  próteses  e  materiais  especiais;  Checar

equipamentos  e  instrumentos;  Operar  equipamentos  e  instrumentos;  Tratar  intercorrências;  Retirar

órgãos e tecidos; Implantar próteses e órteses; Executar transplantes de órgãos e tecidos; Preservar

órgãos e tecidos; Encaminhar órgãos e tecidos.

B  -  Realizar consulta e atendimento médico:

 Realizar  anamnese;  Realizar  exame  físico;  Levantar  hipóteses  diagnósticas;  Realizar  propedêutica

instrumental;  Solicitar  exames  complementares;  Solicitar  interconsultas;  Realizar  exames

complementares; Supervisionar propedêutica instrumental; Interpretar dados de exame clínico e exames

complementares;  Diagnosticar  estado  de  saúde  de  pacientes;  Realizar  diagnóstico  de  saúde  da

comunidade; Discutir  diagnóstico, prognóstico e tratamento com pacientes, responsáveis e familiares;
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Realizar atendimento em consultório; Realizar visitas hospitalares; Realizar atendimentos de urgência e

emergência; Realizar visitas domiciliares; Encaminhar usuários a outros profissionais; Avaliar momento

biográfico.

C  -  Tratar pacientes:

 Planejar tratamento de pacientes; Indicar tratamento; Receitar drogas, medicamentos , fitoterápicos e

antroposóficos;  Praticar  intervenções  clínicas;  Praticar  procedimentos  intervencionais;  Estabelecer

prognóstico;  Executar  tratamento  com agentes  químicos;  Executar  tratamento  com agentes  físicos;

Executar tratamento com agentes biológicos; Praticar psicoterapia; Executar terapêutica genética; Assistir

parto; Retirar órgãos e tecidos; Implantar órteses e próteses; Executar transplantes de órgãos e tecidos;

Guardar  órgãos  e  tecidos;  Cultivar  órgãos  e  tecidos;  Monitorar  estado  de  saúde  de  pacientes

hospitalizados;  Reabilitar  pacientes  (condições  biopsicossociais);  Prescrever  tratamento;  Indicar

necessidade  de  internação;  Acompanhar  plano  terapêutico  do  usuário;  Indicar  terapias  não

medicamentosas;  Estimular  paciente  no  desenvolvimento  da  autonomia  e  autocuidado;  Redefinir  a

doença para o paciente individualizando seu significado.

D  -  Implementar ações de promoção da saúde:

 Estabelecer plano de ações em saúde; Prescrever  medidas  higiênico-dietéticas;  Ministrar  tratamentos

preventivos;  Rastrear  doenças  prevalentes;  Implementar  medidas  de  biossegurança;  Implementar

medidas de segurança e proteção do trabalhador; Implementar medidas de saúde ambiental; Promover

campanhas  de  saúde;  Promover  atividades  educativas;  Promover  ações  de  controle  de  vetores  e

zoonoses;  Divulgar  informações  em  mídia;  Prescrever  imunização;  Acompanhar  desenvolvimento

cognitivo/emocional do educando/educador.

E  -  Elaborar documentos médicos:

 Elaborar prontuários; Emitir receitas; Emitir atestados; Elaborar protocolos de condutas médicas; Emitir

laudos;  Elaborar  relatórios;  Emitir  pareceres;  Elaborar  documentos  de  imagem;  Emitir  declarações;

Elaborar procedimentos operacionais padrão; Preencher formulários de notificação compulsória; Elaborar

material informativo e normativo; Arquivar documentos.

F  -  Efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas:

 Examinar documentos médicos; Vistoriar ambientes de trabalho; Vistoriar equipamentos e instalações;

Efetuar  necropsias;  Formular  quesitos  periciais;  Responder  quesitos  periciais;  Prestar  depoimentos;

Colher depoimentos.

G  -  Coordenar programas e serviços em saúde:

 Selecionar  equipe  de  trabalho;  Distribuir  tarefas;  Especificar  insumos;  Montar  escala  de  serviços;

Supervisionar equipe de saúde; Auxiliar normatização de atividades médicas; Administrar situações de

urgência  e  emergência;  Selecionar  pacientes  em situações  específicas;  Constituir  comissões  médico-

hospitalares;  Participar  de  diretorias  de  associações,  entidades  de  classe  e  conselhos  de  saúde;

Despachar expediente.

H  -  Promover a saúde da família:

 Definir território de atuação; Mapear área de atuação; Identificar grupos, famílias e indivíduos expostos a

riscos; Organizar grupos de promoção à saúde; Atualizar informações cadastrais; Atender usuários nas

UBS,  nos  domicílios  ou espaços  comunitários;  Realizar  ações  de  prevenção  de  agravos  e  curativas;

Realizar busca ativa de situações locais; Notificar  doenças, agravos e situações de importância local;

Identificar  necessidades  dos  usuários;  Responsabilizar-se  por  todos  os  atendimentos  da  população

adscrita;  Coordenar  o  cuidado  dos  usuários;  Promover  a  integralidade  do  cuidado;  Participar  das

atividades  de  planejamento;  Participar  das  avaliações  da  equipe;  Incentivar  a  participação  da

comunidade;  Identificar  parceiros e  recursos disponíveis  na  comunidade;  Registrar  as  atividades  nos
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sistemas de informação; Participar das atividades de educação permanente; Definir ações de acordo com

prioridades locais; Participar do gerenciamento de insumos.

I  -  Demonstrar competências pessoais:

 Demonstrar capacidade de atenção seletiva; Demonstrar rapidez de percepção; Demonstrar tolerância;

Demonstrar altruísmo; Demonstrar capacidade de lidar com situações adversas; Demonstrar capacidade

de trabalhar em equipe; Demonstrar empatia; Demonstrar capacidade de interpretar linguagem verbal e

não-verbal; Demonstrar capacidade de liderança; Demonstrar capacidade de tomar decisões; Demonstrar

imparcialidade de julgamento; Demonstrar capacidade de adequar linguagem; Demonstrar capacidade de

preservar  sigilo  médico;  Demonstrar  capacidade  de  saber  ouvir;  Demonstrar  capacidade  de  efetuar

atendimento humanizado; Demonstrar capacidade de acolhimento.

J – Realizar atividades específicas:

 Realizar consulta médica prestando assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de

agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde). Realizar solicitação de exames-

diagnósticos relacionados à sua atividade. Analisar, laudar e interpretar resultados de exames diversos.

Manter  registro  adequado  do  atendimento   no   prontuário   do   paciente.   Realizar   consultas   e

atendimentos  médicos efetuando anamnese física,  assistir  e tratar pacientes dentro de sua área de

especialidade  ou  área  de  atuação,  diagnosticar  e  tratar  doenças  da  área  de  otorrinolaringologia.

Implementar  ações  para  promoção  da  saúde.  Realizar  todos  os  procedimentos  diagnósticos  e

terapêuticos. Realizar atendimento eletivo. Emitir atestados, laudos e pareceres sobre as condições de

saúde dos pacientes. Trabalhar em equipe multiprofissional e/ou interdisciplinar. Realizar matriciamento e

discussão  de  caso  junto  aos  profissionais  dos  demais  serviços  de  saúde.  Supervisionar  residentes  e

estagiários. Realizar atividades de ensino e pesquisa. Realizar tarefas definidas por legislação específica,

incluídos pelos Conselho Regional de Medicina e Ministério da Saúde.

K – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Curso superior em Medicina.

Especialização: Residência médica na área de Otorrinolaringologia.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso Básico de Informática (80 horas). 

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle de Gestão Municipal; Praticar intervenções cirúrgicas; Realizar consulta e atendimento médico;

Tratar pacientes; Implementar ações de promoção da saúde; Elaborar documentos médicos; Efetuar perícias,

auditorias e sindicâncias médicas; Coordenar programas e serviços em saúde; Demonstrar capacidade de

atenção  seletiva;  Demonstrar  rapidez  de  percepção;  Demonstrar  tolerância;  Demonstrar  altruísmo;

Demonstrar capacidade de lidar com situações adversas; Demonstrar capacidade de trabalhar em equipe;

Demonstrar  empatia;  Demonstrar  capacidade  de interpretar  linguagem verbal  e  não-verbal;  Demonstrar

capacidade  de  liderança;  Demonstrar  capacidade  de  tomar  decisões;  Demonstrar  imparcialidade  de
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julgamento;  Demonstrar  capacidade  de  adequar  linguagem;  Demonstrar  capacidade  de  preservar  sigilo

médico;  Demonstrar  capacidade  de  saber  ouvir;  Demonstrar  capacidade  de  efetuar  atendimento

humanizado; Demonstrar capacidade de acolhimento.

Condições Gerais de Exercício: 

Os profissionais exercem suas funções na área de saúde, na administração pública municipal e são admitidos

na condição de trabalhadores estatutários. Trabalham de forma individual ou em equipes multiprofissionais,

desenvolvendo as  atividades  em ambientes  fechados,  em horários de  trabalho  diurno  e  noturno ou em

regime  de  plantão.  Podem trabalhar  em posições  desconfortáveis  durante  longos  períodos  e,  devido  à

natureza e nível de responsabilidade próprio da função, podem estar sujeitos a estresse constante. Podem

atuar  por  designação  no  Programa  de  Estratégia  de  Saúde  da  Família,  exercendo  suas  funções

extraordinárias conforme carga horária semanal prevista em Portaria específica.

Recursos de Trabalho: 

Lupa  com iluminação;  Vade  mecum de  medicamentos  antroposóficos;  Equipamentos  Para  Videocirurgia;

Esfigmomanômetro; Estetoscópio; Fita  Métrica; Instrumental  Cirúrgico; Larifoscópio; Lâmpada De Fenda;

Material Para Entubação Orotraquial; Microscópio; Negatoscópio; Oftalmoscópio; Otoscópio; Radiofármacos;

Refrator;  Repertório  Homeopático;  Respiradores;  Roppel  Mini  P/  Observ  De  Batimentos  Cardiofetais;

Softwares Médicos; Termômetro; Órteses E Próteses; Aparelhos De Laser; Bvm (bolsa, Válvula E Mascara)

Ventilação; Desfibrilador Externo Automático; Drogas E Medicamentos; Eletrocardiógrafo; Equipamentos De

Medicina  Nuclear;  Equipamentos  De  Megavoltagem;  Equipamentos  De  Monitoração;  Equipamentos  De

Radioterapia; Equipamentos Para Pulsões E Biópsias; Agulhas De Acupuntura; Colposcópio; Equipamentos P/

Abordagem Das Vias Aéreas Superior; Equipamentos Para Diérese E Síntese; Equipamentos Para Exames De

Diagnóstico Por Imagem; Equipamentos Para Exames Eletrofisiológicos; Veículos de Transporte; Smartphone

e demais materiais e recursos necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Máscara, luvas, Touca, sapato fechado impermeável.

Perfil de Risco: Biológico, Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Médicos clínicos.
Título do cargo/ocupação: Médico Pediatra. CBO – 2251-24

CARREIRA VIII
Descrição Sumária:  

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações de prevenção de doenças e

promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar

perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundem conhecimentos da área médica.

Descrição Detalhada das Tarefas: 
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A  -  Realizar consulta e atendimento médico:

 Realizar  anamnese;  Realizar  exame  físico;  Levantar  hipóteses  diagnósticas;  Realizar  propedêutica

instrumental;  Solicitar  exames  complementares;  Solicitar  interconsultas;  Realizar  exames

complementares; Supervisionar propedêutica instrumental; Interpretar dados de exame clínico e exames

complementares;  Diagnosticar  estado  de  saúde  de  pacientes;  Realizar  diagnóstico  de  saúde  da

comunidade; Discutir  diagnóstico, prognóstico e tratamento com pacientes, responsáveis e familiares;

Realizar atendimento em consultório; Realizar visitas hospitalares; Realizar atendimentos de urgência e

emergência; Realizar visitas domiciliares; Encaminhar usuários a outros profissionais; Avaliar momento

biográfico.

B  -  Tratar pacientes:

 Planejar tratamento de pacientes; Indicar tratamento; Receitar drogas, medicamentos , fitoterápicos e

antroposóficos;  Praticar  intervenções  clínicas;  Praticar  procedimentos  intervencionais;  Estabelecer

prognóstico;  Executar  tratamento  com agentes  químicos;  Executar  tratamento  com agentes  físicos;

Executar tratamento com agentes biológicos; Praticar psicoterapia; Executar terapêutica genética; Assistir

parto; Retirar órgãos e tecidos; Implantar órteses e próteses; Executar transplantes de órgãos e tecidos;

Guardar  órgãos  e  tecidos;  Cultivar  órgãos  e  tecidos;  Monitorar  estado  de  saúde  de  pacientes

hospitalizados;  Reabilitar  pacientes  (condições  biopsicossociais);  Prescrever  tratamento;  Indicar

necessidade  de  internação;  Acompanhar  plano  terapêutico  do  usuário;  Indicar  terapias  não

medicamentosas;  Estimular  paciente  no  desenvolvimento  da  autonomia  e  autocuidado;  Redefinir  a

doença para o paciente individualizando seu significado.

C  -  Implementar ações de promoção da saúde:

 Estabelecer plano de ações em saúde; Prescrever  medidas  higiênico-dietéticas;  Ministrar  tratamentos

preventivos;  Rastrear  doenças  prevalentes;  Implementar  medidas  de  biossegurança;  Implementar

medidas de segurança e proteção do trabalhador; Implementar medidas de saúde ambiental; Promover

campanhas  de  saúde;  Promover  atividades  educativas;  Promover  ações  de  controle  de  vetores  e

zoonoses;  Divulgar  informações  em  mídia;  Prescrever  imunização;  Acompanhar  desenvolvimento

cognitivo/emocional do educando/educador.

D  -  Elaborar documentos médicos:

 Elaborar prontuários; Emitir receitas; Emitir atestados; Elaborar protocolos de condutas médicas; Emitir

laudos;  Elaborar  relatórios;  Emitir  pareceres;  Elaborar  documentos  de  imagem;  Emitir  declarações;

Elaborar procedimentos operacionais padrão; Preencher formulários de notificação compulsória; Elaborar

material informativo e normativo; Arquivar documentos.

E  -  Efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas:

 Examinar documentos médicos; Vistoriar ambientes de trabalho; Vistoriar equipamentos e instalações;

Efetuar  necropsias;  Formular  quesitos  periciais;  Responder  quesitos  periciais;  Prestar  depoimentos;

Colher depoimentos.

F  -  Coordenar programas e serviços em saúde:

 Selecionar  equipe  de  trabalho;  Distribuir  tarefas;  Especificar  insumos;  Montar  escala  de  serviços;

Supervisionar equipe de saúde; Auxiliar normatização de atividades médicas; Administrar situações de

urgência  e  emergência;  Selecionar  pacientes  em situações  específicas;  Constituir  comissões  médico-

hospitalares;  Participar  de  diretorias  de  associações,  entidades  de  classe  e  conselhos  de  saúde;

Despachar expediente.

G  -  Promover a saúde da família:

 Definir território de atuação; Mapear área de atuação; Identificar grupos, famílias e indivíduos expostos a

riscos; Organizar grupos de promoção à saúde; Atualizar informações cadastrais; Atender usuários nas
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UBS,  nos  domicílios  ou espaços  comunitários;  Realizar  ações  de  prevenção de  agravos  e  curativas;

Realizar busca ativa de situações locais; Notificar  doenças, agravos e situações de importância local;

Identificar  necessidades  dos  usuários;  Responsabilizar-se  por  todos  os  atendimentos  da  população

adscrita;  Coordenar  o  cuidado  dos  usuários;  Promover  a  integralidade  do  cuidado;  Participar  das

atividades  de  planejamento;  Participar  das  avaliações  da  equipe;  Incentivar  a  participação  da

comunidade;  Identificar  parceiros e  recursos disponíveis  na  comunidade;  Registrar  as  atividades  nos

sistemas de informação; Participar das atividades de educação permanente; Definir ações de acordo com

prioridades locais; Participar do gerenciamento de insumos.

H  -  Demonstrar competências pessoais:

 Demonstrar capacidade de atenção seletiva; Demonstrar rapidez de percepção; Demonstrar tolerância;

Demonstrar altruísmo; Demonstrar capacidade de lidar com situações adversas; Demonstrar capacidade

de trabalhar em equipe; Demonstrar empatia; Demonstrar capacidade de interpretar linguagem verbal e

não-verbal; Demonstrar capacidade de liderança; Demonstrar capacidade de tomar decisões; Demonstrar

imparcialidade de julgamento; Demonstrar capacidade de adequar linguagem; Demonstrar capacidade de

preservar  sigilo  médico;  Demonstrar  capacidade  de  saber  ouvir;  Demonstrar  capacidade  de  efetuar

atendimento humanizado; Demonstrar capacidade de acolhimento.

I – Realizar atividades específicas:

 Examinar a criança, escutando, executando palpações e percussões, por meio de estetoscópio e de outros

aparelhos  específicos,  para  verificar  a  presença  de  anomalias  e  malformações  congênitas  do  recém-

nascido, avaliar-lhe as condições de saúde e estabelecer diagnóstico. Avaliar o estágio de crescimento e

desenvolvimento da criança, comparando-o com os padrões normais, para orientar a alimentação, indicar

exercícios, vacinação e outros cuidados. Estabelecer o plano médico-terapeutico-profilático, prescrevendo

medicação, tratamento e dietas especiais, para solucionar carências alimentares, anorexias, desidratação,

infecções, parasitoses e prevenir  a tuberculose,  tétano,  difteria,  coqueluche e outras doenças.  Tratar

lesões,  doenças  ou  alterações  orgânicas  infantis,  indicando  cirurgias,  prescrevendo  pré-operatório  e

acompanhando o pós- operatório, para possibilitar a recuperação da saúde. Participar do planejamento,

execução e avaliação de planos, programas e projetos de saúde pública, enfocando os aspectos de sua

especialidade, para cooperar na promoção, proteção e recuperação da saúde. Executar tarefas médicas e

intervenções, diretamente ligada a sua especialidade. Realizar quaisquer outras atividades que lhes sejam

solicitados e devidamente autorizados pelo chefe imediato, desde que compatíveis com suas habilidades e

conhecimentos. Realizar tarefas definidas por legislação específica, incluídos pelos Conselho Regional de

Medicina e Ministério da Saúde.

I – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Curso superior em Medicina.

Especialização: Residência médica na área de Pediatria.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso Básico de Informática (80 horas). 

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.
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Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle de Gestão Municipal; Realizar consulta e atendimento médico; Tratar pacientes; Implementar

ações  de  promoção da saúde;  Elaborar  documentos  médicos;  Efetuar  perícias,  auditorias  e  sindicâncias

médicas;  Coordenar  programas  e  serviços  em  saúde;  Demonstrar  capacidade  de  atenção  seletiva;

Demonstrar rapidez de percepção; Demonstrar tolerância; Demonstrar altruísmo; Demonstrar capacidade de

lidar  com  situações  adversas;  Demonstrar  capacidade  de  trabalhar  em  equipe;  Demonstrar  empatia;

Demonstrar capacidade de interpretar linguagem verbal e não-verbal; Demonstrar capacidade de liderança;

Demonstrar  capacidade  de  tomar  decisões;  Demonstrar  imparcialidade  de  julgamento;  Demonstrar

capacidade  de  adequar  linguagem;  Demonstrar  capacidade  de  preservar  sigilo  médico;  Demonstrar

capacidade  de  saber  ouvir;  Demonstrar  capacidade  de  efetuar  atendimento  humanizado;  Demonstrar

capacidade de acolhimento.

Condições Gerais de Exercício: 

Os profissionais exercem suas funções na área de saúde, na administração pública municipal e são admitidos

na condição de trabalhadores estatutários. Trabalham de forma individual ou em equipes multiprofissionais,

desenvolvendo as  atividades  em ambientes  fechados,  em horários de  trabalho  diurno  e  noturno ou em

regime  de  plantão.  Podem trabalhar  em posições  desconfortáveis  durante  longos  períodos  e,  devido  à

natureza e nível de responsabilidade próprio da função, podem estar sujeitos a estresse constante. Podem

atuar  por  designação  no  Programa  de  Estratégia  de  Saúde  da  Família,  exercendo  suas  funções

extraordinárias conforme carga horária semanal prevista em Portaria específica.

Recursos de Trabalho: 

Lupa  com iluminação;  Vade  mecum de  medicamentos  antroposóficos;  Equipamentos  Para  Videocirurgia;

Esfigmomanômetro; Estetoscópio; Fita  Métrica; Instrumental  Cirúrgico; Larifoscópio; Lâmpada De Fenda;

Material Para Entubação Orotraquial; Microscópio; Negatoscópio; Oftalmoscópio; Otoscópio; Radiofármacos;

Refrator;  Repertório  Homeopático;  Respiradores;  Roppel  Mini  P/  Observ  De  Batimentos  Cardiofetais;

Softwares Médicos; Termômetro; Órteses E Próteses; Aparelhos De Laser; Bvm (bolsa, Válvula E Mascara)

Ventilação; Desfibrilador Externo Automático; Drogas E Medicamentos; Eletrocardiógrafo; Equipamentos De

Medicina  Nuclear;  Equipamentos  De  Megavoltagem;  Equipamentos  De  Monitoração;  Equipamentos  De

Radioterapia; Equipamentos Para Pulsões E Biópsias; Agulhas De Acupuntura; Colposcópio; Equipamentos P/

Abordagem Das Vias Aéreas Superior; Equipamentos Para Diérese E Síntese; Equipamentos Para Exames De

Diagnóstico Por Imagem; Equipamentos Para Exames Eletrofisiológicos; Veículos de Transporte; Smartphone

e demais materiais e recursos necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Máscara, luvas, Touca, sapato fechado impermeável.

Perfil de Risco: Biológico, Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
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Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Médicos clínicos.
Título do cargo/ocupação: Médico Psiquiatra. CBO – 2251-33

CARREIRA VIII
Descrição Sumária:  

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações de prevenção de doenças e

promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar

perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundem conhecimentos da área médica.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Realizar consulta e atendimento médico:

 Realizar  anamnese;  Realizar  exame  físico;  Levantar  hipóteses  diagnósticas;  Realizar  propedêutica

instrumental;  Solicitar  exames  complementares;  Solicitar  interconsultas;  Realizar  exames

complementares; Supervisionar propedêutica instrumental; Interpretar dados de exame clínico e exames

complementares;  Diagnosticar  estado  de  saúde  de  pacientes;  Realizar  diagnóstico  de  saúde  da

comunidade; Discutir  diagnóstico, prognóstico e tratamento com pacientes, responsáveis e familiares;

Realizar atendimento em consultório; Realizar visitas hospitalares; Realizar atendimentos de urgência e

emergência; Realizar visitas domiciliares; Encaminhar usuários a outros profissionais; Avaliar momento

biográfico.

B  -  Tratar pacientes:

 Planejar tratamento de pacientes; Indicar tratamento; Receitar drogas, medicamentos , fitoterápicos e

antroposóficos;  Praticar  intervenções  clínicas;  Praticar  procedimentos  intervencionais;  Estabelecer

prognóstico;  Executar  tratamento  com agentes  químicos;  Executar  tratamento  com agentes  físicos;

Executar tratamento com agentes biológicos; Praticar psicoterapia; Executar terapêutica genética; Assistir

parto; Retirar órgãos e tecidos; Implantar órteses e próteses; Executar transplantes de órgãos e tecidos;

Guardar  órgãos  e  tecidos;  Cultivar  órgãos  e  tecidos;  Monitorar  estado  de  saúde  de  pacientes

hospitalizados;  Reabilitar  pacientes  (condições  biopsicossociais);  Prescrever  tratamento;  Indicar

necessidade  de  internação;  Acompanhar  plano  terapêutico  do  usuário;  Indicar  terapias  não

medicamentosas;  Estimular  paciente  no  desenvolvimento  da  autonomia  e  autocuidado;  Redefinir  a

doença para o paciente individualizando seu significado.

C  -  Implementar ações de promoção da saúde:

 Estabelecer plano de ações em saúde; Prescrever  medidas  higiênico-dietéticas;  Ministrar  tratamentos

preventivos;  Rastrear  doenças  prevalentes;  Implementar  medidas  de  biossegurança;  Implementar

medidas de segurança e proteção do trabalhador; Implementar medidas de saúde ambiental; Promover

campanhas  de  saúde;  Promover  atividades  educativas;  Promover  ações  de  controle  de  vetores  e

zoonoses;  Divulgar  informações  em  mídia;  Prescrever  imunização;  Acompanhar  desenvolvimento

cognitivo/emocional do educando/educador.

D  -  Elaborar documentos médicos:

 Elaborar prontuários; Emitir receitas; Emitir atestados; Elaborar protocolos de condutas médicas; Emitir

laudos;  Elaborar  relatórios;  Emitir  pareceres;  Elaborar  documentos  de  imagem;  Emitir  declarações;

Elaborar procedimentos operacionais padrão; Preencher formulários de notificação compulsória; Elaborar

material informativo e normativo; Arquivar documentos.

E  -  Efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas:

 Examinar documentos médicos; Vistoriar ambientes de trabalho; Vistoriar equipamentos e instalações;

Efetuar  necropsias;  Formular  quesitos  periciais;  Responder  quesitos  periciais;  Prestar  depoimentos;
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Colher depoimentos.

F  -  Coordenar programas e serviços em saúde:

 Selecionar  equipe  de  trabalho;  Distribuir  tarefas;  Especificar  insumos;  Montar  escala  de  serviços;

Supervisionar equipe de saúde; Auxiliar normatização de atividades médicas; Administrar situações de

urgência  e  emergência;  Selecionar  pacientes  em situações  específicas;  Constituir  comissões  médico-

hospitalares;  Participar  de  diretorias  de  associações,  entidades  de  classe  e  conselhos  de  saúde;

Despachar expediente.

G  -  Promover a saúde da família:

 Definir território de atuação; Mapear área de atuação; Identificar grupos, famílias e indivíduos expostos a

riscos; Organizar grupos de promoção à saúde; Atualizar informações cadastrais; Atender usuários nas

UBS,  nos  domicílios  ou espaços  comunitários;  Realizar  ações  de  prevenção  de  agravos  e  curativas;

Realizar busca ativa de situações locais; Notificar  doenças, agravos e situações de importância local;

Identificar  necessidades  dos  usuários;  Responsabilizar-se  por  todos  os  atendimentos  da  população

adscrita;  Coordenar  o  cuidado  dos  usuários;  Promover  a  integralidade  do  cuidado;  Participar  das

atividades  de  planejamento;  Participar  das  avaliações  da  equipe;  Incentivar  a  participação  da

comunidade;  Identificar  parceiros e  recursos disponíveis  na  comunidade;  Registrar  as  atividades  nos

sistemas de informação; Participar das atividades de educação permanente; Definir ações de acordo com

prioridades locais; Participar do gerenciamento de insumos.

H  -  Demonstrar competências pessoais:

 Demonstrar capacidade de atenção seletiva; Demonstrar rapidez de percepção; Demonstrar tolerância;

Demonstrar altruísmo; Demonstrar capacidade de lidar com situações adversas; Demonstrar capacidade

de trabalhar em equipe; Demonstrar empatia; Demonstrar capacidade de interpretar linguagem verbal e

não-verbal; Demonstrar capacidade de liderança; Demonstrar capacidade de tomar decisões; Demonstrar

imparcialidade de julgamento; Demonstrar capacidade de adequar linguagem; Demonstrar capacidade de

preservar  sigilo  médico;  Demonstrar  capacidade  de  saber  ouvir;  Demonstrar  capacidade  de  efetuar

atendimento humanizado; Demonstrar capacidade de acolhimento.

I – Realizar atividades específicas:

 Realizar consulta médica prestando assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de

agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde). Realizar solicitação de exames-

diagnósticos relacionados à sua atividade. Analisar e interpretar resultados de exames diversos. Manter

registro adequado do atendimento no prontuário do paciente. Realizar atendimentos individuais ou de

grupos.  Realizar  avaliação  clínica  psiquiátrica.  Planejar,  coordenar,  prestar  assistência  às  vítimas  de

violência  em  suas  famílias.  Emitir  atestados,  laudos  e  pareceres  sobre  as  condições  de  saúde  dos

pacientes. Trabalhar em equipe multiprofissional e/ou interdisciplinar. Realizar matriciamento e discussão

de caso junto aos profissionais dos demais serviços de saúde. Desenvolver e/ou participar de projetos

Inter  setoriais  para promover  a  saúde  das  pessoas e  de suas  famílias.  Participar  de capacitações  e

treinamentos.  Participar  do  acolhimento  atendendo  as  intercorrências  dos  usuários.  Atender  nos

domicílios. Coletar e avaliar dados na sua área de atuação, de forma a desenvolver indicadores de saúde

da população. Supervisionar residentes e estagiários. Realizar atividades de ensino e pesquisa. Realizar

tarefas definidas por legislação específica, incluídos pelos Conselho Regional de Medicina e Ministério da

Saúde.

J – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando
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defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Curso superior em Medicina.

Especialização: Residência médica na área de Psiquiatria.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso Básico de Informática (80 horas). 

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle de Gestão Municipal; Realizar consulta e atendimento médico; Tratar pacientes; Implementar

ações  de  promoção da saúde;  Elaborar  documentos  médicos;  Efetuar  perícias,  auditorias  e  sindicâncias

médicas;  Coordenar  programas  e  serviços  em  saúde;  Demonstrar  capacidade  de  atenção  seletiva;

Demonstrar rapidez de percepção; Demonstrar tolerância; Demonstrar altruísmo; Demonstrar capacidade de

lidar  com  situações  adversas;  Demonstrar  capacidade  de  trabalhar  em  equipe;  Demonstrar  empatia;

Demonstrar capacidade de interpretar linguagem verbal e não-verbal; Demonstrar capacidade de liderança;

Demonstrar  capacidade  de  tomar  decisões;  Demonstrar  imparcialidade  de  julgamento;  Demonstrar

capacidade  de  adequar  linguagem;  Demonstrar  capacidade  de  preservar  sigilo  médico;  Demonstrar

capacidade  de  saber  ouvir;  Demonstrar  capacidade  de  efetuar  atendimento  humanizado;  Demonstrar

capacidade de acolhimento.

Condições Gerais de Exercício: 

Os profissionais exercem suas funções na área de saúde, na administração pública municipal e são admitidos

na condição de trabalhadores estatutários. Trabalham de forma individual ou em equipes multiprofissionais,

desenvolvendo as  atividades  em ambientes  fechados,  em horários de  trabalho  diurno  e  noturno ou em

regime  de  plantão.  Podem trabalhar  em posições  desconfortáveis  durante  longos  períodos  e,  devido  à

natureza e nível de responsabilidade próprio da função, podem estar sujeitos a estresse constante. Podem

atuar  por  designação  no  Programa  de  Estratégia  de  Saúde  da  Família,  exercendo  suas  funções

extraordinárias conforme carga horária semanal prevista em Portaria específica.

Recursos de Trabalho: 

Lupa  com iluminação;  Vade  mecum de  medicamentos  antroposóficos;  Equipamentos  Para  Videocirurgia;

Esfigmomanômetro; Estetoscópio; Fita  Métrica; Instrumental  Cirúrgico; Larifoscópio; Lâmpada De Fenda;

Material Para Entubação Orotraquial; Microscópio; Negatoscópio; Oftalmoscópio; Otoscópio; Radiofármacos;

Refrator;  Repertório  Homeopático;  Respiradores;  Roppel  Mini  P/  Observ  De  Batimentos  Cardiofetais;

Softwares Médicos; Termômetro; Órteses E Próteses; Aparelhos De Laser; Bvm (bolsa, Válvula E Mascara)

Ventilação; Desfibrilador Externo Automático; Drogas E Medicamentos; Eletrocardiógrafo; Equipamentos De

Medicina  Nuclear;  Equipamentos  De  Megavoltagem;  Equipamentos  De  Monitoração;  Equipamentos  De

Radioterapia; Equipamentos Para Pulsões E Biópsias; Agulhas De Acupuntura; Colposcópio; Equipamentos P/

Abordagem Das Vias Aéreas Superior; Equipamentos Para Diérese E Síntese; Equipamentos Para Exames De

Diagnóstico Por Imagem; Equipamentos Para Exames Eletrofisiológicos; Veículos de Transporte; Smartphone

e demais materiais e recursos necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e
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saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Máscara, luvas, Touca, sapato fechado impermeável.

Perfil de Risco: Biológico, Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Médicos clínicos.
Título do cargo/ocupação: Médico Reumatologista CBO – 2251-36

CARREIRA VIII
Descrição Sumária:  

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações de prevenção de doenças e

promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar

perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundem conhecimentos da área médica.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Realizar consulta e atendimento médico:

 Realizar  anamnese;  Realizar  exame  físico;  Levantar  hipóteses  diagnósticas;  Realizar  propedêutica

instrumental;  Solicitar  exames  complementares;  Solicitar  interconsultas;  Realizar  exames

complementares; Supervisionar propedêutica instrumental; Interpretar dados de exame clínico e exames

complementares;  Diagnosticar  estado  de  saúde  de  pacientes;  Realizar  diagnóstico  de  saúde  da

comunidade; Discutir  diagnóstico, prognóstico e tratamento com pacientes, responsáveis e familiares;

Realizar atendimento em consultório; Realizar visitas hospitalares; Realizar atendimentos de urgência e

emergência; Realizar visitas domiciliares; Encaminhar usuários a outros profissionais; Avaliar momento

biográfico.

B  -  Tratar pacientes:

 Planejar tratamento de pacientes; Indicar tratamento; Receitar drogas, medicamentos , fitoterápicos e

antroposóficos;  Praticar  intervenções  clínicas;  Praticar  procedimentos  intervencionais;  Estabelecer

prognóstico;  Executar  tratamento  com agentes  químicos;  Executar  tratamento  com agentes  físicos;

Executar tratamento com agentes biológicos; Praticar psicoterapia; Executar terapêutica genética; Assistir

parto; Retirar órgãos e tecidos; Implantar órteses e próteses; Executar transplantes de órgãos e tecidos;

Guardar  órgãos  e  tecidos;  Cultivar  órgãos  e  tecidos;  Monitorar  estado  de  saúde  de  pacientes

hospitalizados;  Reabilitar  pacientes  (condições  biopsicossociais);  Prescrever  tratamento;  Indicar

necessidade  de  internação;  Acompanhar  plano  terapêutico  do  usuário;  Indicar  terapias  não

medicamentosas;  Estimular  paciente  no  desenvolvimento  da  autonomia  e  autocuidado;  Redefinir  a

doença para o paciente individualizando seu significado.

C  -  Implementar ações de promoção da saúde:

 Estabelecer plano de ações em saúde; Prescrever  medidas  higiênico-dietéticas;  Ministrar  tratamentos

preventivos;  Rastrear  doenças  prevalentes;  Implementar  medidas  de  biossegurança;  Implementar

medidas de segurança e proteção do trabalhador; Implementar medidas de saúde ambiental; Promover

campanhas  de  saúde;  Promover  atividades  educativas;  Promover  ações  de  controle  de  vetores  e
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zoonoses;  Divulgar  informações  em  mídia;  Prescrever  imunização;  Acompanhar  desenvolvimento

cognitivo/emocional do educando/educador.

D  -  Elaborar documentos médicos:

 Elaborar prontuários; Emitir receitas; Emitir atestados; Elaborar protocolos de condutas médicas; Emitir

laudos;  Elaborar  relatórios;  Emitir  pareceres;  Elaborar  documentos  de  imagem;  Emitir  declarações;

Elaborar procedimentos operacionais padrão; Preencher formulários de notificação compulsória; Elaborar

material informativo e normativo; Arquivar documentos.

E  -  Efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas:

 Examinar documentos médicos; Vistoriar ambientes de trabalho; Vistoriar equipamentos e instalações;

Efetuar  necropsias;  Formular  quesitos  periciais;  Responder  quesitos  periciais;  Prestar  depoimentos;

Colher depoimentos.

F  -  Coordenar programas e serviços em saúde:

 Selecionar  equipe  de  trabalho;  Distribuir  tarefas;  Especificar  insumos;  Montar  escala  de  serviços;

Supervisionar equipe de saúde; Auxiliar normatização de atividades médicas; Administrar situações de

urgência  e  emergência;  Selecionar  pacientes  em situações  específicas;  Constituir  comissões  médico-

hospitalares;  Participar  de  diretorias  de  associações,  entidades  de  classe  e  conselhos  de  saúde;

Despachar expediente.

G  -  Promover a saúde da família:

 Definir território de atuação; Mapear área de atuação; Identificar grupos, famílias e indivíduos expostos a

riscos; Organizar grupos de promoção à saúde; Atualizar informações cadastrais; Atender usuários nas

UBS,  nos  domicílios  ou espaços  comunitários;  Realizar  ações  de  prevenção  de  agravos  e  curativas;

Realizar busca ativa de situações locais; Notificar  doenças, agravos e situações de importância local;

Identificar  necessidades  dos  usuários;  Responsabilizar-se  por  todos  os  atendimentos  da  população

adscrita;  Coordenar  o  cuidado  dos  usuários;  Promover  a  integralidade  do  cuidado;  Participar  das

atividades  de  planejamento;  Participar  das  avaliações  da  equipe;  Incentivar  a  participação  da

comunidade;  Identificar  parceiros e  recursos disponíveis  na  comunidade;  Registrar  as  atividades  nos

sistemas de informação; Participar das atividades de educação permanente; Definir ações de acordo com

prioridades locais; Participar do gerenciamento de insumos.

H  -  Demonstrar competências pessoais:

 Demonstrar capacidade de atenção seletiva; Demonstrar rapidez de percepção; Demonstrar tolerância;

Demonstrar altruísmo; Demonstrar capacidade de lidar com situações adversas; Demonstrar capacidade

de trabalhar em equipe; Demonstrar empatia; Demonstrar capacidade de interpretar linguagem verbal e

não-verbal; Demonstrar capacidade de liderança; Demonstrar capacidade de tomar decisões; Demonstrar

imparcialidade de julgamento; Demonstrar capacidade de adequar linguagem; Demonstrar capacidade de

preservar  sigilo  médico;  Demonstrar  capacidade  de  saber  ouvir;  Demonstrar  capacidade  de  efetuar

atendimento humanizado; Demonstrar capacidade de acolhimento.

I – Realizar atividades específicas:

 Realizar consulta médica prestando assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de

agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde). Realizar solicitação de exames-

diagnósticos relacionados à sua atividade. Analisar, laudar e interpretar resultados de exames diversos.

Manter registro adequado do atendimento no prontuário do paciente. Realizar consultas e atendimentos

médicos efetuando anamnese física, assistir e tratar pacientes dentro de sua área de especialidade ou

área  de  atuação,  diagnosticar  e  tratar  doenças  da  área  de  reumatologia.  Implementar  ações  para

promoção da saúde. Realizar todos os procedimentos diagnósticos e terapêuticos. Realizar atendimento

eletivo. Emitir atestados, laudos e pareceres sobre as condições   de   saúde   dos   pacientes.   Trabalhar
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em   equipe   multiprofissional   e/ou interdisciplinar. Realizar matriciamento e discussão de caso junto

aos profissionais dos demais serviços de saúde. Supervisionar residentes e estagiários. Realizar atividades

de ensino e pesquisa. Executar suas atividades em consonância com as diretrizes do governo federal,

estadual  e  municipal.  Realizar  tarefas  definidas  por  legislação  específica,  incluídos  pelos  Conselho

Regional de Medicina e Ministério da Saúde

J – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Curso superior em Medicina.

Especialização: Residência médica na área de Reumatologia.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso Básico de Informática (80 horas). 

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle de Gestão Municipal; Realizar consulta e atendimento médico; Tratar pacientes; Implementar

ações  de  promoção da saúde;  Elaborar  documentos  médicos;  Efetuar  perícias,  auditorias  e  sindicâncias

médicas;  Coordenar  programas  e  serviços  em  saúde;  Demonstrar  capacidade  de  atenção  seletiva;

Demonstrar rapidez de percepção; Demonstrar tolerância; Demonstrar altruísmo; Demonstrar capacidade de

lidar  com  situações  adversas;  Demonstrar  capacidade  de  trabalhar  em  equipe;  Demonstrar  empatia;

Demonstrar capacidade de interpretar linguagem verbal e não-verbal; Demonstrar capacidade de liderança;

Demonstrar  capacidade  de  tomar  decisões;  Demonstrar  imparcialidade  de  julgamento;  Demonstrar

capacidade  de  adequar  linguagem;  Demonstrar  capacidade  de  preservar  sigilo  médico;  Demonstrar

capacidade  de  saber  ouvir;  Demonstrar  capacidade  de  efetuar  atendimento  humanizado;  Demonstrar

capacidade de acolhimento.

Condições Gerais de Exercício: 

Os profissionais exercem suas funções na área de saúde, na administração pública municipal e são admitidos

na condição de trabalhadores estatutários. Trabalham de forma individual ou em equipes multiprofissionais,

desenvolvendo as  atividades  em ambientes  fechados,  em horários de  trabalho  diurno  e  noturno ou em

regime  de  plantão.  Podem trabalhar  em posições  desconfortáveis  durante  longos  períodos  e,  devido  à

natureza e nível de responsabilidade próprio da função, podem estar sujeitos a estresse constante. Podem

atuar  por  designação  no  Programa  de  Estratégia  de  Saúde  da  Família,  exercendo  suas  funções

extraordinárias conforme carga horária semanal prevista em Portaria específica.

Recursos de Trabalho: 

Lupa  com iluminação;  Vade  mecum de  medicamentos  antroposóficos;  Equipamentos  Para  Videocirurgia;

Esfigmomanômetro; Estetoscópio; Fita  Métrica; Instrumental  Cirúrgico; Larifoscópio; Lâmpada De Fenda;

Material Para Entubação Orotraquial; Microscópio; Negatoscópio; Oftalmoscópio; Otoscópio; Radiofármacos;

Refrator;  Repertório  Homeopático;  Respiradores;  Roppel  Mini  P/  Observ  De  Batimentos  Cardiofetais;

Softwares Médicos; Termômetro; Órteses E Próteses; Aparelhos De Laser; Bvm (bolsa, Válvula E Mascara)

Ventilação; Desfibrilador Externo Automático; Drogas E Medicamentos; Eletrocardiógrafo; Equipamentos De
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Medicina  Nuclear;  Equipamentos  De  Megavoltagem;  Equipamentos  De  Monitoração;  Equipamentos  De

Radioterapia; Equipamentos Para Pulsões E Biópsias; Agulhas De Acupuntura; Colposcópio; Equipamentos P/

Abordagem Das Vias Aéreas Superior; Equipamentos Para Diérese E Síntese; Equipamentos Para Exames De

Diagnóstico Por Imagem; Equipamentos Para Exames Eletrofisiológicos; Veículos de Transporte; Smartphone

e demais materiais e recursos necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Máscara, luvas, Touca, sapato fechado impermeável.

Perfil de Risco: Biológico, Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.  
Família de Cargos:  Médicos clínicos.
Título do cargo/ocupação: Médico Sanitarista. CBO – 2251-39

CARREIRA VIII
Descrição Sumária:  

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações de prevenção de doenças e

promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar

perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundem conhecimentos da área médica.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Realizar consulta e atendimento médico:

 Realizar  anamnese;  Realizar  exame  físico;  Levantar  hipóteses  diagnósticas;  Realizar  propedêutica

instrumental;  Solicitar  exames  complementares;  Solicitar  interconsultas;  Realizar  exames

complementares; Supervisionar propedêutica instrumental; Interpretar dados de exame clínico e exames

complementares;  Diagnosticar  estado  de  saúde  de  pacientes;  Realizar  diagnóstico  de  saúde  da

comunidade; Discutir  diagnóstico, prognóstico e tratamento com pacientes, responsáveis e familiares;

Realizar atendimento em consultório; Realizar visitas hospitalares; Realizar atendimentos de urgência e

emergência; Realizar visitas domiciliares; Encaminhar usuários a outros profissionais; Avaliar momento

biográfico.

B  -  Tratar pacientes:

 Planejar tratamento de pacientes; Indicar tratamento; Receitar drogas, medicamentos , fitoterápicos e

antroposóficos;  Praticar  intervenções  clínicas;  Praticar  procedimentos  intervencionais;  Estabelecer

prognóstico;  Executar  tratamento  com agentes  químicos;  Executar  tratamento  com agentes  físicos;

Executar tratamento com agentes biológicos; Praticar psicoterapia; Executar terapêutica genética; Assistir

parto; Retirar órgãos e tecidos; Implantar órteses e próteses; Executar transplantes de órgãos e tecidos;

Guardar  órgãos  e  tecidos;  Cultivar  órgãos  e  tecidos;  Monitorar  estado  de  saúde  de  pacientes

hospitalizados;  Reabilitar  pacientes  (condições  biopsicossociais);  Prescrever  tratamento;  Indicar

necessidade  de  internação;  Acompanhar  plano  terapêutico  do  usuário;  Indicar  terapias  não
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medicamentosas;  Estimular  paciente  no  desenvolvimento  da  autonomia  e  autocuidado;  Redefinir  a

doença para o paciente individualizando seu significado.

C  -  Implementar ações de promoção da saúde:

 Estabelecer plano de ações em saúde; Prescrever  medidas  higiênico-dietéticas;  Ministrar  tratamentos

preventivos;  Rastrear  doenças  prevalentes;  Implementar  medidas  de  biossegurança;  Implementar

medidas de segurança e proteção do trabalhador; Implementar medidas de saúde ambiental; Promover

campanhas  de  saúde;  Promover  atividades  educativas;  Promover  ações  de  controle  de  vetores  e

zoonoses;  Divulgar  informações  em  mídia;  Prescrever  imunização;  Acompanhar  desenvolvimento

cognitivo/emocional do educando/educador.

D  -  Elaborar documentos médicos:

 Elaborar prontuários; Emitir receitas; Emitir atestados; Elaborar protocolos de condutas médicas; Emitir

laudos;  Elaborar  relatórios;  Emitir  pareceres;  Elaborar  documentos  de  imagem;  Emitir  declarações;

Elaborar procedimentos operacionais padrão; Preencher formulários de notificação compulsória; Elaborar

material informativo e normativo; Arquivar documentos.

E  -  Efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas:

 Examinar documentos médicos; Vistoriar ambientes de trabalho; Vistoriar equipamentos e instalações;

Efetuar  necropsias;  Formular  quesitos  periciais;  Responder  quesitos  periciais;  Prestar  depoimentos;

Colher depoimentos.

F  -  Coordenar programas e serviços em saúde:

 Selecionar  equipe  de  trabalho;  Distribuir  tarefas;  Especificar  insumos;  Montar  escala  de  serviços;

Supervisionar equipe de saúde; Auxiliar normatização de atividades médicas; Administrar situações de

urgência  e  emergência;  Selecionar  pacientes  em situações  específicas;  Constituir  comissões  médico-

hospitalares;  Participar  de  diretorias  de  associações,  entidades  de  classe  e  conselhos  de  saúde;

Despachar expediente.

G  -  Promover a saúde da família:

 Definir território de atuação; Mapear área de atuação; Identificar grupos, famílias e indivíduos expostos a

riscos; Organizar grupos de promoção à saúde; Atualizar informações cadastrais; Atender usuários nas

UBS,  nos  domicílios  ou espaços  comunitários;  Realizar  ações  de  prevenção  de  agravos  e  curativas;

Realizar busca ativa de situações locais; Notificar  doenças, agravos e situações de importância local;

Identificar  necessidades  dos  usuários;  Responsabilizar-se  por  todos  os  atendimentos  da  população

adscrita;  Coordenar  o  cuidado  dos  usuários;  Promover  a  integralidade  do  cuidado;  Participar  das

atividades  de  planejamento;  Participar  das  avaliações  da  equipe;  Incentivar  a  participação  da

comunidade;  Identificar  parceiros e  recursos disponíveis  na  comunidade;  Registrar  as  atividades  nos

sistemas de informação; Participar das atividades de educação permanente; Definir ações de acordo com

prioridades locais; Participar do gerenciamento de insumos.

H  -  Demonstrar competências pessoais:

 Demonstrar capacidade de atenção seletiva; Demonstrar rapidez de percepção; Demonstrar tolerância;

Demonstrar altruísmo; Demonstrar capacidade de lidar com situações adversas; Demonstrar capacidade

de trabalhar em equipe; Demonstrar empatia; Demonstrar capacidade de interpretar linguagem verbal e

não-verbal; Demonstrar capacidade de liderança; Demonstrar capacidade de tomar decisões; Demonstrar

imparcialidade de julgamento; Demonstrar capacidade de adequar linguagem; Demonstrar capacidade de

preservar  sigilo  médico;  Demonstrar  capacidade  de  saber  ouvir;  Demonstrar  capacidade  de  efetuar

atendimento humanizado; Demonstrar capacidade de acolhimento.

I – Realizar atividades específicas:

 Trabalhar de forma integrada com a equipe Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância
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em Saúde -CIEVS, com as equipes da Vigilância em Saúde e com a coordenação geral, mantendo contato

constante e presencial quando necessário. Produzir e/ou participar da produção de protocolos, materiais

de aprendizagem e outros materiais pertinentes ao setor. Participar da produção e revisão das normas

operacionais e protocolos de trabalho referentes à CIEVS. Participar das atividades científicas do serviço.

Avaliar, em conjunto com a CIEVS Estadual, CIEVS Nacional e/ou CIEVS Municipais o impacto na situação

de saúde a partir do desenvolvimento e implementação das práticas, mediante indicadores previamente

estabelecidos. Participar das atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da

utilização dos dados disponíveis. Discutir e elaborar projetos em eventos, reuniões, cursos, palestras, e

Web Palestra, promovendo a educação permanente em saúde. Administrar, planejar, coordenar, apoiar,

avaliar e executar atividades e ações de medicina no âmbito do trabalho. Realizar as atividades clínicas

correspondentes  às  áreas  de  Vigilância  em Saúde,  na  elucidação  diagnóstica  nas  investigações  dos

agravos de notificação e eventos inusitados.  Realizar ações educativas e visitas domiciliares segundo

planejamento em equipe. Participar de atividades de Educação Permanente. Realizar viagens municipais,

estaduais e nacionais para participar de investigações epidemiológicas de surtos de doenças de notificação

e/ou eventos inusitados.

J – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Curso superior em Medicina.

Especialização: Residência médica na área de Sanitarista.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso Básico de Informática (80 horas). 

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle de Gestão Municipal; Realizar consulta e atendimento médico; Tratar pacientes; Implementar

ações  de  promoção da saúde;  Elaborar  documentos  médicos;  Efetuar  perícias,  auditorias  e  sindicâncias

médicas;  Coordenar  programas  e  serviços  em  saúde;  Demonstrar  capacidade  de  atenção  seletiva;

Demonstrar rapidez de percepção; Demonstrar tolerância; Demonstrar altruísmo; Demonstrar capacidade de

lidar  com  situações  adversas;  Demonstrar  capacidade  de  trabalhar  em  equipe;  Demonstrar  empatia;

Demonstrar capacidade de interpretar linguagem verbal e não-verbal; Demonstrar capacidade de liderança;

Demonstrar  capacidade  de  tomar  decisões;  Demonstrar  imparcialidade  de  julgamento;  Demonstrar

capacidade  de  adequar  linguagem;  Demonstrar  capacidade  de  preservar  sigilo  médico;  Demonstrar

capacidade  de  saber  ouvir;  Demonstrar  capacidade  de  efetuar  atendimento  humanizado;  Demonstrar

capacidade de acolhimento.

Condições Gerais de Exercício: 

Os profissionais exercem suas funções na área de saúde, na administração pública municipal e são admitidos

na condição de trabalhadores estatutários. Trabalham de forma individual ou em equipes multiprofissionais,

desenvolvendo as  atividades  em ambientes  fechados,  em horários de  trabalho  diurno  e  noturno ou em

regime  de  plantão.  Podem trabalhar  em posições  desconfortáveis  durante  longos  períodos  e,  devido  à
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natureza e nível de responsabilidade próprio da função, podem estar sujeitos a estresse constante. Podem

atuar  por  designação  no  Programa  de  Estratégia  de  Saúde  da  Família,  exercendo  suas  funções

extraordinárias conforme carga horária semanal prevista em Portaria específica.

Recursos de Trabalho: 

Lupa  com iluminação;  Vade  mecum de  medicamentos  antroposóficos;  Equipamentos  Para  Videocirurgia;

Esfigmomanômetro; Estetoscópio; Fita  Métrica; Instrumental  Cirúrgico; Larifoscópio; Lâmpada De Fenda;

Material Para Entubação Orotraquial; Microscópio; Negatoscópio; Oftalmoscópio; Otoscópio; Radiofármacos;

Refrator;  Repertório  Homeopático;  Respiradores;  Roppel  Mini  P/  Observ  De  Batimentos  Cardiofetais;

Softwares Médicos; Termômetro; Órteses E Próteses; Aparelhos De Laser; Bvm (bolsa, Válvula E Mascara)

Ventilação; Desfibrilador Externo Automático; Drogas E Medicamentos; Eletrocardiógrafo; Equipamentos De

Medicina  Nuclear;  Equipamentos  De  Megavoltagem;  Equipamentos  De  Monitoração;  Equipamentos  De

Radioterapia; Equipamentos Para Pulsões E Biópsias; Agulhas De Acupuntura; Colposcópio; Equipamentos P/

Abordagem Das Vias Aéreas Superior; Equipamentos Para Diérese E Síntese; Equipamentos Para Exames De

Diagnóstico Por Imagem; Equipamentos Para Exames Eletrofisiológicos; Veículos de Transporte; Smartphone

e demais materiais e recursos necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Máscara, luvas, Touca, sapato fechado impermeável.

Perfil de Risco: Biológico, Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Médicos clínicos.
Título do cargo/ocupação: Médico Urologista. CBO – 2251-85

CARREIRA VIII
Descrição Sumária:  

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações de prevenção de doenças e

promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar

perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundem conhecimentos da área médica.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Realizar consulta e atendimento médico:

 Realizar  anamnese;  Realizar  exame  físico;  Levantar  hipóteses  diagnósticas;  Realizar  propedêutica

instrumental;  Solicitar  exames  complementares;  Solicitar  interconsultas;  Realizar  exames

complementares; Supervisionar propedêutica instrumental; Interpretar dados de exame clínico e exames

complementares;  Diagnosticar  estado  de  saúde  de  pacientes;  Realizar  diagnóstico  de  saúde  da

comunidade; Discutir  diagnóstico, prognóstico e tratamento com pacientes, responsáveis e familiares;

Realizar atendimento em consultório; Realizar visitas hospitalares; Realizar atendimentos de urgência e
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emergência; Realizar visitas domiciliares; Encaminhar usuários a outros profissionais; Avaliar momento

biográfico.

B  -  Tratar pacientes:

 Planejar tratamento de pacientes; Indicar tratamento; Receitar drogas, medicamentos , fitoterápicos e

antroposóficos;  Praticar  intervenções  clínicas;  Praticar  procedimentos  intervencionais;  Estabelecer

prognóstico;  Executar  tratamento  com agentes  químicos;  Executar  tratamento  com agentes  físicos;

Executar tratamento com agentes biológicos; Praticar psicoterapia; Executar terapêutica genética; Assistir

parto; Retirar órgãos e tecidos; Implantar órteses e próteses; Executar transplantes de órgãos e tecidos;

Guardar  órgãos  e  tecidos;  Cultivar  órgãos  e  tecidos;  Monitorar  estado  de  saúde  de  pacientes

hospitalizados;  Reabilitar  pacientes  (condições  biopsicossociais);  Prescrever  tratamento;  Indicar

necessidade  de  internação;  Acompanhar  plano  terapêutico  do  usuário;  Indicar  terapias  não

medicamentosas;  Estimular  paciente  no  desenvolvimento  da  autonomia  e  autocuidado;  Redefinir  a

doença para o paciente individualizando seu significado.

C  -  Implementar ações de promoção da saúde:

 Estabelecer plano de ações em saúde; Prescrever  medidas  higiênico-dietéticas;  Ministrar  tratamentos

preventivos;  Rastrear  doenças  prevalentes;  Implementar  medidas  de  biossegurança;  Implementar

medidas de segurança e proteção do trabalhador; Implementar medidas de saúde ambiental; Promover

campanhas  de  saúde;  Promover  atividades  educativas;  Promover  ações  de  controle  de  vetores  e

zoonoses;  Divulgar  informações  em  mídia;  Prescrever  imunização;  Acompanhar  desenvolvimento

cognitivo/emocional do educando/educador.

D  -  Elaborar documentos médicos:

 Elaborar prontuários; Emitir receitas; Emitir atestados; Elaborar protocolos de condutas médicas; Emitir

laudos;  Elaborar  relatórios;  Emitir  pareceres;  Elaborar  documentos  de  imagem;  Emitir  declarações;

Elaborar procedimentos operacionais padrão; Preencher formulários de notificação compulsória; Elaborar

material informativo e normativo; Arquivar documentos.

E  -  Efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas:

 Examinar documentos médicos; Vistoriar ambientes de trabalho; Vistoriar equipamentos e instalações;

Efetuar  necropsias;  Formular  quesitos  periciais;  Responder  quesitos  periciais;  Prestar  depoimentos;

Colher depoimentos.

F  -  Coordenar programas e serviços em saúde:

 Selecionar  equipe  de  trabalho;  Distribuir  tarefas;  Especificar  insumos;  Montar  escala  de  serviços;

Supervisionar equipe de saúde; Auxiliar normatização de atividades médicas; Administrar situações de

urgência  e  emergência;  Selecionar  pacientes  em situações  específicas;  Constituir  comissões  médico-

hospitalares;  Participar  de  diretorias  de  associações,  entidades  de  classe  e  conselhos  de  saúde;

Despachar expediente.

G  -  Promover a saúde da família:

 Definir território de atuação; Mapear área de atuação; Identificar grupos, famílias e indivíduos expostos a

riscos; Organizar grupos de promoção à saúde; Atualizar informações cadastrais; Atender usuários nas

UBS,  nos  domicílios  ou espaços  comunitários;  Realizar  ações  de  prevenção  de  agravos  e  curativas;

Realizar busca ativa de situações locais; Notificar  doenças, agravos e situações de importância local;

Identificar  necessidades  dos  usuários;  Responsabilizar-se  por  todos  os  atendimentos  da  população

adscrita;  Coordenar  o  cuidado  dos  usuários;  Promover  a  integralidade  do  cuidado;  Participar  das

atividades  de  planejamento;  Participar  das  avaliações  da  equipe;  Incentivar  a  participação  da

comunidade;  Identificar  parceiros e  recursos disponíveis  na  comunidade;  Registrar  as  atividades  nos

sistemas de informação; Participar das atividades de educação permanente; Definir ações de acordo com
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prioridades locais; Participar do gerenciamento de insumos.

H  -  Demonstrar competências pessoais:

 Demonstrar capacidade de atenção seletiva; Demonstrar rapidez de percepção; Demonstrar tolerância;

Demonstrar altruísmo; Demonstrar capacidade de lidar com situações adversas; Demonstrar capacidade

de trabalhar em equipe; Demonstrar empatia; Demonstrar capacidade de interpretar linguagem verbal e

não-verbal; Demonstrar capacidade de liderança; Demonstrar capacidade de tomar decisões; Demonstrar

imparcialidade de julgamento; Demonstrar capacidade de adequar linguagem; Demonstrar capacidade de

preservar  sigilo  médico;  Demonstrar  capacidade  de  saber  ouvir;  Demonstrar  capacidade  de  efetuar

atendimento humanizado; Demonstrar capacidade de acolhimento.

I – Realizar atividades específicas:

 Realizar consulta médica prestando assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de

agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde). Realizar solicitação de exames-

diagnósticos relacionados à sua atividade. Analisar, laudar e interpretar resultados de exames diversos.

Manter registro adequado do atendimento no prontuário do paciente. Realizar consultas e atendimentos

médicos efetuando anamnese física, assistir e tratar pacientes dentro de sua área de especialidade ou

área de atuação, diagnosticar e tratar doenças da área de urologia. Implementar ações para promoção da

saúde. Realizar todos os procedimentos diagnósticos e terapêuticos. Realizar atendimento eletivo; Emitir

atestados,  laudos  e  pareceres  sobre  as  condições  de  saúde  dos  pacientes.  Trabalhar  em  equipe

multiprofissional e/ou interdisciplinar. Realizar matriciamento e discussão de caso junto aos profissionais

dos demais serviços de saúde. Supervisionar residentes e estagiários. Realizar atividades de ensino e

pesquisa.  Realizar  tarefas  definidas  por  legislação  específica,  incluídos  pelos  Conselho  Regional  de

Medicina e Ministério da Saúde.

I – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Curso superior em Medicina.

Especialização: Residência médica na área de Urologia. 

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso Básico de Informática (80 horas). 

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle de Gestão Municipal; Realizar consulta e atendimento médico; Tratar pacientes; Implementar

ações  de  promoção da saúde;  Elaborar  documentos  médicos;  Efetuar  perícias,  auditorias  e  sindicâncias

médicas;  Coordenar  programas  e  serviços  em  saúde;  Demonstrar  capacidade  de  atenção  seletiva;

Demonstrar rapidez de percepção; Demonstrar tolerância; Demonstrar altruísmo; Demonstrar capacidade de

lidar  com  situações  adversas;  Demonstrar  capacidade  de  trabalhar  em  equipe;  Demonstrar  empatia;

Demonstrar capacidade de interpretar linguagem verbal e não-verbal; Demonstrar capacidade de liderança;

Demonstrar  capacidade  de  tomar  decisões;  Demonstrar  imparcialidade  de  julgamento;  Demonstrar

capacidade  de  adequar  linguagem;  Demonstrar  capacidade  de  preservar  sigilo  médico;  Demonstrar
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capacidade  de  saber  ouvir;  Demonstrar  capacidade  de  efetuar  atendimento  humanizado;  Demonstrar

capacidade de acolhimento.

Condições Gerais de Exercício: 

Os profissionais exercem suas funções na área de saúde, na administração pública municipal e são admitidos

na condição de trabalhadores estatutários. Trabalham de forma individual ou em equipes multiprofissionais,

desenvolvendo as  atividades  em ambientes  fechados,  em horários de  trabalho  diurno  e  noturno ou em

regime  de  plantão.  Podem trabalhar  em posições  desconfortáveis  durante  longos  períodos  e,  devido  à

natureza e nível de responsabilidade próprio da função, podem estar sujeitos a estresse constante. Podem

atuar  por  designação  no  Programa  de  Estratégia  de  Saúde  da  Família,  exercendo  suas  funções

extraordinárias conforme carga horária semanal prevista em Portaria específica.

Recursos de Trabalho: 

Lupa  com iluminação;  Vade  mecum de  medicamentos  antroposóficos;  Equipamentos  Para  Videocirurgia;

Esfigmomanômetro; Estetoscópio; Fita  Métrica; Instrumental  Cirúrgico; Larifoscópio; Lâmpada De Fenda;

Material Para Entubação Orotraquial; Microscópio; Negatoscópio; Oftalmoscópio; Otoscópio; Radiofármacos;

Refrator;  Repertório  Homeopático;  Respiradores;  Roppel  Mini  P/  Observ  De  Batimentos  Cardiofetais;

Softwares Médicos; Termômetro; Órteses E Próteses; Aparelhos De Laser; Bvm (bolsa, Válvula E Mascara)

Ventilação; Desfibrilador Externo Automático; Drogas E Medicamentos; Eletrocardiógrafo; Equipamentos De

Medicina  Nuclear;  Equipamentos  De  Megavoltagem;  Equipamentos  De  Monitoração;  Equipamentos  De

Radioterapia; Equipamentos Para Pulsões E Biópsias; Agulhas De Acupuntura; Colposcópio; Equipamentos P/

Abordagem Das Vias Aéreas Superior; Equipamentos Para Diérese E Síntese; Equipamentos Para Exames De

Diagnóstico Por Imagem; Equipamentos Para Exames Eletrofisiológicos; Veículos de Transporte; Smartphone

e demais materiais e recursos necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Máscara, luvas, Touca, sapato fechado impermeável.

Perfil de Risco: Biológico, Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Veterinários e zootecnistas.
Título do cargo/ocupação: Médico veterinário. CBO – 2233-05

CARREIRA VII
Descrição Sumária:  

Praticar clínica médica veterinária em todas as suas especialidades; contribuir  para o bem-estar animal;

promover saúde pública e defesa do consumidor; exercer defesa sanitária animal; desenvolver atividades de

pesquisa e extensão; atuar nas produções industrial e tecnológica e no controle de qualidade de produtos.

Fomentar  produção  animal;  atuar  nas  áreas  comercial  agropecuária,  de  biotecnologia  e  de  preservação

ambiental; elaborar laudos, pareceres e atestados; assessorar a elaboração de legislação pertinente.

Descrição Detalhada das Tarefas: 
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A  - Fomentar produção animal:

 Dimensionar plantel; Estudar viabilidade econômica da atividade; Estabelecer interface entre informática

e produção animal; Realizar análise zootécnica; Realizar diagnóstico de eficiência produtiva; Desenvolver

programas  de  controle  sanitário  de  plantéis;  Elaborar  projetos  de  instalações  e  equipamentos

zootécnicos; Desenvolver programas de melhoramento genético; Avaliar características reprodutivas de

animais;  Elaborar  programas  de  nutrição  animal;  Projetar  instalações  para  animais;  Supervisionar

implantação  e  funcionamento  dos  sistemas  de  produção;  Aprimorar  projetos  de  instalações  e

equipamentos  zootécnicos;  Orientar  produção  e  comercialização,  segundo  tendências  de  mercado;

Supervisionar qualidade dos ingredientes utilizados na alimentação animal; Orientar criação de animais

silvestres em cativeiro; Selecionar linhagens vegetais para produção animal; Desenvolver produção de

forragens;  Controlar  serviços de inseminação  artificial;  Adaptar  tecnologia  de informática  à produção

animal.

B  - Praticar clínica médica veterinária, em todas as suas especialidades:

 Realizar exame clínico de animais; Solicitar exames auxiliares de diagnóstico; Interpretar resultados de

exames auxiliares de diagnóstico; Diagnosticar patologias; Prescrever tratamento; Indicar medidas de

proteção  e  prevenção;  Realizar  eutanásia;  Realizar  sedação,  anestesia  e  tranquilização  de  animais;

Realizar cirurgias; Coletar material para exames laboratoriais; Realizar exames auxiliares de diagnóstico;

Realizar intervenções de odontologia veterinária; Realizar necrópsias.

C  - Exercer defesa sanitária animal:

 Elaborar  diagnóstico  situacional  para  elaboração  de  programas;  Elaborar  programas  de  controle  e

erradicação de doenças; Executar programas de controle e erradicação de doenças; Coletar material para

diagnóstico de doenças; Executar atividades de vigilância epidemiológica; Realizar sacrifício de animais;

Analisar relatório técnico de produtos de uso veterinário; Analisar material para diagnóstico de doenças;

Avaliar programas de controle e erradicação de doenças; Notificar doenças de interesse à saúde animal;

Controlar trânsito de animais, eventos agropecuários e propriedades.

D  - Promover saúde pública e defesa do consumidor:

 Aprovar  projetos  de  construção  e  reforma  de  estabelecimentos;  Fiscalizar  estabelecimentos;  Auditar

funcionamento  de  estabelecimentos;  Autorizar  funcionamento  de  estabelecimentos;  Analisar

processamento,  fabricação e rotulagem de produtos; Fiscalizar  distribuição e transporte de produtos;

Avaliar  riscos  do  uso  de  insumos;  Coletar  produtos  para  análise  laboratorial;  Analisar  produtos;

Inspecionar  produtos  de  origem  animal;  Instaurar  processos  administrativos  em  estabelecimentos

infratores; Instruir processos administrativos; Aplicar penalidades; Fiscalizar entrada e saída de produtos

de  origem  animal  em  portos,  aeroportos  e  postos  de  fronteira;  Vistoriar  laboratórios  para  fins  de

credenciamento,  para  análise  de  caráter  oficial;  Vistoriar  estabelecimentos  estrangeiros  para  fins  de

credenciamento para comercialização de produtos; Avaliar sistema de controle de qualidade de alimentos

de outros países; Fazer levantamento epidemiológico de zoonoses; Elaborar programas de controle e

erradicação de zoonoses; Elaborar programas de controle de pragas e vetores; Investigar surto de doença

transmitida  por  alimentos;  Executar  programas  de  controle  de  qualidade  de  alimentos;   Executar

programas de controle e erradicação de zoonoses; Executar programas de controle de pragas e vetores;

Orientar  acondicionamento  e  destino  de  lixo  causadores  de  danos  à  saúde  pública;  Notificar

irregularidades  aos órgãos competentes;  Elaborar  programas de controle  de qualidade  de alimentos;

Notificar ocorrências de zoonoses às autoridades competentes.

E  - Elaborar laudos, pareceres e atestados:

 Emitir  atestado de saúde animal; Emitir  laudo de necrópsia; Emitir  parecer técnico sobre projetos de
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construção  e  reforma  de  estabelecimentos;  Emitir  parecer  técnico  sobre  processo  de  fabricação  e

rotulagem de produtos; Emitir  laudo técnico de qualidade de sêmen; Emitir certificado de trânsito de

animais, produtos e subprodutos de origem animal; Emitir laudos de tipificação de carcaças; Elaborar

laudo  técnico  para  auxiliar  em  questões  judiciais;  Realizar  atividades  de  peritagem  em  demandas

judiciais; Elaborar parecer técnico sobre condições de reprodução do animal; Avaliar animais para fins

comerciais e de seguro; Elaborar projetos técnicos para fins de crédito rural; Emitir parecer técnico de

aptidão para crédito rural; Emitir atestado de vacinação; Elaborar laudo de execução e acompanhamento

de quarentena; Julgar animais em exposição; Elaborar laudo genealógico.

F  - Desenvolver atividades de pesquisa e extensão:

 Desenvolver  pesquisas  de  interesse  da  medicina  veterinária;  Disponibilizar  resultados  da  pesquisa;

Difundir tecnologia; Organizar eventos técnicos e sociais; Prestar assistência técnica; Executar atividades

de  educação  sanitária;  Organizar  formação de  grupos  de  atividades  afins;  Treinar  pessoal;  Elaborar

programas de desenvolvimento comunitário; Executar programas de desenvolvimento comunitário.

G  - Atuar na produção industrial, tecnologia e controle de qualidade de produtos:

 Elaborar programas de controle de qualidade; Implantar programas de controle de qualidade; Monitorar

programas de controle de qualidade; Orientar na adequação do processo de produção dos fornecedores;

Avaliar fornecedores; Supervisionar equipes de produção; Executar análises laboratoriais de controle de

qualidade;  Monitorar  padrões  de  qualidade  de  matérias-primas  e  produtos;  Testar  produtos,

equipamentos  e  processos;  Assessorar  na  elaboração  de  projetos  de  construção  e  reforma  de

estabelecimentos; Otimizar fluxo de produção; Desenvolver novos produtos; Aprimorar produtos; Prestar

orientação higiênico-sanitária nos estabelecimentos; Supervisionar processos de produção; Supervisionar

testes  de  controle  de  qualidade;  Supervisionar  estocagem  e  exposição  de  produtos;  Responder

tecnicamente por serviços, produtos e processos relacionados à produção e saúde animal.

H  - Atuar na área de biotecnologia:

 Manipular genes e embriões de animais; Manipular microrganismos e subunidades, para utilização em

processos biotecnológicos; Utilizar técnicas de criopreservação de material biológico; Realizar fertilização

in  vitro;  Desenvolver  produtos  com  técnica  de  biologia  molecular;  Participar  em  comissões  de

biossegurança;  Adotar  medidas  de  biossegurança;  Avaliar  variabilidade  genética  de  populações

(viabilidade).

I  - Atuar na preservação ambiental:

 Elaborar  projetos  de  licenciamento  ambiental;  Monitorar  execução  de  projetos  de  licenciamento

ambiental; Monitorar qualidade de efluentes e solos; Supervisionar atividades licenciadas; Participar de

análise  de  risco  de  contaminação  ambiental;  Participar  de  avaliação  de  áreas  sujeitas  à  impacto

ambiental; Examinar animal para programas de introdução, reintrodução, translocação e transferência;

Recomendar produtos e insumos mitigadores de impacto ambiental; Orientar acondicionamento e destino

de resíduos causadores de danos ambientais; Desenvolver produtos e insumos mitigadores de impacto

ambiental; Desenvolver programas de sobrevivência de espécies, a longo prazo; Planejar programas de

sobrevivência de espécies.

J  - Contribuir para o bem-estar animal:

 Desenvolver técnicas para bem-estar animal; Identificar situações de maus tratos a animais; Advertir

sobre maus tratos a animais; Denunciar sobre maus tratos a animais; Projetar instalações com vistas ao

bem-estar animal; Supervisionar sistema de criação em zoológicos e criadouros; Integrar equipes que

utilizam animais em experimentos e treinamentos; Integrar grupos de discussão sobre proteção animal.

K  - Assessorar na elaboração de legislação pertinente:

 Identificar temas relevantes para normatização e regulamentação; Analisar aspectos técnicos; Elaborar
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propostas  para  discussão;  Elaborar  minuta  do  texto  legal;  Submeter  minuta  à  apreciação  pública  e

jurídica; Consultar legislação e normas internacionais.

L  - Comunicar-se:

 Expressar-se por meio de linguagem escrita; Expressar-se oralmente e por escrito; Trabalhar em equipe;

Argumentar de forma persuasiva; Agir em público, com desembaraço; Exercer liderança.

M  - Demonstrar competências pessoais:

 Demonstrar  habilidade  manual;  Demonstrar  resistência  física;  Demonstrar  versatilidade;  Agir  com

iniciativa; Agir com coragem.

N – Realizar atividades específicas:

 Realizar  o  assessoramento,  vistorias,  fiscalizações,  avaliações,  perícias,  análise  de  documentos,

Realização de estudos técnicos, coleta de dados, pesquisas, pareceres, laudos e relatórios. Planejamento,

coordenação, supervisão, implementação, assessoramento, execução e avaliação de ações, programas e

políticas públicas direta ou indiretamente relacionados a área de medicina veterinária, controle e defesa

sanitária de zoonoses e vetores. Exercer a prática clínica de animais em todas as suas modalidades.

Prestar assistência técnica e de fiscalização sanitária e ambiental (envolvendo programas de controle da

dengue,  leptospirose,  vetores  e  roedores  e  de  zoonoses).  Orientar  e  treinar  funcionários  quanto  as

práticas higiênicas sanitárias necessárias, à manipulação de produtos e insumos. Lavrar laudos técnicos e

informativos.  Trabalhar  em  equipe  multiprofissional  e/ou  interdisciplinar.  Realizar  matriciamento  e

discussão  de  caso  junto  aos  profissionais  dos  demais  serviços  de  saúde.  Supervisionar  residentes  e

estagiários. Realizar atividades de ensino e pesquisa. Realizar tarefas definidas por legislação específica,

incluídos pelos Conselho Regional de Medicina e Ministério da Saúde

O – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Curso superior em Medicina Veterinária.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso básico de informática (80 horas).

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada. 

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle de Gestão Municipal;  Fomentar produção animal; Praticar clínica médica veterinária, em todas as

suas  especialidades;  Exercer  defesa  sanitária  animal;  Promover  saúde  pública  e  defesa  do  consumidor;

Elaborar laudos, pareceres e atestados; Desenvolver atividades de pesquisa e extensão; Atuar na produção

industrial, tecnologia e controle de qualidade de produtos; Atuar na área comercial agropecuária; atuar na

área de biotecnologia; Atuar na preservação ambiental; Contribuir para o bem-estar animal; Assessorar na

elaboração de legislação pertinente; comunicar-se; Demonstrar habilidade manual; Demonstrar resistência

física; Demonstrar versatilidade; Agir com iniciativa; Agir com coragem.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham na administração  pública  municipal;  São admitidos  na condição de servidores estatutários.  O

profissional  pode  exercer  suas  funções  nos  setores  cujas  atividades  referem-se  a  pecuária  e  serviços
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relacionados.  Trabalham de forma individual  e com supervisão ocasional.  Desenvolvem as atividades em

ambientes fechados e a céu aberto, em períodos diurnos, porém, com irregularidades de horários. Podem

trabalhar em posições desconfortáveis durante longos períodos e, ainda, o trabalho pode ocorrer em situação

de pressão provocando estresse constante. Algumas vezes, podem estar sujeitos a ação de materiais tóxicos,

radiação, ruído intenso, riscos biológicos e baixas temperaturas.

Recursos de Trabalho: 

Microcomputador; Publicações técnicas (livros, revistas, CD); Equipamentos de contenção animal (tronco,

mordaça); Equipamento de proteção individual (luva, máscara); Estetoscópio; Equipamento de informática e

programas específicos; Equipamentos para coleta e transporte de amostras; Botijão de nitrogênio; Material

de inseminação; Drogas veterinárias;  Formulários específicos; Calculadora; Telefone; Fax; GPS (aparelho

para medir coordenadas geográficas); Termômetro; Instrumental cirúrgico; Equipamentos de esterilização;

Material e equipamentos para análise e diagnóstico; Veículos de Transporte; Smartphone e demais materiais

e recursos necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Não se aplica.

Perfil de Risco: Biológico, Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Nutricionistas. 
Título do cargo/ocupação: Nutricionista. CBO – 2237-10

CARREIRA VII
Descrição Sumária:  

Prestar  assistência  nutricional  a  indivíduos  e  coletividades  (sadios  e  enfermos);  planejar,  organizar,

administrar e avaliar unidades de alimentação e nutrição; efetuar controle higiênico-sanitário; participar de

programas de educação nutricional; estruturar e gerenciar serviços de alimentação e nutrição e ministrar

cursos. Atuar em conformidade ao manual de boas práticas.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Prestar assistência nutricional a indivíduos e/ou coletividades (sadios ou enfermos):

 Identificar população-alvo; Participar de diagnóstico interdisciplinar; Realizar inquérito alimentar; Coletar

dados antropométricos; Solicitar exames laboratoriais; Interpretar indicadores nutricionais; Calcular gasto

energético; Identificar  necessidades nutricionais;  Realizar diagnóstico  dietético-nutricional;  Estabelecer

plano de cuidados nutricionais; Realizar prescrição dietética; Prescrever complementos e suplementos

nutricionais;  Registrar  evolução dietoterápica  em prontuário;   Conferir  adesão à orientação dietético-

nutricional; Orientar familiares e cuidadores; Realizar acompanhamento nutricional; Dar alta em nutrição;

Realizar  atendimento  domiciliar;  Prover  educação  nutricional;  Prover  orientação  nutricional;  Elaborar
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plano alimentar em atividades físicas extremas (esportes radicais etc).

B  -  Administrar unidades de alimentação e nutrição:

 Planejar  cardápios;  Confeccionar  escala  de  trabalho;  Selecionar  fornecedores;  Selecionar  gêneros

perecíveis,  não  perecíveis,  equipamentos  e  utensílios;  Comprar  gêneros  perecíveis,  não  perecíveis,

equipamentos e utensílios;  Supervisionar  compras; Supervisionar  recepção de gêneros; Supervisionar

controle de estoque; Transmitir  instruções à equipe; Supervisionar pessoal operacional; Supervisionar

preparo das refeições; Supervisionar distribuição das refeições; Verificar aceitação das refeições; Medir

resto-ingestão; Avaliar etapas de trabalho; Executar procedimentos técnico-administrativos.

C  -  Efetuar controle higiênico-sanitário:

 Controlar  higienização  de  pessoal;  Controlar  higienização  de  ambiente;  Controlar  higienização  de

equipamentos e utensílios; Controlar higienização de alimentos; Controlar validade de produtos; Controlar

qualidade  de  alimentos;  Identificar  perigos  e  pontos  críticos  de  controle  (APPCC);  Solicitar  análise

microbiológica dos alimentos; Efetuar controles de saúde dos funcionários; Solicitar análise bromatológica

dos alimentos; Efetuar visitas técnicas.

D  -  Planejar unidades de alimentação e nutrição:

 Planejar  área física; Montar organograma funcional;  Orientar mão-de-obra; Auxiliar  no orçamento de

equipamentos, utensílios e suprimentos; Escolher equipamentos, utensílios  suprimentos; Planejar fluxos

de  trabalho;  Dimensionar  quadro  de  pessoal;  Descrever  funções  técnico-administrativas;  Descrever

normas de trabalho; Descrever rotinas operacionais; Descrever procedimentos; Elaborar receituário de

preparações culinárias; Definir metodologia de trabalho; Reavaliar procedimentos e produtos; Elaborar

manuais  técnico-administrativos;  Prestar  consultoria;  Prestar  assessoria  aos  diversos  setores  da

administração e a merenda escolar.

E  -  Exercer atividades de ensino, pesquisa e desenvolvimento:

 Coordenar  atividades  de  ensino  e  pesquisa;  Divulgar  ciência  da  nutrição;  Desenvolver  métodos  de

trabalho;  Desenvolver  pesquisa  de  campo;  Pesquisar  mercado  de  produtos  alimentícios;  Subsidiar

desenvolvimento  de  produtos  alimentícios;  Redigir  composição  do  alimento  para  rótulo  de  produto;

Redigir informação nutricional e especificações técnicas do alimento para rótulo; Desenvolver testes de

aceitabilidade (avaliação sensorial); Desenvolver preparações dietéticas e culinárias; Testar preparações

dietéticas e culinárias; Analisar resultados de testes de aceitabilidade; Participar na formação de outros

profissionais; Capacitar estagiários; Supervisionar estágios.

G  -  Gerenciar recursos humanos, materiais e financeiros:

 Avaliar desempenho de pessoal; Requalificar pessoal; Aplicar ações preventivas e corretivas; Controlar

custos;  Inventariar  equipamentos,  utensílios  e  suprimentos;  Aplicar  programas  de  auditoria  interna;

Confeccionar plano de contingência.

H  -  Comunicar-se:

 Escrever artigos de nutrição para publicação; Ministrar palestras técnico-científicas; Fornecer informações

sobre nutrição e alimentação à mídia; Conceder entrevistas à mídia; Organizar eventos; Preparar material

de divulgação; Preparar material educativo; Criar mecanismos de comunicação interna; Elaborar manuais

de boas práticas; Enviar material de divulgação; Registrar informações; Redigir relatórios; Redigir textos

técnicos.

I  -  Demonstrar competências pessoais:

 Dominar legislação; Manipular instrumentos de avaliação do estado nutricional; Atualizar-se; Especializar-

se;  Demonstrar  espírito  de  equipe;  Manter-se  dinâmico;  Demonstrar  criatividade;  Demonstrar

flexibilidade;  Demonstrar  liderança;  Delegar  funções;  Transmitir  segurança;  Contornar  situações

adversas; Lidar com informática; Lidar com o público; Participar de entidades de classe; Participar de

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 às 23:00:36 Código de Autenticação: f828bcb3



384
DOM/ES - Edição Nº2.008

Vitória, segunda-feira, 02 de Maio de 2022

www.amunes.es.gov.br

grupos técnicos; Participar de reuniões técnicas; Participar de entidades técnico-científicas; Participar de

programas institucionais; Demonstrar capacidade redacional; Demonstrar fluência verbal; Trabalhar em

equipe multi e interdisciplinar.

J – Realizar atividades específicas:

 Prestar assistência nutricional a indivíduos e/ou coletividades (sadios ou enfermos); administrar unidades

de alimentação  e  nutrição;  efetuar  controle  higiênico-  sanitário;  planejar  unidades  de  alimentação  e

nutrição; exercer atividades de ensino, pesquisa e desenvolvimento, participar de grupos de trabalho e/ou

reuniões  com unidades  da  Prefeitura  e  outras  entidades  públicas  e  particulares,  realizando  estudos,

emitindo  pareceres  ou  fazendo  exposições  oferecendo  sugestões,  revisando  e  discutindo  trabalhos

técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho ao Município;

atuar  em  equipe  multiprofissional  de  saúde.  Executar  outras  atividades  correlatas  que  lhe  forem

atribuídas.

K -  Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Curso superior completo em Nutrição.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso Básico de Informática (80 horas). 

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle de Gestão Municipal; Prestar assistência nutricional a indivíduos e/ou coletividades (sadios ou

enfermos); Administrar unidades de alimentação e nutrição; Efetuar controle higiênico-sanitário;  Planejar

unidades de alimentação e nutrição; Exercer atividades de ensino, pesquisa e desenvolvimento; Gerenciar

recursos humanos, materiais e financeiros; Comunicar-se; Dominar legislação; Manipular instrumentos de

avaliação  do  estado  nutricional;  Atualizar-se;  Especializar-se;  Demonstrar  espírito  de  equipe;  Manter-se

dinâmico;  Demonstrar  criatividade;  Demonstrar  flexibilidade;  Demonstrar  liderança;  Delegar  funções;

Transmitir segurança; Contornar situações adversas; Lidar com informática; Lidar com o público; Participar

de entidades de classe; Participar de grupos técnicos; Participar de reuniões técnicas;

Participar  de entidades  técnico-científicas;  Participar  de programas institucionais;  Demonstrar capacidade

redacional; Demonstrar fluência verbal; Trabalhar em equipe multi e interdisciplinar.

Condições Gerais de Exercício: 

Os profissionais exercem suas funções na área de saúde, educação e assistência social na administração

pública  municipal;  e  são  admitidos  na condição  de  servidores  estatutários.  Atuam nas  seguintes  áreas:

alimentação  coletiva  (creches,  escolas,  cesta básica;  clínica  (hospitais,  lactário,  ambulatório,  consultório,

banco  de  leite,  atendimento  domiciliar);  esporte;  saúde  coletiva  (programas  institucionais,  unidades

primárias  de  saúde);  saúde  pública  (vigilância  sanitária  e  vigilância  institucional);  Trabalham de  forma

individual  ou  em  equipes  multiprofissionais,  desenvolvendo  as  atividades  em  ambientes  fechados,  em

horários  de  trabalho  diurno  e  noturno  ou  em  regime  de  plantão.  Podem  trabalhar  em  posições

desconfortáveis durante longos períodos e, devido à natureza e nível de responsabilidade próprio da função,
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podem estar sujeitos a estresse constante.

Recursos de Trabalho: 

Calculadora;  Balança (antropométrica,  plataforma,  de alimentos);  Termômetro; Recursos de informática;

Recursos  audio-visuais;  EPI;  Material  de  escritório;  Publicações  especializadas;  Utensílios  para  testes

experimentais  de alimentos; Utensílios  e equipamentos de cozinha; Utensílios para produção especial  de

alimentos;  Materiais  descartáveis;  Legislação;  Material  calibrado  de  vidraria  (Laboratório);  Aparelhos  de

medição de composição corpórea; Toesa; Veículos de Transporte; Smartphone e demais materiais e recursos

necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Sapato Fechado, Luvas, Óculos e Aventais.

Perfil de Risco: Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Cirurgiões-dentistas.
Título do cargo/ocupação: Odontólogo – Bucomaxilofacial. CBO – 2232-52

CARREIRA VIII
Descrição Sumária:  

Atender  e  orientar  pacientes  e  executam procedimentos  odontológicos,  aplicar  medidas  de  promoção  e

prevenção de saúde, ações de saúde coletiva,  estabelecendo diagnóstico  e prognóstico,  interagindo com

profissionais de outras áreas. Desenvolver atividades profissionais junto a crianças, adultos e idosos, com ou

sem necessidades especiais, em diferentes níveis de complexidade. Exercer atividade de ensino e pesquisa.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Realizar procedimento odontológico:

 Realizar procedimentos conservadores; Realizar procedimentos domiciliares; Utilizar terapias integrativas

e complementares;  Avaliar  fatores de risco da atividade  da cárie  dental;  Tratar  paciente  com dores

orofaciais crônicas/complexas; Realizar tratamento paliativo oral; Prescrever fármacos (medicamentos);

Realizar  tratamentos  de  reabilitação  oral;  Realizar  tratamento  ortopédico  e  ortodôntico  (aparelhos

preventivos,  interceptativos  e  corretivos);  Realizar  tratamentos  estéticos;  Restaurar  elemento  dental

(forma, função e estética); Realizar cirurgias bucomaxilofaciais; Realizar exodontia (extração de dentes);

Tratar  alterações  de  tecidos  da  cavidade  oral;  Tratar  doenças  periodontais  (tratamento  gengival);

Realizar  ajuste  oclusal;  Tratar  disfunções  têmporo-mandibulares;  Realizar  implantes  autógenos  ou

exógenos; Realizar tratamento endodôntico (tratar canal); Exercer odontologia legal; Periciar serviços e

tratamentos odontológicos; Auditar serviços e tratamentos odontológicos; Atuar em procedimentos de

saúde oral ocupacional; Atender urgências.
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B  -  Aplicar medidas de prevenção e promoção de saúde:

 Orientar  sobre técnicas de higiene oral;  Orientar  sobre hábitos  nocivos à saúde oral; Orientar sobre

hábitos alimentares e dieta cariogênica; Indicar recomendações pré e pós operatórias; Programar visitas

periódicas de retorno; Orientar cuidadores de pacientes especiais; Orientar sobre acidentes de trabalho e

doenças profissionais orais; Adotar medidas de prevenção à dor crônica.

C  -  Praticar ações de saúde coletiva:

 Participar  de  equipes  de  programas  de  saúde;  Planejar  ações  odontológicas;  Coordenar  ações

odontológicas; Participar de ações comunitárias; Dar apoio técnico às ações odontológicas; Acompanhar

ações de órgãos públicos na área de saúde oral; Definir níveis de complexidade do atendimento e do

paciente; Elaborar programas de odontologia do trabalho; Participar de programas de análise ergonômica

do trabalho (paet); Desenvolver atividades referentes a saúde bucal; Acompanhar atividades referentes a

saúde bucal com demais profissionais de saúde.

D  -  Estabelecer diagnóstico e prognóstico:

 Realizar  anamnese;  Realizar  exame  clínico;  Solicitar  exames  complementares;  Realizar  exames

complementares;  Realizar  radiografias;  Interpretar  exames;  Analisar  documentação;  Avaliar  perfil  do

paciente (psicológico,  clínico,  socioeconômico); Detectar expectativas do paciente; Relacionar sinais  e

sintomas clínicos com funções ocupacionais; Informar paciente sobre diagnóstico e prognóstico.

E  -  Planejar tratamento de pacientes:

 Definir  prioridades  e  opções  de  tratamento;  Propor  plano  de  tratamento;  Informar  ao  paciente

riscos/limites inerentes ao tratamento; Esclarecer ao paciente sobre corresponsabilidade no sucesso do

tratamento; Estimar duração do tratamento.

F  -  Interagir com profissionais de outras áreas:

 Integrar equipes multidisciplinares; Prestar consultorias externa e interna; Fornecer informações sobre

quadro odontológico do paciente; Encaminhar pacientes para tratamento médico, outras especialidades e

áreas afins; Trocar informações sobre quadro clínico, diagnóstico, prognóstico, tratamento com outros

profissionais;  Participar  de  equipe  multiprofissional  para  avaliação  de  riscos  ambientais;  Compor

comissões internas de práticas de saúde e segurança.

G  -  Preparar pacientes:

 Recepcionar  paciente;  Condicionar  pacientes  especiais  ao  tratamento;  Paramentar  paciente  e  equipe

odontológica;  Realizar  contenção  (química,  física  ou  psicológica)  de  pacientes  especiais;  Anestesiar

pacientes.

H  -  Desenvolver Pesquisas na Área Odontológica

 Elaborar  projetos  de  pesquisa;  Pesquisar  materiais,  medicamentos  e  equipamentos  odontológicos;

Desenvolver  técnicas  operatórias;  Levantar  dados;  Coletar  dados  epidemiológicos;  Traçar  perfil

epidemiológico.

I  -  Administrar local e condições de trabalho:

 Adotar  medidas  ergonômicas;  Praticar  medidas  de  biossegurança;  Legalizar  documentação  para

funcionamento de consultório e clínica; Manter equipamentos em condições de trabalho; Qualificar equipe

de trabalho; Supervisionar equipe de trabalho; Adotar rotinas de trabalho; Controlar estoque de material

de  consumo,  medicamentos,  instrumental  e  equipamentos;  Disponibilizar  acesso  para  pacientes

especiais; Elaborar regulamentos internos de consultórios e clínicas.

J  -  Promover a saúde da família:

 Definir território de atuação; Mapear área de atuação; Identificar grupos, famílias e indivíduos expostos a

riscos; Organizar grupos de promoção à saúde; Atualizar informações cadastrais; Atender usuários nas

UBS,  nos  domicílios  ou espaços  comunitários;  Realizar  ações  de  prevenção de  agravos  e  curativas;
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Realizar busca ativa de situações locais; Notificar doenças, agravos e situações de importância local;

Identificar  necessidades  dos  usuários;  Responsabilizar-se  por  todos  os  atendimentos  da  população

adscrita;  Coordenar  o  cuidado  dos  usuários;  Promover  a  integralidade  do  cuidado;  Participar  das

atividades  de  planejamento;  Participar  das  avaliações  da  equipe;  Incentivar  a  participação  da

comunidade;  Identificar  parceiros e recursos disponíveis  na comunidade;  Registrar  as atividades  nos

sistemas de informação; Participar das atividades de educação permanente; Definir ações de acordo com

prioridades locais; Participar do gerenciamento de insumos.

K  -  Comunicar-se:

 Publicar  artigos científicos; Registrar procedimentos executados no prontuário  odontológico; Registrar

dados  pessoais  do  paciente;  Documentar  informações  sobre  opções  de  tratamento;   Emitir  laudos

técnicos e atestados; Firmar contrato entre as partes; Registrar situação odontológica atual do paciente;

Preencher formulários de planos de saúde de convênios.

L  -  Demonstrar competências pessoais:

 Demonstrar capacidade de trabalhar em equipe; Demostrar capacidade motora fina; Demostrar empatia;

Demonstrar  habilidade  manual;  Demostrar  percepção  visual;  Demonstrar  receptividade;  Demonstrar

capacidade de contornar situações adversas; Demostrar paciência; Demonstrar segurança; Demonstrar

senso  estético;  Demonstrar  criatividade;  Demonstrar  sensibilidade;  -   Demonstrar  organização;

Demonstrar capacidade de inovação; Demonstrar capacidade de saber ouvir; Demonstrar capacidade de

efetuar atendimento humanizado.

M – Realizar atividades específicas:

 Ter conhecimento para indicação e aplicação de técnicas anestésicas e protocolos farmacológicos. Avaliar,

solicitar e interpretar exames complementares auxiliares de diagnóstico, como radiografias e tomografias.

Realizar exodontias de dentes retidos (inclusos e/ ou impactados). Realizar cirurgias de : ulectomia /

ulotomia; glossorrafia; frenectomia; biópsia de lesão suspeita de câncer bucal; correção de hipertrofia de

rebordo alveolar; remoção de corpo estranho da região buco-maxilo-facial; remoção de foco residual;

excisão  de  fenômenos  de  retenção  salivar;  marsupialização  de  cistos  e  lesões;  remoção  de  cistos;

selamento de fístula cutânea odontogênica; tratamento cirúrgico de fístula buco-nasal e fístula extra-oral;

laçada; tunelização; exodontia múltipla com alveoloplastia.

N – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Curso superior em Odontologia.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso Básico de Informática (80 horas). 

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de  Controle  de  Gestão  Municipal;  Realizar  procedimento  odontológico;  Aplicar  medidas  de  prevenção  e

promoção  de  saúde;  Praticar  ações  de  saúde  coletiva;  Estabelecer  diagnóstico  e  prognóstico;  Planejar

tratamento de pacientes; Interagir com profissionais de outras áreas; Preparar pacientes; Administrar local e
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condições de trabalho; Promover a saúde da família; Comunicar-se; Demonstrar capacidade de trabalhar em

equipe; Demostrar capacidade motora fina; Demostrar empatia; Demonstrar habilidade manual; Demostrar

percepção  visual;  Demonstrar  receptividade;  Demonstrar  capacidade  de  contornar  situações  adversas;

Demostrar  paciência;  Demonstrar  segurança;  Demonstrar  senso  estético;  Demonstrar  criatividade;

Demonstrar  sensibilidade;  Demonstrar  organização;  Demonstrar  capacidade  de  inovação;  Demonstrar

capacidade de saber ouvir; Demonstrar capacidade de efetuar atendimento humanizado.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham na administração pública municipal. São admitidos na condição de servidores estatutários. Atuam

nas áreas de odontologia  e  saúde  bucal  coletiva.  Exercem atividades  em unidades  de  saúde ou pronto

atendimento à saúde. Exercem suas atividades individualmente e em equipe em ambientes fechados. Podem

permanecer em posições desconfortáveis por longos períodos, estar expostos a radiações, materiais tóxicos,

ruído intenso contaminações e aos riscos de lesões por esforços repetitivos e de distúrbios osteomusculares

relacionados ao trabalho (ler-dort).

Recursos de Trabalho: 

Profi (aparelho Ultrassônico); Cadeira e mocho odontológico; Equipe odontológica; Estufa (forno de pasteur);

Instrumental odontológico; Compressor; Medicamentos; Negatoscópio (leituras de radiografias); Aparelho de

raio x; Material de consumo odontológico; Amalgamador; Equipamentos odontológicos periféricos; Câmara

escura; Equipamentos de proteção individual; Epi / epc; Unidade auxiliar (sugadora e cuspideira); Autoclave;

Equipo e refletor odontológico; Veículos de Transporte; Smartphone; e demais materiais e equipamentos

necessários ao total desenvolvimento de suas funções.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Luvas, Touca, Máscara, Óculos de Proteção, Jaleco.

Perfil de Risco: Biológico, Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Cirurgiões-dentistas.
Título do cargo/ocupação: Odontólogo – Clínico Geral. CBO – 2232-08

CARREIRA VIII
Descrição Sumária:  

Atender  e  orientar  pacientes  e  executam procedimentos  odontológicos,  aplicar  medidas  de  promoção  e

prevenção de saúde, ações de saúde coletiva,  estabelecendo diagnóstico  e prognóstico,  interagindo com

profissionais de outras áreas. Desenvolver atividades profissionais junto a crianças, adultos e idosos, com ou

sem necessidades especiais, em diferentes níveis de complexidade. Exercer atividade de ensino e pesquisa.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Realizar procedimento odontológico:
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 Realizar procedimentos conservadores; Realizar procedimentos domiciliares; Utilizar terapias integrativas

e complementares;  Avaliar  fatores de risco da atividade  da cárie  dental;  Tratar  paciente  com dores

orofaciais crônicas/complexas; Realizar tratamento paliativo oral; Prescrever fármacos (medicamentos);

Realizar  tratamentos  de  reabilitação  oral;  Realizar  tratamento  ortopédico  e  ortodôntico  (aparelhos

preventivos,  interceptativos  e  corretivos);  Realizar  tratamentos  estéticos;  Restaurar  elemento  dental

(forma, função e estética); Realizar cirurgias bucomaxilofaciais; Realizar exodontia (extração de dentes);

Tratar  alterações  de  tecidos  da  cavidade  oral;  Tratar  doenças  periodontais  (tratamento  gengival);

Realizar  ajuste  oclusal;  Tratar  disfunções  têmporo-mandibulares;  Realizar  implantes  autógenos  ou

exógenos; Realizar tratamento endodôntico (tratar canal); Exercer odontologia legal; Periciar serviços e

tratamentos odontológicos; Auditar serviços e tratamentos odontológicos; Atuar em procedimentos de

saúde oral ocupacional; Atender urgências.

B  -  Aplicar medidas de prevenção e promoção de saúde:

 Orientar  sobre técnicas de higiene oral;  Orientar  sobre hábitos  nocivos à saúde oral; Orientar sobre

hábitos alimentares e dieta cariogênica; Indicar recomendações pré e pós operatórias; Programar visitas

periódicas de retorno; Orientar cuidadores de pacientes especiais; Orientar sobre acidentes de trabalho e

doenças profissionais orais; Adotar medidas de prevenção à dor crônica.

C  -  Praticar ações de saúde coletiva:

 Participar  de  equipes  de  programas  de  saúde;  Planejar  ações  odontológicas;  Coordenar  ações

odontológicas; Participar de ações comunitárias; Dar apoio técnico às ações odontológicas; Acompanhar

ações de órgãos públicos na área de saúde oral; Definir níveis de complexidade do atendimento e do

paciente; Elaborar programas de odontologia do trabalho; Participar de programas de análise ergonômica

do trabalho (paet); Desenvolver atividades referentes a saúde bucal; Acompanhar atividades referentes a

saúde bucal com demais profissionais de saúde.

D  -  Estabelecer diagnóstico e prognóstico:

 Realizar  anamnese;  Realizar  exame  clínico;  Solicitar  exames  complementares;  Realizar  exames

complementares;  Realizar  radiografias;  Interpretar  exames;  Analisar  documentação;  Avaliar  perfil  do

paciente (psicológico,  clínico,  socioeconômico); Detectar expectativas do paciente; Relacionar sinais  e

sintomas clínicos com funções ocupacionais; Informar paciente sobre diagnóstico e prognóstico.

E  -  Planejar tratamento de pacientes:

 Definir  prioridades  e  opções  de  tratamento;  Propor  plano  de  tratamento;  Informar  ao  paciente

riscos/limites inerentes ao tratamento; Esclarecer ao paciente sobre corresponsabilidade no sucesso do

tratamento; Estimar duração do tratamento.

F  -  Interagir com profissionais de outras áreas:

 Integrar equipes multidisciplinares; Prestar consultorias externa e interna; Fornecer informações sobre

quadro odontológico do paciente; Encaminhar pacientes para tratamento médico, outras especialidades e

áreas afins; Trocar informações sobre quadro clínico, diagnóstico, prognóstico, tratamento com outros

profissionais;  Participar  de  equipe  multiprofissional  para  avaliação  de  riscos  ambientais;  Compor

comissões internas de práticas de saúde e segurança.

G  -  Preparar pacientes:

 Recepcionar  paciente;  Condicionar  pacientes  especiais  ao  tratamento;  Paramentar  paciente  e  equipe

odontológica;  Realizar  contenção  (química,  física  ou  psicológica)  de  pacientes  especiais;  Anestesiar

pacientes.

H  -  Desenvolver Pesquisas na Área Odontológica

 Elaborar  projetos  de  pesquisa;  Pesquisar  materiais,  medicamentos  e  equipamentos  odontológicos;

Desenvolver  técnicas  operatórias;  Levantar  dados;  Coletar  dados  epidemiológicos;  Traçar  perfil

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 às 23:00:36 Código de Autenticação: f828bcb3



390
DOM/ES - Edição Nº2.008

Vitória, segunda-feira, 02 de Maio de 2022

www.amunes.es.gov.br

epidemiológico.

I  -  Administrar local e condições de trabalho:

 Adotar  medidas  ergonômicas;  Praticar  medidas  de  biossegurança;  Legalizar  documentação  para

funcionamento de consultório e clínica; Manter equipamentos em condições de trabalho; Qualificar equipe

de trabalho; Supervisionar equipe de trabalho; Adotar rotinas de trabalho; Controlar estoque de material

de  consumo,  medicamentos,  instrumental  e  equipamentos;  Disponibilizar  acesso  para  pacientes

especiais; Elaborar regulamentos internos de consultórios e clínicas.

J  -  Promover a saúde da família:

 Definir território de atuação; Mapear área de atuação; Identificar grupos, famílias e indivíduos expostos a

riscos; Organizar grupos de promoção à saúde; Atualizar informações cadastrais; Atender usuários nas

UBS,  nos  domicílios  ou espaços  comunitários;  Realizar  ações  de  prevenção de  agravos  e  curativas;

Realizar busca ativa de situações locais; Notificar doenças, agravos e situações de importância local;

Identificar  necessidades  dos  usuários;  Responsabilizar-se  por  todos  os  atendimentos  da  população

adscrita;  Coordenar  o  cuidado  dos  usuários;  Promover  a  integralidade  do  cuidado;  Participar  das

atividades  de  planejamento;  Participar  das  avaliações  da  equipe;  Incentivar  a  participação  da

comunidade;  Identificar  parceiros e recursos disponíveis  na comunidade;  Registrar  as atividades  nos

sistemas de informação; Participar das atividades de educação permanente; Definir ações de acordo com

prioridades locais; Participar do gerenciamento de insumos.

K  -  Comunicar-se:

 Publicar  artigos científicos; Registrar procedimentos executados no prontuário  odontológico; Registrar

dados  pessoais  do  paciente;  Documentar  informações  sobre  opções  de  tratamento;   Emitir  laudos

técnicos e atestados; Firmar contrato entre as partes; Registrar situação odontológica atual do paciente;

Preencher formulários de planos de saúde de convênios.

L  -  Demonstrar competências pessoais:

 Demonstrar capacidade de trabalhar em equipe; Demostrar capacidade motora fina; Demostrar empatia;

Demonstrar  habilidade  manual;  Demostrar  percepção  visual;  Demonstrar  receptividade;  Demonstrar

capacidade de contornar situações adversas; Demostrar paciência; Demonstrar segurança; Demonstrar

senso  estético;  Demonstrar  criatividade;  Demonstrar  sensibilidade;  -   Demonstrar  organização;

Demonstrar capacidade de inovação; Demonstrar capacidade de saber ouvir; Demonstrar capacidade de

efetuar atendimento humanizado.

M – Realizar atividades específicas:

 Promover e proteger a saúde bucal, prevenir agravos, realizar diagnóstico, tratar, acompanhar, reabilitar

e  manter  a  saúde  bucal  dos  indivíduos  de  todas  as  idades.  Realizar  tratamentos  dentários  como

restaurações, profilaxias, raspagens supra e subgengivais, extrações e cirurgias de dentes decíduos e

permanentes, urgências e emergências odontológicas. Realizar atendimento de urgências endodônticas,

periodontais e traumas. Ter conhecimento para indicação e aplicação de técnicas anestésicas e protocolos

farmacológicos. Avaliar, solicitar e interpretar exames complementares auxiliares de diagnóstico, como

radiografias e tomografias

N – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 
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Escolaridade: Curso superior em Odontologia.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso Básico de Informática (80 horas). 

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de  Controle  de  Gestão  Municipal;  Realizar  procedimento  odontológico;  Aplicar  medidas  de  prevenção  e

promoção  de  saúde;  Praticar  ações  de  saúde  coletiva;  Estabelecer  diagnóstico  e  prognóstico;  Planejar

tratamento de pacientes; Interagir com profissionais de outras áreas; Preparar pacientes; Administrar local e

condições de trabalho; Promover a saúde da família; Comunicar-se; Demonstrar capacidade de trabalhar em

equipe; Demostrar capacidade motora fina; Demostrar empatia; Demonstrar habilidade manual; Demostrar

percepção  visual;  Demonstrar  receptividade;  Demonstrar  capacidade  de  contornar  situações  adversas;

Demostrar  paciência;  Demonstrar  segurança;  Demonstrar  senso  estético;  Demonstrar  criatividade;

Demonstrar  sensibilidade;  Demonstrar  organização;  Demonstrar  capacidade  de  inovação;  Demonstrar

capacidade de saber ouvir; Demonstrar capacidade de efetuar atendimento humanizado.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham na administração pública municipal. São admitidos na condição de servidores estatutários. Atuam

nas áreas de odontologia  e  saúde  bucal  coletiva.  Exercem atividades  em unidades  de  saúde ou pronto

atendimento à saúde. Exercem suas atividades individualmente e em equipe em ambientes fechados. Podem

permanecer em posições desconfortáveis por longos períodos, estar expostos a radiações, materiais tóxicos,

ruído intenso contaminações e aos riscos de lesões por esforços repetitivos e de distúrbios osteomusculares

relacionados ao trabalho (ler-dort).

Recursos de Trabalho: 

Profi (aparelho Ultrassônico); Cadeira e mocho odontológico; Equipe odontológica; Estufa (forno de pasteur);

Instrumental odontológico; Compressor; Medicamentos; Negatoscópio (leituras de radiografias); Aparelho de

raio x; Material de consumo odontológico; Amalgamador; Equipamentos odontológicos periféricos; Câmara

escura; Equipamentos de proteção individual; Epi / epc; Unidade auxiliar (sugadora e cuspideira); Autoclave;

Equipo e refletor odontológico; Veículos de Transporte; Smartphone; e demais materiais e equipamentos

necessários ao total desenvolvimento de suas funções.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Luvas, Touca, Máscara, Óculos de Proteção, Jaleco.

Perfil de Risco: Biológico, Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Profissionais das ciências e das artes.
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Família de Cargos:  Cirurgiões-dentistas.
Título do cargo/ocupação: Odontólogo – Endodontista. CBO – 2232-12

CARREIRA VIII
Descrição Sumária: 

Atender  e  orientar  pacientes  e  executam procedimentos  odontológicos,  aplicar  medidas  de  promoção  e

prevenção de saúde, ações de saúde coletiva,  estabelecendo diagnóstico  e prognóstico,  interagindo com

profissionais de outras áreas. Desenvolver atividades profissionais junto a crianças, adultos e idosos, com ou

sem necessidades especiais, em diferentes níveis de complexidade. Exercer atividade de ensino e pesquisa.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Realizar procedimento odontológico:

 Realizar procedimentos conservadores; Realizar procedimentos domiciliares; Utilizar terapias integrativas

e complementares;  Avaliar  fatores de risco da atividade  da cárie  dental;  Tratar  paciente  com dores

orofaciais crônicas/complexas; Realizar tratamento paliativo oral; Prescrever fármacos (medicamentos);

Realizar  tratamentos  de  reabilitação  oral;  Realizar  tratamento  ortopédico  e  ortodôntico  (aparelhos

preventivos,  interceptativos  e  corretivos);  Realizar  tratamentos  estéticos;  Restaurar  elemento  dental

(forma, função e estética); Realizar cirurgias bucomaxilofaciais; Realizar exodontia (extração de dentes);

Tratar  alterações  de  tecidos  da  cavidade  oral;  Tratar  doenças  periodontais  (tratamento  gengival);

Realizar  ajuste  oclusal;  Tratar  disfunções  têmporo-mandibulares;  Realizar  implantes  autógenos  ou

exógenos; Realizar tratamento endodôntico (tratar canal); Exercer odontologia legal; Periciar serviços e

tratamentos odontológicos; Auditar serviços e tratamentos odontológicos; Atuar em procedimentos de

saúde oral ocupacional; Atender urgências.

B  -  Aplicar medidas de prevenção e promoção de saúde:

 Orientar  sobre técnicas de higiene oral;  Orientar  sobre hábitos  nocivos à saúde oral; Orientar sobre

hábitos alimentares e dieta cariogênica; Indicar recomendações pré e pós operatórias; Programar visitas

periódicas de retorno; Orientar cuidadores de pacientes especiais; Orientar sobre acidentes de trabalho e

doenças profissionais orais; Adotar medidas de prevenção à dor crônica.

C  -  Praticar ações de saúde coletiva:

 Participar  de  equipes  de  programas  de  saúde;  Planejar  ações  odontológicas;  Coordenar  ações

odontológicas; Participar de ações comunitárias; Dar apoio técnico às ações odontológicas; Acompanhar

ações de órgãos públicos na área de saúde oral; Definir níveis de complexidade do atendimento e do

paciente; Elaborar programas de odontologia do trabalho; Participar de programas de análise ergonômica

do trabalho (paet); Desenvolver atividades referentes a saúde bucal; Acompanhar atividades referentes a

saúde bucal com demais profissionais de saúde.

D  -  Estabelecer diagnóstico e prognóstico:

 Realizar  anamnese;  Realizar  exame  clínico;  Solicitar  exames  complementares;  Realizar  exames

complementares;  Realizar  radiografias;  Interpretar  exames;  Analisar  documentação;  Avaliar  perfil  do

paciente (psicológico,  clínico,  socioeconômico); Detectar expectativas do paciente; Relacionar sinais  e

sintomas clínicos com funções ocupacionais; Informar paciente sobre diagnóstico e prognóstico.

E  -  Planejar tratamento de pacientes:

 Definir  prioridades  e  opções  de  tratamento;  Propor  plano  de  tratamento;  Informar  ao  paciente

riscos/limites inerentes ao tratamento; Esclarecer ao paciente sobre corresponsabilidade no sucesso do

tratamento; Estimar duração do tratamento.

F  -  Interagir com profissionais de outras áreas:

 Integrar equipes multidisciplinares; Prestar consultorias externa e interna; Fornecer informações sobre

quadro odontológico do paciente; Encaminhar pacientes para tratamento médico, outras especialidades e
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áreas afins; Trocar informações sobre quadro clínico, diagnóstico, prognóstico, tratamento com outros

profissionais;  Participar  de  equipe  multiprofissional  para  avaliação  de  riscos  ambientais;  Compor

comissões internas de práticas de saúde e segurança.

G  -  Preparar pacientes:

 Recepcionar  paciente;  Condicionar  pacientes  especiais  ao  tratamento;  Paramentar  paciente  e  equipe

odontológica;  Realizar  contenção  (química,  física  ou  psicológica)  de  pacientes  especiais;  Anestesiar

pacientes.

H  -  Desenvolver Pesquisas na Área Odontológica

 Elaborar  projetos  de  pesquisa;  Pesquisar  materiais,  medicamentos  e  equipamentos  odontológicos;

Desenvolver  técnicas  operatórias;  Levantar  dados;  Coletar  dados  epidemiológicos;  Traçar  perfil

epidemiológico.

I  -  Administrar local e condições de trabalho:

 Adotar  medidas  ergonômicas;  Praticar  medidas  de  biossegurança;  Legalizar  documentação  para

funcionamento de consultório e clínica; Manter equipamentos em condições de trabalho; Qualificar equipe

de trabalho; Supervisionar equipe de trabalho; Adotar rotinas de trabalho; Controlar estoque de material

de  consumo,  medicamentos,  instrumental  e  equipamentos;  Disponibilizar  acesso  para  pacientes

especiais; Elaborar regulamentos internos de consultórios e clínicas.

J  -  Promover a saúde da família:

 Definir território de atuação; Mapear área de atuação; Identificar grupos, famílias e indivíduos expostos a

riscos; Organizar grupos de promoção à saúde; Atualizar informações cadastrais; Atender usuários nas

UBS,  nos  domicílios  ou espaços  comunitários;  Realizar  ações  de  prevenção de  agravos  e  curativas;

Realizar busca ativa de situações locais; Notificar doenças, agravos e situações de importância local;

Identificar  necessidades  dos  usuários;  Responsabilizar-se  por  todos  os  atendimentos  da  população

adscrita;  Coordenar  o  cuidado  dos  usuários;  Promover  a  integralidade  do  cuidado;  Participar  das

atividades  de  planejamento;  Participar  das  avaliações  da  equipe;  Incentivar  a  participação  da

comunidade;  Identificar  parceiros e recursos disponíveis  na comunidade;  Registrar  as atividades  nos

sistemas de informação; Participar das atividades de educação permanente; Definir ações de acordo com

prioridades locais; Participar do gerenciamento de insumos.

K  -  Comunicar-se:

 Publicar  artigos científicos; Registrar procedimentos executados no prontuário  odontológico; Registrar

dados  pessoais  do  paciente;  Documentar  informações  sobre  opções  de  tratamento;   Emitir  laudos

técnicos e atestados; Firmar contrato entre as partes; Registrar situação odontológica atual do paciente;

Preencher formulários de planos de saúde de convênios.

L  -  Demonstrar competências pessoais:

 Demonstrar capacidade de trabalhar em equipe; Demostrar capacidade motora fina; Demostrar empatia;

Demonstrar  habilidade  manual;  Demostrar  percepção  visual;  Demonstrar  receptividade;  Demonstrar

capacidade de contornar situações adversas; Demostrar paciência; Demonstrar segurança; Demonstrar

senso  estético;  Demonstrar  criatividade;  Demonstrar  sensibilidade;  -   Demonstrar  organização;

Demonstrar capacidade de inovação; Demonstrar capacidade de saber ouvir; Demonstrar capacidade de

efetuar atendimento humanizado.

M – Realizar atividades específicas:

 Identificar  sinais  e  sintomas  clínicos  indicativos  de  tratamento  endodôntico.  Realizar  técnicas  para

diagnóstico diferencial. Avaliar, solicitar e interpretar exames complementares auxiliares de diagnóstico,

como radiografias e tomografias. Ter conhecimento para indicação e aplicação de técnicas anestésicas e

protocolos  farmacológicos.  Realizar  atendimento  de  urgências  endodônticas.  Realizar  técnicas  de
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pulpotomia, pulpectomia, curetagem pulpar, tratamento expectante. Conhecer, saber indicar e aplicar as

diversas técnicas de instrumentação e obturação dos canais radiculares. Realizar tratamento endodôntico

de  dentes  permanentes  uni,  bi  e  multi  radiculares.  Realizar  retratamento  endodôntico  de  dentes

permanentes uni, bi e multi radiculares.

N – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Curso superior em Odontologia.

Especialização: Especialização em endodontia.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso Básico de Informática (80 horas). 

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de  Controle  de  Gestão  Municipal;  Realizar  procedimento  odontológico;  Aplicar  medidas  de  prevenção  e

promoção  de  saúde;  Praticar  ações  de  saúde  coletiva;  Estabelecer  diagnóstico  e  prognóstico;  Planejar

tratamento de pacientes; Interagir com profissionais de outras áreas; Preparar pacientes; Administrar local e

condições de trabalho; Promover a saúde da família; Comunicar-se; Demonstrar capacidade de trabalhar em

equipe; Demostrar capacidade motora fina; Demostrar empatia; Demonstrar habilidade manual; Demostrar

percepção  visual;  Demonstrar  receptividade;  Demonstrar  capacidade  de  contornar  situações  adversas;

Demostrar  paciência;  Demonstrar  segurança;  Demonstrar  senso  estético;  Demonstrar  criatividade;

Demonstrar  sensibilidade;  Demonstrar  organização;  Demonstrar  capacidade  de  inovação;  Demonstrar

capacidade de saber ouvir; Demonstrar capacidade de efetuar atendimento humanizado.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham na administração pública municipal. São admitidos na condição de servidores estatutários. Atuam

nas áreas de odontologia  e  saúde  bucal  coletiva.  Exercem atividades  em unidades  de  saúde ou pronto

atendimento à saúde. Exercem suas atividades individualmente e em equipe em ambientes fechados. Podem

permanecer em posições desconfortáveis por longos períodos, estar expostos a radiações, materiais tóxicos,

ruído intenso contaminações e aos riscos de lesões por esforços repetitivos e de distúrbios osteomusculares

relacionados ao trabalho (ler-dort).

Recursos de Trabalho: 

Profi (aparelho Ultrassônico); Cadeira e mocho odontológico; Equipe odontológica; Estufa (forno de pasteur);

Instrumental odontológico; Compressor; Medicamentos; Negatoscópio (leituras de radiografias); Aparelho de

raio x; Material de consumo odontológico; Amalgamador; Equipamentos odontológicos periféricos; Câmara

escura; Equipamentos de proteção individual; Epi / epc; Unidade auxiliar (sugadora e cuspideira); Autoclave;

Equipo e refletor odontológico; Veículos de Transporte; Smartphone; e demais materiais e equipamentos

necessários ao total desenvolvimento de suas funções.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e
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saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Luvas, Touca, Máscara, Óculos de Proteção, Jaleco.

Perfil de Risco: Biológico, Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Cirurgiões-dentistas.
Título do cargo/ocupação: Odontólogo- Odontopediatria. CBO – 2232-36

CARREIRA VIII
Descrição Sumária:  

Atender  e  orientar  pacientes  e  executam procedimentos  odontológicos,  aplicar  medidas  de  promoção  e

prevenção de saúde, ações de saúde coletiva,  estabelecendo diagnóstico  e prognóstico,  interagindo com

profissionais de outras áreas. Desenvolver atividades profissionais junto a crianças, adultos e idosos, com ou

sem necessidades especiais, em diferentes níveis de complexidade. Exercer atividade de ensino e pesquisa.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Realizar procedimento odontológico:

 Realizar procedimentos conservadores; Realizar procedimentos domiciliares; Utilizar terapias integrativas

e complementares;  Avaliar  fatores de risco da atividade  da cárie  dental;  Tratar  paciente  com dores

orofaciais crônicas/complexas; Realizar tratamento paliativo oral; Prescrever fármacos (medicamentos);

Realizar  tratamentos  de  reabilitação  oral;  Realizar  tratamento  ortopédico  e  ortodôntico  (aparelhos

preventivos,  interceptativos  e  corretivos);  Realizar  tratamentos  estéticos;  Restaurar  elemento  dental

(forma, função e estética); Realizar cirurgias bucomaxilofaciais; Realizar exodontia (extração de dentes);

Tratar  alterações  de  tecidos  da  cavidade  oral;  Tratar  doenças  periodontais  (tratamento  gengival);

Realizar  ajuste  oclusal;  Tratar  disfunções  têmporo-mandibulares;  Realizar  implantes  autógenos  ou

exógenos; Realizar tratamento endodôntico (tratar canal); Exercer odontologia legal; Periciar serviços e

tratamentos odontológicos; Auditar serviços e tratamentos odontológicos; Atuar em procedimentos de

saúde oral ocupacional; Atender urgências.

B  -  Aplicar medidas de prevenção e promoção de saúde:

 Orientar  sobre técnicas de higiene oral;  Orientar  sobre hábitos  nocivos à saúde oral; Orientar sobre

hábitos alimentares e dieta cariogênica; Indicar recomendações pré e pós operatórias; Programar visitas

periódicas de retorno; Orientar cuidadores de pacientes especiais; Orientar sobre acidentes de trabalho e

doenças profissionais orais; Adotar medidas de prevenção à dor crônica.

C  -  Praticar ações de saúde coletiva:

 Participar  de  equipes  de  programas  de  saúde;  Planejar  ações  odontológicas;  Coordenar  ações

odontológicas; Participar de ações comunitárias; Dar apoio técnico às ações odontológicas; Acompanhar

ações de órgãos públicos na área de saúde oral; Definir níveis de complexidade do atendimento e do

paciente; Elaborar programas de odontologia do trabalho; Participar de programas de análise ergonômica

do trabalho (paet); Desenvolver atividades referentes a saúde bucal; Acompanhar atividades referentes a

saúde bucal com demais profissionais de saúde.
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D  -  Estabelecer diagnóstico e prognóstico:

 Realizar  anamnese;  Realizar  exame  clínico;  Solicitar  exames  complementares;  Realizar  exames

complementares;  Realizar  radiografias;  Interpretar  exames;  Analisar  documentação;  Avaliar  perfil  do

paciente (psicológico,  clínico,  socioeconômico); Detectar expectativas do paciente; Relacionar sinais  e

sintomas clínicos com funções ocupacionais; Informar paciente sobre diagnóstico e prognóstico.

E  -  Planejar tratamento de pacientes:

 Definir  prioridades  e  opções  de  tratamento;  Propor  plano  de  tratamento;  Informar  ao  paciente

riscos/limites inerentes ao tratamento; Esclarecer ao paciente sobre corresponsabilidade no sucesso do

tratamento; Estimar duração do tratamento.

F  -  Interagir com profissionais de outras áreas:

 Integrar equipes multidisciplinares; Prestar consultorias externa e interna; Fornecer informações sobre

quadro odontológico do paciente; Encaminhar pacientes para tratamento médico, outras especialidades e

áreas afins; Trocar informações sobre quadro clínico, diagnóstico, prognóstico, tratamento com outros

profissionais;  Participar  de  equipe  multiprofissional  para  avaliação  de  riscos  ambientais;  Compor

comissões internas de práticas de saúde e segurança.

G  -  Preparar pacientes:

 Recepcionar  paciente;  Condicionar  pacientes  especiais  ao  tratamento;  Paramentar  paciente  e  equipe

odontológica;  Realizar  contenção  (química,  física  ou  psicológica)  de  pacientes  especiais;  Anestesiar

pacientes.

H  -  Desenvolver Pesquisas na Área Odontológica

 Elaborar  projetos  de  pesquisa;  Pesquisar  materiais,  medicamentos  e  equipamentos  odontológicos;

Desenvolver  técnicas  operatórias;  Levantar  dados;  Coletar  dados  epidemiológicos;  Traçar  perfil

epidemiológico.

I  -  Administrar local e condições de trabalho:

 Adotar  medidas  ergonômicas;  Praticar  medidas  de  biossegurança;  Legalizar  documentação  para

funcionamento de consultório e clínica; Manter equipamentos em condições de trabalho; Qualificar equipe

de trabalho; Supervisionar equipe de trabalho; Adotar rotinas de trabalho; Controlar estoque de material

de  consumo,  medicamentos,  instrumental  e  equipamentos;  Disponibilizar  acesso  para  pacientes

especiais; Elaborar regulamentos internos de consultórios e clínicas.

J  -  Promover a saúde da família:

 Definir território de atuação; Mapear área de atuação; Identificar grupos, famílias e indivíduos expostos a

riscos; Organizar grupos de promoção à saúde; Atualizar informações cadastrais; Atender usuários nas

UBS,  nos  domicílios  ou espaços  comunitários;  Realizar  ações  de  prevenção de  agravos  e  curativas;

Realizar busca ativa de situações locais; Notificar doenças, agravos e situações de importância local;

Identificar  necessidades  dos  usuários;  Responsabilizar-se  por  todos  os  atendimentos  da  população

adscrita;  Coordenar  o  cuidado  dos  usuários;  Promover  a  integralidade  do  cuidado;  Participar  das

atividades  de  planejamento;  Participar  das  avaliações  da  equipe;  Incentivar  a  participação  da

comunidade;  Identificar  parceiros e recursos disponíveis  na comunidade;  Registrar  as atividades  nos

sistemas de informação; Participar das atividades de educação permanente; Definir ações de acordo com

prioridades locais; Participar do gerenciamento de insumos.

K  -  Comunicar-se:

 Publicar  artigos científicos; Registrar procedimentos executados no prontuário  odontológico; Registrar

dados  pessoais  do  paciente;  Documentar  informações  sobre  opções  de  tratamento;   Emitir  laudos

técnicos e atestados; Firmar contrato entre as partes; Registrar situação odontológica atual do paciente;

Preencher formulários de planos de saúde de convênios.
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L  -  Demonstrar competências pessoais:

 Demonstrar capacidade de trabalhar em equipe; Demostrar capacidade motora fina; Demostrar empatia;

Demonstrar  habilidade  manual;  Demostrar  percepção  visual;  Demonstrar  receptividade;  Demonstrar

capacidade de contornar situações adversas; Demostrar paciência; Demonstrar segurança; Demonstrar

senso  estético;  Demonstrar  criatividade;  Demonstrar  sensibilidade;  -   Demonstrar  organização;

Demonstrar capacidade de inovação; Demonstrar capacidade de saber ouvir; Demonstrar capacidade de

efetuar atendimento humanizado.

M – Realizar atividades específicas:

 Promover a saúde bucal da criança. Prevenir agravos, realizar diagnóstico, tratar, acompanhar, reabilitar

e manter a saúde bucal da criança. Conhecer e realizar técnicas de manejo do paciente. Avaliar, solicitar

e interpretar exames complementares auxiliares de diagnóstico, como radiografias e tomografias. Ter

conhecimento para indicação e aplicação de técnicas anestésicas e protocolos farmacológicos. Realizar

procedimentos  de  dentística  restauradora,  profilaxia,  periodontia,  exodontia  de  dentes  decíduos  e

endodontia de dentes decíduos.

N – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Curso superior em Odontologia.

Especialização: Especialização em odontopediatria.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso Básico de Informática (120 horas). 

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de  Controle  de  Gestão  Municipal;  Realizar  procedimento  odontológico;  Aplicar  medidas  de  prevenção  e

promoção  de  saúde;  Praticar  ações  de  saúde  coletiva;  Estabelecer  diagnóstico  e  prognóstico;  Planejar

tratamento de pacientes; Interagir com profissionais de outras áreas; Preparar pacientes; Administrar local e

condições de trabalho; Promover a saúde da família; Comunicar-se; Demonstrar capacidade de trabalhar em

equipe; Demostrar capacidade motora fina; Demostrar empatia; Demonstrar habilidade manual; Demostrar

percepção  visual;  Demonstrar  receptividade;  Demonstrar  capacidade  de  contornar  situações  adversas;

Demostrar  paciência;  Demonstrar  segurança;  Demonstrar  senso  estético;  Demonstrar  criatividade;

Demonstrar  sensibilidade;  Demonstrar  organização;  Demonstrar  capacidade  de  inovação;  Demonstrar

capacidade de saber ouvir; Demonstrar capacidade de efetuar atendimento humanizado.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham na administração pública municipal. São admitidos na condição de servidores estatutários. Atuam

nas áreas de odontologia  e  saúde  bucal  coletiva.  Exercem atividades  em unidades  de  saúde ou pronto

atendimento à saúde. Exercem suas atividades individualmente e em equipe em ambientes fechados. Podem

permanecer em posições desconfortáveis por longos períodos, estar expostos a radiações, materiais tóxicos,

ruído intenso contaminações e aos riscos de lesões por esforços repetitivos e de distúrbios osteomusculares

relacionados ao trabalho (ler-dort).
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Recursos de Trabalho: 

Profi (aparelho Ultrassônico); Cadeira e mocho odontológico; Equipe odontológica; Estufa (forno de pasteur);

Instrumental odontológico; Compressor; Medicamentos; Negatoscópio (leituras de radiografias); Aparelho de

raio x; Material de consumo odontológico; Amalgamador; Equipamentos odontológicos periféricos; Câmara

escura; Equipamentos de proteção individual; Epi / epc; Unidade auxiliar (sugadora e cuspideira); Autoclave;

Equipo e refletor odontológico; Veículos de Transporte; Smartphone; e demais materiais e equipamentos

necessários ao total desenvolvimento de suas funções.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Luvas, Touca, Máscara, Óculos de Proteção, Jaleco.

Perfil de Risco: Biológico, Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Cirurgiões-dentistas.
Título do cargo/ocupação: Odontólogo - Ortodontista. CBO – 2232-40

CARREIRA VIII
Descrição Sumária:  

Atender  e  orientar  pacientes  e  executam procedimentos  odontológicos,  aplicar  medidas  de  promoção  e

prevenção de saúde, ações de saúde coletiva,  estabelecendo diagnóstico  e prognóstico,  interagindo com

profissionais de outras áreas. Desenvolver atividades profissionais junto a crianças, adultos e idosos, com ou

sem necessidades especiais, em diferentes níveis de complexidade. Exercer atividade de ensino e pesquisa.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Realizar procedimento odontológico:

 Realizar procedimentos conservadores; Realizar procedimentos domiciliares; Utilizar terapias integrativas

e complementares;  Avaliar  fatores de risco da atividade  da cárie  dental;  Tratar  paciente  com dores

orofaciais crônicas/complexas; Realizar tratamento paliativo oral; Prescrever fármacos (medicamentos);

Realizar  tratamentos  de  reabilitação  oral;  Realizar  tratamento  ortopédico  e  ortodôntico  (aparelhos

preventivos,  interceptativos  e  corretivos);  Realizar  tratamentos  estéticos;  Restaurar  elemento  dental

(forma, função e estética); Realizar cirurgias bucomaxilofaciais; Realizar exodontia (extração de dentes);

Tratar  alterações  de  tecidos  da  cavidade  oral;  Tratar  doenças  periodontais  (tratamento  gengival);

Realizar  ajuste  oclusal;  Tratar  disfunções  têmporo-mandibulares;  Realizar  implantes  autógenos  ou

exógenos; Realizar tratamento endodôntico (tratar canal); Exercer odontologia legal; Periciar serviços e

tratamentos odontológicos; Auditar serviços e tratamentos odontológicos; Atuar em procedimentos de

saúde oral ocupacional; Atender urgências.

B  -  Aplicar medidas de prevenção e promoção de saúde:
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 Orientar  sobre técnicas de higiene oral;  Orientar  sobre hábitos  nocivos à saúde oral; Orientar sobre

hábitos alimentares e dieta cariogênica; Indicar recomendações pré e pós operatórias; Programar visitas

periódicas de retorno; Orientar cuidadores de pacientes especiais; Orientar sobre acidentes de trabalho e

doenças profissionais orais; Adotar medidas de prevenção à dor crônica.

C  -  Praticar ações de saúde coletiva:

 Participar  de  equipes  de  programas  de  saúde;  Planejar  ações  odontológicas;  Coordenar  ações

odontológicas; Participar de ações comunitárias; Dar apoio técnico às ações odontológicas; Acompanhar

ações de órgãos públicos na área de saúde oral; Definir níveis de complexidade do atendimento e do

paciente; Elaborar programas de odontologia do trabalho; Participar de programas de análise ergonômica

do trabalho (paet); Desenvolver atividades referentes a saúde bucal; Acompanhar atividades referentes a

saúde bucal com demais profissionais de saúde.

D  -  Estabelecer diagnóstico e prognóstico:

 Realizar  anamnese;  Realizar  exame  clínico;  Solicitar  exames  complementares;  Realizar  exames

complementares;  Realizar  radiografias;  Interpretar  exames;  Analisar  documentação;  Avaliar  perfil  do

paciente (psicológico,  clínico,  socioeconômico); Detectar expectativas do paciente; Relacionar sinais  e

sintomas clínicos com funções ocupacionais; Informar paciente sobre diagnóstico e prognóstico.

E  -  Planejar tratamento de pacientes:

 Definir  prioridades  e  opções  de  tratamento;  Propor  plano  de  tratamento;  Informar  ao  paciente

riscos/limites inerentes ao tratamento; Esclarecer ao paciente sobre corresponsabilidade no sucesso do

tratamento; Estimar duração do tratamento.

F  -  Interagir com profissionais de outras áreas:

 Integrar equipes multidisciplinares; Prestar consultorias externa e interna; Fornecer informações sobre

quadro odontológico do paciente; Encaminhar pacientes para tratamento médico, outras especialidades e

áreas afins; Trocar informações sobre quadro clínico, diagnóstico, prognóstico, tratamento com outros

profissionais;  Participar  de  equipe  multiprofissional  para  avaliação  de  riscos  ambientais;  Compor

comissões internas de práticas de saúde e segurança.

G  -  Preparar pacientes:

 Recepcionar  paciente;  Condicionar  pacientes  especiais  ao  tratamento;  Paramentar  paciente  e  equipe

odontológica;  Realizar  contenção  (química,  física  ou  psicológica)  de  pacientes  especiais;  Anestesiar

pacientes.

H  -  Desenvolver Pesquisas na Área Odontológica

 Elaborar  projetos  de  pesquisa;  Pesquisar  materiais,  medicamentos  e  equipamentos  odontológicos;

Desenvolver  técnicas  operatórias;  Levantar  dados;  Coletar  dados  epidemiológicos;  Traçar  perfil

epidemiológico.

I  -  Administrar local e condições de trabalho:

 Adotar  medidas  ergonômicas;  Praticar  medidas  de  biossegurança;  Legalizar  documentação  para

funcionamento de consultório e clínica; Manter equipamentos em condições de trabalho; Qualificar equipe

de trabalho; Supervisionar equipe de trabalho; Adotar rotinas de trabalho; Controlar estoque de material

de  consumo,  medicamentos,  instrumental  e  equipamentos;  Disponibilizar  acesso  para  pacientes

especiais; Elaborar regulamentos internos de consultórios e clínicas.

J  -  Promover a saúde da família:

 Definir território de atuação; Mapear área de atuação; Identificar grupos, famílias e indivíduos expostos a

riscos; Organizar grupos de promoção à saúde; Atualizar informações cadastrais; Atender usuários nas

UBS,  nos  domicílios  ou espaços  comunitários;  Realizar  ações  de  prevenção de  agravos  e  curativas;

Realizar busca ativa de situações locais; Notificar doenças, agravos e situações de importância local;
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Identificar  necessidades  dos  usuários;  Responsabilizar-se  por  todos  os  atendimentos  da  população

adscrita;  Coordenar  o  cuidado  dos  usuários;  Promover  a  integralidade  do  cuidado;  Participar  das

atividades  de  planejamento;  Participar  das  avaliações  da  equipe;  Incentivar  a  participação  da

comunidade;  Identificar  parceiros e recursos disponíveis  na comunidade;  Registrar  as atividades  nos

sistemas de informação; Participar das atividades de educação permanente; Definir ações de acordo com

prioridades locais; Participar do gerenciamento de insumos.

K  -  Comunicar-se:

 Publicar  artigos científicos; Registrar procedimentos executados no prontuário  odontológico; Registrar

dados  pessoais  do  paciente;  Documentar  informações  sobre  opções  de  tratamento;   Emitir  laudos

técnicos e atestados; Firmar contrato entre as partes; Registrar situação odontológica atual do paciente;

Preencher formulários de planos de saúde de convênios.

L  -  Demonstrar competências pessoais:

 Demonstrar capacidade de trabalhar em equipe; Demostrar capacidade motora fina; Demostrar empatia;

Demonstrar  habilidade  manual;  Demostrar  percepção  visual;  Demonstrar  receptividade;  Demonstrar

capacidade de contornar situações adversas; Demostrar paciência; Demonstrar segurança; Demonstrar

senso  estético;  Demonstrar  criatividade;  Demonstrar  sensibilidade;  -   Demonstrar  organização;

Demonstrar capacidade de inovação; Demonstrar capacidade de saber ouvir; Demonstrar capacidade de

efetuar atendimento humanizado.

M – Realizar atividades específicas:

 Realizar técnicas de Ortopedia Funcional dos Maxilares. Identificar hábitos bucais da criança como uso

prolongado  da  chupeta  e  mamadeira,  sucção  do  dedo,  respiração  bucal,  etc.  Identificar  e  tratar

problemas  oclusais  e  traumas  dentais.  Identificar  disfunções  da  articulação  têmporo  mandibular,

mastigação,  deglutição  e  fala.  Avaliar,  solicitar  e  interpretar  exames  complementares  auxiliares  de

diagnóstico,  como radiografias  e tomografias.  Realizar  ortodontia  preventiva.  Realizar  moldagem das

arcadas. Confeccionar mantenedores de espaço.

N – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Curso superior em Odontologia.

Especialização: Especialização em Ortodontia.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso Básico de Informática (120 horas). 

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de  Controle  de  Gestão  Municipal;  Realizar  procedimento  odontológico;  Aplicar  medidas  de  prevenção  e

promoção  de  saúde;  Praticar  ações  de  saúde  coletiva;  Estabelecer  diagnóstico  e  prognóstico;  Planejar

tratamento de pacientes; Interagir com profissionais de outras áreas; Preparar pacientes; Administrar local e

condições de trabalho; Promover a saúde da família; Comunicar-se; Demonstrar capacidade de trabalhar em

equipe; Demostrar capacidade motora fina; Demostrar empatia; Demonstrar habilidade manual; Demostrar
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percepção  visual;  Demonstrar  receptividade;  Demonstrar  capacidade  de  contornar  situações  adversas;

Demostrar  paciência;  Demonstrar  segurança;  Demonstrar  senso  estético;  Demonstrar  criatividade;

Demonstrar  sensibilidade;  Demonstrar  organização;  Demonstrar  capacidade  de  inovação;  Demonstrar

capacidade de saber ouvir; Demonstrar capacidade de efetuar atendimento humanizado.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham na administração pública municipal. São admitidos na condição de servidores estatutários. Atuam

nas áreas de odontologia  e  saúde  bucal  coletiva.  Exercem atividades  em unidades  de  saúde ou pronto

atendimento à saúde. Exercem suas atividades individualmente e em equipe em ambientes fechados. Podem

permanecer em posições desconfortáveis por longos períodos, estar expostos a radiações, materiais tóxicos,

ruído intenso contaminações e aos riscos de lesões por esforços repetitivos e de distúrbios osteomusculares

relacionados ao trabalho (ler-dort).

Recursos de Trabalho: 

Profi (aparelho Ultrassônico); Cadeira e mocho odontológico; Equipe odontológica; Estufa (forno de pasteur);

Instrumental odontológico; Compressor; Medicamentos; Negatoscópio (leituras de radiografias); Aparelho de

raio x; Material de consumo odontológico; Amalgamador; Equipamentos odontológicos periféricos; Câmara

escura; Equipamentos de proteção individual; Epi / epc; Unidade auxiliar (sugadora e cuspideira); Autoclave;

Equipo e refletor odontológico; Veículos de Transporte; Smartphone; e demais materiais e equipamentos

necessários ao total desenvolvimento de suas funções.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Luvas, Touca, Máscara, Óculos de Proteção, Jaleco.

Perfil de Risco: Biológico, Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Cirurgiões-dentistas.
Título do cargo/ocupação: Odontólogo - Periodontista. CBO – 2232-48

CARREIRA VIII
Descrição Sumária:  

Atender  e  orientar  pacientes  e  executam procedimentos  odontológicos,  aplicar  medidas  de  promoção  e

prevenção de saúde, ações de saúde coletiva,  estabelecendo diagnóstico  e prognóstico,  interagindo com

profissionais de outras áreas. Desenvolver atividades profissionais junto a crianças, adultos e idosos, com ou

sem necessidades especiais, em diferentes níveis de complexidade. Exercer atividade de ensino e pesquisa.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Realizar procedimento odontológico:

 Realizar procedimentos conservadores; Realizar procedimentos domiciliares; Utilizar terapias integrativas

e complementares;  Avaliar  fatores de risco da atividade  da cárie  dental;  Tratar  paciente  com dores

orofaciais crônicas/complexas; Realizar tratamento paliativo oral; Prescrever fármacos (medicamentos);
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Realizar  tratamentos  de  reabilitação  oral;  Realizar  tratamento  ortopédico  e  ortodôntico  (aparelhos

preventivos,  interceptativos  e  corretivos);  Realizar  tratamentos  estéticos;  Restaurar  elemento  dental

(forma, função e estética); Realizar cirurgias bucomaxilofaciais; Realizar exodontia (extração de dentes);

Tratar  alterações  de  tecidos  da  cavidade  oral;  Tratar  doenças  periodontais  (tratamento  gengival);

Realizar  ajuste  oclusal;  Tratar  disfunções  têmporo-mandibulares;  Realizar  implantes  autógenos  ou

exógenos; Realizar tratamento endodôntico (tratar canal); Exercer odontologia legal; Periciar serviços e

tratamentos odontológicos; Auditar serviços e tratamentos odontológicos; Atuar em procedimentos de

saúde oral ocupacional; Atender urgências.

B  -  Aplicar medidas de prevenção e promoção de saúde:

 Orientar  sobre técnicas de higiene oral;  Orientar  sobre hábitos  nocivos à saúde oral; Orientar sobre

hábitos alimentares e dieta cariogênica; Indicar recomendações pré e pós operatórias; Programar visitas

periódicas de retorno; Orientar cuidadores de pacientes especiais; Orientar sobre acidentes de trabalho e

doenças profissionais orais; Adotar medidas de prevenção à dor crônica.

C  -  Praticar ações de saúde coletiva:

 Participar  de  equipes  de  programas  de  saúde;  Planejar  ações  odontológicas;  Coordenar  ações

odontológicas; Participar de ações comunitárias; Dar apoio técnico às ações odontológicas; Acompanhar

ações de órgãos públicos na área de saúde oral; Definir níveis de complexidade do atendimento e do

paciente; Elaborar programas de odontologia do trabalho; Participar de programas de análise ergonômica

do trabalho (paet); Desenvolver atividades referentes a saúde bucal; Acompanhar atividades referentes a

saúde bucal com demais profissionais de saúde.

D  -  Estabelecer diagnóstico e prognóstico:

 Realizar  anamnese;  Realizar  exame  clínico;  Solicitar  exames  complementares;  Realizar  exames

complementares;  Realizar  radiografias;  Interpretar  exames;  Analisar  documentação;  Avaliar  perfil  do

paciente (psicológico,  clínico,  socioeconômico); Detectar expectativas do paciente; Relacionar sinais  e

sintomas clínicos com funções ocupacionais; Informar paciente sobre diagnóstico e prognóstico.

E  -  Planejar tratamento de pacientes:

 Definir  prioridades  e  opções  de  tratamento;  Propor  plano  de  tratamento;  Informar  ao  paciente

riscos/limites inerentes ao tratamento; Esclarecer ao paciente sobre corresponsabilidade no sucesso do

tratamento; Estimar duração do tratamento.

F  -  Interagir com profissionais de outras áreas:

 Integrar equipes multidisciplinares; Prestar consultorias externa e interna; Fornecer informações sobre

quadro odontológico do paciente; Encaminhar pacientes para tratamento médico, outras especialidades e

áreas afins; Trocar informações sobre quadro clínico, diagnóstico, prognóstico, tratamento com outros

profissionais;  Participar  de  equipe  multiprofissional  para  avaliação  de  riscos  ambientais;  Compor

comissões internas de práticas de saúde e segurança.

G  -  Preparar pacientes:

 Recepcionar  paciente;  Condicionar  pacientes  especiais  ao  tratamento;  Paramentar  paciente  e  equipe

odontológica;  Realizar  contenção  (química,  física  ou  psicológica)  de  pacientes  especiais;  Anestesiar

pacientes.

H  -  Desenvolver Pesquisas na Área Odontológica

 Elaborar  projetos  de  pesquisa;  Pesquisar  materiais,  medicamentos  e  equipamentos  odontológicos;

Desenvolver  técnicas  operatórias;  Levantar  dados;  Coletar  dados  epidemiológicos;  Traçar  perfil

epidemiológico.

I  -  Administrar local e condições de trabalho:

 Adotar  medidas  ergonômicas;  Praticar  medidas  de  biossegurança;  Legalizar  documentação  para
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funcionamento de consultório e clínica; Manter equipamentos em condições de trabalho; Qualificar equipe

de trabalho; Supervisionar equipe de trabalho; Adotar rotinas de trabalho; Controlar estoque de material

de  consumo,  medicamentos,  instrumental  e  equipamentos;  Disponibilizar  acesso  para  pacientes

especiais; Elaborar regulamentos internos de consultórios e clínicas.

J  -  Promover a saúde da família:

 Definir território de atuação; Mapear área de atuação; Identificar grupos, famílias e indivíduos expostos a

riscos; Organizar grupos de promoção à saúde; Atualizar informações cadastrais; Atender usuários nas

UBS,  nos  domicílios  ou espaços  comunitários;  Realizar  ações  de  prevenção de  agravos  e  curativas;

Realizar busca ativa de situações locais; Notificar doenças, agravos e situações de importância local;

Identificar  necessidades  dos  usuários;  Responsabilizar-se  por  todos  os  atendimentos  da  população

adscrita;  Coordenar  o  cuidado  dos  usuários;  Promover  a  integralidade  do  cuidado;  Participar  das

atividades  de  planejamento;  Participar  das  avaliações  da  equipe;  Incentivar  a  participação  da

comunidade;  Identificar  parceiros e recursos disponíveis  na comunidade;  Registrar  as atividades  nos

sistemas de informação; Participar das atividades de educação permanente; Definir ações de acordo com

prioridades locais; Participar do gerenciamento de insumos.

K  -  Comunicar-se:

 Publicar  artigos científicos; Registrar procedimentos executados no prontuário  odontológico; Registrar

dados  pessoais  do  paciente;  Documentar  informações  sobre  opções  de  tratamento;   Emitir  laudos

técnicos e atestados; Firmar contrato entre as partes; Registrar situação odontológica atual do paciente;

Preencher formulários de planos de saúde de convênios.

L  -  Demonstrar competências pessoais:

 Demonstrar capacidade de trabalhar em equipe; Demostrar capacidade motora fina; Demostrar empatia;

Demonstrar  habilidade  manual;  Demostrar  percepção  visual;  Demonstrar  receptividade;  Demonstrar

capacidade de contornar situações adversas; Demostrar paciência; Demonstrar segurança; Demonstrar

senso  estético;  Demonstrar  criatividade;  Demonstrar  sensibilidade;  -   Demonstrar  organização;

Demonstrar capacidade de inovação; Demonstrar capacidade de saber ouvir; Demonstrar capacidade de

efetuar atendimento humanizado.

M – Realizar atividades específicas:

 Identificar sinais e sintomas clínicos indicativos de tratamento periodontal; Realizar raspagens supra e

sub-gengivais das superfícies radiculares. Saber indicar e realizar: cirurgia periodontal; enxerto gengival;

gengivectomia; genvivoplastia, esplintagem; frenectomia e aumento de coroa clínica. Ter conhecimento

para  indicação  e  aplicação  de  técnicas  anestésicas  e  protocolos  farmacológicos.  Avaliar,  solicitar  e

interpretar exames complementares auxiliares de diagnóstico, como radiografias e tomografias.

N – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Curso superior em Odontologia.

Especialização: Especialização em Periodontia.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso Básico de Informática (120 horas). 

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.
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Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de  Controle  de  Gestão  Municipal;  Realizar  procedimento  odontológico;  Aplicar  medidas  de  prevenção  e

promoção  de  saúde;  Praticar  ações  de  saúde  coletiva;  Estabelecer  diagnóstico  e  prognóstico;  Planejar

tratamento de pacientes; Interagir com profissionais de outras áreas; Preparar pacientes; Administrar local e

condições de trabalho; Promover a saúde da família; Comunicar-se; Demonstrar capacidade de trabalhar em

equipe; Demostrar capacidade motora fina; Demostrar empatia; Demonstrar habilidade manual; Demostrar

percepção  visual;  Demonstrar  receptividade;  Demonstrar  capacidade  de  contornar  situações  adversas;

Demostrar  paciência;  Demonstrar  segurança;  Demonstrar  senso  estético;  Demonstrar  criatividade;

Demonstrar  sensibilidade;  Demonstrar  organização;  Demonstrar  capacidade  de  inovação;  Demonstrar

capacidade de saber ouvir; Demonstrar capacidade de efetuar atendimento humanizado.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham na administração pública municipal. São admitidos na condição de servidores estatutários. Atuam

nas áreas de odontologia  e  saúde  bucal  coletiva.  Exercem atividades  em unidades  de  saúde ou pronto

atendimento à saúde. Exercem suas atividades individualmente e em equipe em ambientes fechados. Podem

permanecer em posições desconfortáveis por longos períodos, estar expostos a radiações, materiais tóxicos,

ruído intenso contaminações e aos riscos de lesões por esforços repetitivos e de distúrbios osteomusculares

relacionados ao trabalho (ler-dort).

Recursos de Trabalho: 

Profi (aparelho Ultrassônico); Cadeira e mocho odontológico; Equipe odontológica; Estufa (forno de pasteur);

Instrumental odontológico; Compressor; Medicamentos; Negatoscópio (leituras de radiografias); Aparelho de

raio x; Material de consumo odontológico; Amalgamador; Equipamentos odontológicos periféricos; Câmara

escura; Equipamentos de proteção individual; Epi / epc; Unidade auxiliar (sugadora e cuspideira); Autoclave;

Equipo e refletor odontológico; Veículos de Transporte; Smartphone; e demais materiais e equipamentos

necessários ao total desenvolvimento de suas funções.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Luvas, Touca, Máscara, Óculos de Proteção, Jaleco.

Perfil de Risco: Biológico, Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Cirurgiões-dentistas.
Título do cargo/ocupação: Odontólogo - Protesista. CBO – 2232-56

CARREIRA VIII
Descrição Sumária:  

Atender  e  orientar  pacientes  e  executam procedimentos  odontológicos,  aplicar  medidas  de  promoção  e

prevenção de saúde, ações de saúde coletiva,  estabelecendo diagnóstico  e prognóstico,  interagindo com

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 às 23:00:36 Código de Autenticação: f828bcb3



405
DOM/ES - Edição Nº2.008

Vitória, segunda-feira, 02 de Maio de 2022

www.amunes.es.gov.br

profissionais de outras áreas. Desenvolver atividades profissionais junto a crianças, adultos e idosos, com ou

sem necessidades especiais, em diferentes níveis de complexidade. Exercer atividade de ensino e pesquisa.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Realizar procedimento odontológico:

 Realizar procedimentos conservadores; Realizar procedimentos domiciliares; Utilizar terapias integrativas

e complementares;  Avaliar  fatores de risco da atividade  da cárie  dental;  Tratar  paciente  com dores

orofaciais crônicas/complexas; Realizar tratamento paliativo oral; Prescrever fármacos (medicamentos);

Realizar  tratamentos  de  reabilitação  oral;  Realizar  tratamento  ortopédico  e  ortodôntico  (aparelhos

preventivos,  interceptativos  e  corretivos);  Realizar  tratamentos  estéticos;  Restaurar  elemento  dental

(forma, função e estética); Realizar cirurgias bucomaxilofaciais; Realizar exodontia (extração de dentes);

Tratar  alterações  de  tecidos  da  cavidade  oral;  Tratar  doenças  periodontais  (tratamento  gengival);

Realizar  ajuste  oclusal;  Tratar  disfunções  têmporo-mandibulares;  Realizar  implantes  autógenos  ou

exógenos; Realizar tratamento endodôntico (tratar canal); Exercer odontologia legal; Periciar serviços e

tratamentos odontológicos; Auditar serviços e tratamentos odontológicos; Atuar em procedimentos de

saúde oral ocupacional; Atender urgências.

B  -  Aplicar medidas de prevenção e promoção de saúde:

 Orientar  sobre técnicas de higiene oral;  Orientar  sobre hábitos  nocivos à saúde oral; Orientar sobre

hábitos alimentares e dieta cariogênica; Indicar recomendações pré e pós operatórias; Programar visitas

periódicas de retorno; Orientar cuidadores de pacientes especiais; Orientar sobre acidentes de trabalho e

doenças profissionais orais; Adotar medidas de prevenção à dor crônica.

C  -  Praticar ações de saúde coletiva:

 Participar  de  equipes  de  programas  de  saúde;  Planejar  ações  odontológicas;  Coordenar  ações

odontológicas; Participar de ações comunitárias; Dar apoio técnico às ações odontológicas; Acompanhar

ações de órgãos públicos na área de saúde oral; Definir níveis de complexidade do atendimento e do

paciente; Elaborar programas de odontologia do trabalho; Participar de programas de análise ergonômica

do trabalho (paet); Desenvolver atividades referentes a saúde bucal; Acompanhar atividades referentes a

saúde bucal com demais profissionais de saúde.

D  -  Estabelecer diagnóstico e prognóstico:

 Realizar  anamnese;  Realizar  exame  clínico;  Solicitar  exames  complementares;  Realizar  exames

complementares;  Realizar  radiografias;  Interpretar  exames;  Analisar  documentação;  Avaliar  perfil  do

paciente (psicológico,  clínico,  socioeconômico); Detectar expectativas do paciente; Relacionar sinais  e

sintomas clínicos com funções ocupacionais; Informar paciente sobre diagnóstico e prognóstico.

E  -  Planejar tratamento de pacientes:

 Definir  prioridades  e  opções  de  tratamento;  Propor  plano  de  tratamento;  Informar  ao  paciente

riscos/limites inerentes ao tratamento; Esclarecer ao paciente sobre corresponsabilidade no sucesso do

tratamento; Estimar duração do tratamento.

F  -  Interagir com profissionais de outras áreas:

 Integrar equipes multidisciplinares; Prestar consultorias externa e interna; Fornecer informações sobre

quadro odontológico do paciente; Encaminhar pacientes para tratamento médico, outras especialidades e

áreas afins; Trocar informações sobre quadro clínico, diagnóstico, prognóstico, tratamento com outros

profissionais;  Participar  de  equipe  multiprofissional  para  avaliação  de  riscos  ambientais;  Compor

comissões internas de práticas de saúde e segurança.

G  -  Preparar pacientes:

 Recepcionar  paciente;  Condicionar  pacientes  especiais  ao  tratamento;  Paramentar  paciente  e  equipe
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odontológica;  Realizar  contenção  (química,  física  ou  psicológica)  de  pacientes  especiais;  Anestesiar

pacientes.

H  -  Desenvolver Pesquisas na Área Odontológica

 Elaborar  projetos  de  pesquisa;  Pesquisar  materiais,  medicamentos  e  equipamentos  odontológicos;

Desenvolver  técnicas  operatórias;  Levantar  dados;  Coletar  dados  epidemiológicos;  Traçar  perfil

epidemiológico.

I  -  Administrar local e condições de trabalho:

 Adotar  medidas  ergonômicas;  Praticar  medidas  de  biossegurança;  Legalizar  documentação  para

funcionamento de consultório e clínica; Manter equipamentos em condições de trabalho; Qualificar equipe

de trabalho; Supervisionar equipe de trabalho; Adotar rotinas de trabalho; Controlar estoque de material

de  consumo,  medicamentos,  instrumental  e  equipamentos;  Disponibilizar  acesso  para  pacientes

especiais; Elaborar regulamentos internos de consultórios e clínicas.

J  -  Promover a saúde da família:

 Definir território de atuação; Mapear área de atuação; Identificar grupos, famílias e indivíduos expostos a

riscos; Organizar grupos de promoção à saúde; Atualizar informações cadastrais; Atender usuários nas

UBS,  nos  domicílios  ou espaços  comunitários;  Realizar  ações  de  prevenção de  agravos  e  curativas;

Realizar busca ativa de situações locais; Notificar doenças, agravos e situações de importância local;

Identificar  necessidades  dos  usuários;  Responsabilizar-se  por  todos  os  atendimentos  da  população

adscrita;  Coordenar  o  cuidado  dos  usuários;  Promover  a  integralidade  do  cuidado;  Participar  das

atividades  de  planejamento;  Participar  das  avaliações  da  equipe;  Incentivar  a  participação  da

comunidade;  Identificar  parceiros e recursos disponíveis  na comunidade;  Registrar  as atividades  nos

sistemas de informação; Participar das atividades de educação permanente; Definir ações de acordo com

prioridades locais; Participar do gerenciamento de insumos.

K  -  Comunicar-se:

 Publicar  artigos científicos; Registrar procedimentos executados no prontuário  odontológico; Registrar

dados  pessoais  do  paciente;  Documentar  informações  sobre  opções  de  tratamento;   Emitir  laudos

técnicos e atestados; Firmar contrato entre as partes; Registrar situação odontológica atual do paciente;

Preencher formulários de planos de saúde de convênios.

L  -  Demonstrar competências pessoais:

 Demonstrar capacidade de trabalhar em equipe; Demostrar capacidade motora fina; Demostrar empatia;

Demonstrar  habilidade  manual;  Demostrar  percepção  visual;  Demonstrar  receptividade;  Demonstrar

capacidade de contornar situações adversas; Demostrar paciência; Demonstrar segurança; Demonstrar

senso  estético;  Demonstrar  criatividade;  Demonstrar  sensibilidade;  -   Demonstrar  organização;

Demonstrar capacidade de inovação; Demonstrar capacidade de saber ouvir; Demonstrar capacidade de

efetuar atendimento humanizado.

M – Realizar atividades específicas:

 Realizar  diagnóstico,  prognóstico,  tratamento  e  controle  dos  distúrbios  crânio-   mandibulares  e  de

oclusão, através da prótese fixa, da prótese removível parcial ou total e da prótese sobre implantes.

Repor dentes ausentes visando à manutenção das funções do sistema estomatognático. Proporcionar ao

paciente a restituição  da função mastigatória,  saúde, conforto  e estética.  Conhecer as atividades de

laboratório necessárias à execução dos trabalhos protéticos. Realizar moldagem das arcadas. Instalar e

adaptar próteses totais. Realizar manutenção e controle da reabilitação.

N – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela
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Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Curso superior em Odontologia.

Especialização: Especialização em Prótese Dentária.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso Básico de Informática (120 horas). 

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de  Controle  de  Gestão  Municipal;  Realizar  procedimento  odontológico;  Aplicar  medidas  de  prevenção  e

promoção  de  saúde;  Praticar  ações  de  saúde  coletiva;  Estabelecer  diagnóstico  e  prognóstico;  Planejar

tratamento de pacientes; Interagir com profissionais de outras áreas; Preparar pacientes; Administrar local e

condições de trabalho; Promover a saúde da família; Comunicar-se; Demonstrar capacidade de trabalhar em

equipe; Demostrar capacidade motora fina; Demostrar empatia; Demonstrar habilidade manual; Demostrar

percepção  visual;  Demonstrar  receptividade;  Demonstrar  capacidade  de  contornar  situações  adversas;

Demostrar  paciência;  Demonstrar  segurança;  Demonstrar  senso  estético;  Demonstrar  criatividade;

Demonstrar  sensibilidade;  Demonstrar  organização;  Demonstrar  capacidade  de  inovação;  Demonstrar

capacidade de saber ouvir; Demonstrar capacidade de efetuar atendimento humanizado.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham na administração pública municipal. São admitidos na condição de servidores estatutários. Atuam

nas áreas de odontologia  e  saúde  bucal  coletiva.  Exercem atividades  em unidades  de  saúde ou pronto

atendimento à saúde. Exercem suas atividades individualmente e em equipe em ambientes fechados. Podem

permanecer em posições desconfortáveis por longos períodos, estar expostos a radiações, materiais tóxicos,

ruído intenso contaminações e aos riscos de lesões por esforços repetitivos e de distúrbios osteomusculares

relacionados ao trabalho (ler-dort).

Recursos de Trabalho: 

Profi (aparelho Ultrassônico); Cadeira e mocho odontológico; Equipe odontológica; Estufa (forno de pasteur);

Instrumental odontológico; Compressor; Medicamentos; Negatoscópio (leituras de radiografias); Aparelho de

raio x; Material de consumo odontológico; Amalgamador; Equipamentos odontológicos periféricos; Câmara

escura; Equipamentos de proteção individual; Epi / epc; Unidade auxiliar (sugadora e cuspideira); Autoclave;

Equipo e refletor odontológico; Veículos de Transporte; Smartphone; e demais materiais e equipamentos

necessários ao total desenvolvimento de suas funções.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Luvas, Touca, Máscara, Óculos de Proteção, Jaleco.

Perfil de Risco: Biológico, Ergonômico.
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Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.

Família de Cargos:  Ensino Superior Completo em Psicologia. 

Título do cargo/ocupação: Psicólogo. CBO – 2515-10
CARREIRA VI

Descrição Sumária:  

Estudam, pesquisam e avaliam o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos,

grupos  e  instituições,  com a  finalidade  de  análise,  tratamento,  orientação  e  educação;  diagnosticam  e

avaliam  distúrbios  emocionais  e  mentais  e  de  adaptação  social,  elucidando  conflitos  e  questões  e

acompanhando  o(s)  paciente(s)  durante  o  processo  de  tratamento  ou  cura;  investigam  os  fatores

inconscientes  do  comportamento  individual  e  grupal,  tornando-os  conscientes;  desenvolvem  pesquisas

experimentais, teóricas e clínicas e coordenam equipes e atividades de área e afins.

Descrição Detalhada das Tarefas:

A  -  Avaliar comportamentos psíquicos:

 Triar casos; Entrevistar pessoas; Levantar dados pertinentes; Observar pessoas e situações; Elaborar

diagnósticos;  Dar  devolutiva;  Investigar  pessoas,  situações  e  problemas;  Escolher  o  instrumento  de

avaliação;  Aplicar  instrumentos  e  métodos  de  avaliação;  Mensurar  resultados  de  instrumentos  e

avaliação; Analisar resultados de instrumentos de avaliação; Avaliar sinais e sintomas funcionais; Avaliar

sinais  e  sintomas  psíquicos;  Avaliar  sinais  e  sintomas  energéticos;  Recrutar  recursos  humanos;

Selecionar recursos humanos.

B  -  Analisar - tratar indivíduos, grupos e instituições:

 Propiciar  espaço  para  acolhimento  de  vivências  emocionais  (setting  terapêutico);  Prover  suporte

emocional; Tornar consciente o inconsciente; Propiciar criação de vínculo paciente-terapeuta; Interpretar

conflitos  e  questões;  Elucidar  conflitos  e  questões;  Promover  integração  psíquica;  Promover

desenvolvimento das relações interpessoais; Promover desenvolvimento da percepção interna (Insight);

Realizar  trabalhos  de  estimulação  (psicomotora,  psicológica,  neuropsicológica  e  energética);  Mediar

conflitos;  Reabilitar  aspectos  cognitivos;  Reabilitar  aspectos  psicomotores;  Reabilitar  aspectos

comportamentais; Reabilitar aspectos corporais; Facilitar grupos; Elaborar processo de alta; Reequilibrar

os distúrbios energéticos e funcionais; Estimular mecanismos homeostáticos; Selecionar instrumentos de

intervenção terapêutica; Prescrever tratamento terapêutico.

C  -  Orientar indivíduos, grupos e instituições:

 Propor  intervenções;  Esclarecer  as repercussões psicológicas  decorrentes dos procedimentos  médico-

hospitalares;  Informar  sobre  desenvolvimento  do  psiquismo  humano;  Orientar  mudança  de

comportamento; Aconselhar pessoas, grupos e famílias; Realizar orientação vocacional; Orientar sobre

plano  de  carreira;  Orientar  sobre  programas  de  saúde  pública;  Auxiliar  na  formulação  de  políticas

públicas; Realizar encaminhamento.

D  -  Acompanhar indivíduos, grupos e instituições:

 Acompanhar impactos de intervenções; Acompanhar a evolução da intervenção; Acompanhar a evolução

do caso; Acompanhar o desenvolvimento de profissionais em formação e especialização; Acompanhar

resultados  de  projetos;  Visitar  instituições  e  equipamentos  sociais;  Visitar  domicílios;  Participar  de

plantão  técnico;  Acompanhar  plantões  de  visita  do  tribunal  de  justiça;  Acompanhar  egressos  de

tratamento; Realizar acompanhamento terapêutico.

E  -  Educar indivíduos, grupos e instituições:
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 Estudar  casos;  Apresentar  estudos  de  caso;  Ministrar  aulas,  cursos  e  palestras;  Supervisionar

profissionais da área e áreas afins; Supervisionar estagiários da área e áreas afins; Coordenar grupos de

estudo; Formar psicanalistas; Formar especialistas da área; Capacitar profissionais;  Desenvolver cursos

para grupos específicos; Elaborar manuais; Desenvolver processos de recrutamento e seleção; Propiciar

recursos  para  o  desenvolvimento  de  aspectos  cognitivos;  Desenvolver  projetos  educativos;  Avaliar

resultados; Orientar pessoas sobre promoção e prevenção da saúde.

F  -  Desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e clínicas:

 Investigar o psiquismo humano; Investigar o comportamento individual, grupal e institucional; Investigar

comportamento animal; Definir problema e objetivos; Pesquisar bibliografia; F.6  -  Definir metodologias

de ação; Estabelecer parâmetros de pesquisa; Construir instrumentos de pesquisa; Padronizar testes;

Coletar dados; Organizar dados; Analisar dados.

G  -  Coordenar equipes e atividades:

 Planejar as atividades da equipe; Programar atividades; Distribuir tarefas à equipe; Trabalhar a dinâmica

da  equipe;  Coordenar  reuniões;  Organizar  eventos;  Identificar  recursos  da  comunidade;  Avaliar

propostas e projetos; Avaliar a execução das ações; Prestar consultoria/assessoria.

H  -  Participar de atividades para divulgação profissional:

 Participar de palestras, debates e entrevistas; Participar de reuniões científicas (congressos, seminários e

simpósios); Publicar artigos, ensaios, livros científicos e notas técnicas; Participar de comissões técnicas;

Participar  de conselhos  municipais,  estaduais  e  federais;  Participar  de entidades  de classe;  Fornecer

subsídios a estratégias e políticas organizacionais; Fornecer subsídios à elaboração de legislação.

I  -  Realizar tarefas administrativas:

 Elaborar pareceres, laudos e perícias; Agendar atendimentos; Convocar pessoas; Organizar prontuários;

Preencher formulários e cadastro; Elaborar projetos; Elaborar instrumentos de avaliação administrativa;

Fazer levantamentos estatísticos; Providenciar aquisição de material técnico; Sistematizar informações.

J  -  Demonstrar competências pessoais:

 Manter  sigilo  profissional;  Trabalhar  em  equipe;  Demonstrar  capacidade  de  manter  imparcialidade;

Respeitar os limites de atuação; Demonstrar interesse pela pessoa/ser humano; Ouvir ativamente (saber

ouvir);  Demonstrar  capacidade  de  contornar  situações  adversas;  Respeitar  valores  e  crenças  dos

pacientes;  Demonstrar  capacidade  de observação;  Demonstrar  habilidade  de questionar;  Demonstrar

capacidade motora fina; Demonstrar sensibilidade tátil; Demonstrar capacidade de raciocínio abstrato;

Demonstrar capacidade de visão sistêmica; Demonstrar capacidade de empatia; Demonstrar capacidade

de visão holística.

K – Realizar atividades específicas:

 Prestar  atendimento  clínico  aplicando técnicas psicológicas,  avaliando o ser como um todo adotando

tratamento para o equilíbrio psicológico. Participar e/ou coordenar programas específicos na comunidade

(público alvo), definir resultados a serem atingidos, definir a linha de trabalho, assim como assessorar e

prestar  orientação  aos  familiares.  Estudar,  pesquisar  e  avaliar  o  desenvolvimento  emocional  e  os

processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento,

orientação e educação; diagnosticar e avaliar  distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social,

elucidando conflitos e questões e acompanhando o(s) paciente(s) durante o processo de tratamento ou

cura; investigar os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes;

coordenar equipes e atividades de área e afins.  Executar outras atividades correlatas que lhe forem

atribuídas.

L – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo
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com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Psicologia.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso de informática básico ( 80 horas )

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle de Gestão Municipal; Avaliar comportamentos psíquicos; Analisar - tratar indivíduos, grupos e

instituições; Orientar indivíduos, grupos e instituições; Acompanhar indivíduos, grupos e instituições; Educar

indivíduos,  grupos  e  instituições;  Desenvolver  pesquisas  experimentais,  teóricas  e  clínicas;  Coordenar

equipes e atividades; Participar de atividades para divulgação profissional; Realizar tarefas administrativas;

Manter sigilo profissional; Trabalhar em equipe; Demonstrar capacidade de manter imparcialidade; Respeitar

os  limites  de  atuação;  Demonstrar  interesse  pela  pessoa/ser  humano;  Ouvir  ativamente  (saber  ouvir);

Demonstrar  capacidade  de  contornar  situações  adversas;  Respeitar  valores  e  crenças  dos  pacientes;

Demonstrar capacidade de observação; Demonstrar habilidade de questionar; Demonstrar capacidade motora

fina; Demonstrar sensibilidade tátil; Demonstrar capacidade de raciocínio abstrato; Demonstrar capacidade

de visão sistêmica; Demonstrar capacidade de empatia; Demonstrar capacidade de visão holística.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham na administração pública municipal; São admitidos na condição de servidores estatutários. Os

profissionais dessa família ocupacional atuam, principalmente, em atividades ligadas a saúde, serviços sociais

e pessoais e educação; Trabalham de forma individual ou em equipes multiprofissionais, desenvolvendo as

atividades em ambientes fechados, em horários de trabalho diurno e noturno ou em regime de plantão.

Podem trabalhar  em posições  desconfortáveis  durante  longos  períodos  e,  devido  à  natureza  e  nível  de

responsabilidade próprio da função, podem estar sujeitos a estresse constante.

Recursos de Trabalho: 

Agulhas  de  Acupuntura;  Mapas  e  Tabelas;  Ryodorako;  Estimuladores  (laser  Acupunt,  eletroacupunt,

moxabus; Testes; Computador E Recursos De Informática; Questionários E Inventários; Ventosa; Material

gráfico; Escolas; Divã; Material lúdico; Veículos de Transporte; Smartphone.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Não se aplica.

Perfil de Risco: Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 
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O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional: Nível Superior Especializado.
Família de Cargos:  Terapeutas ocupacionais, ortoptistas e psicomotricistas.
Título do cargo/ocupação: Terapeuta Ocupacional. CBO – 2239-05

CARREIREA VI
Descrição Sumária:  

Realizam intervenções e tratamento de pacientes e clientes utilizando procedimentos específicos de terapia

ocupacional, ortóptica e psicomotricista. Avaliam funções e atividades; analisam condições dos pacientes e

clientes;  Realiza  diagnósticos.  Atuam  na  orientação  de  pacientes,  clientes,  familiares,  cuidadores  e

responsáveis. Desenvolvem, ainda, programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Realizar intervenções/tratamento:

 Eleger  procedimentos  de  intervenções/tratamento;  Realizar  procedimentos  de  habilitação  e  de

reabilitação;  Ensinar  procedimentos  de  orientação  e  mobilidade;  Ensinar  técnicas  de  independência;

Ensinar técnicas de autonomia em atividade de vida diária (a.v.d.) e atividades instrumentais de vida

diária; Ensinar técnicas para uso funcional da visão; Prescrever exercícios ortópticos;  Aplicar exercícios

ortópticos;  Adaptar  atividades;  Prescrever  atividades;  Estimular  desenvolvimento  neuro  motor  e

percepto-cognitivo;  Estimular  percepção  táctil-cinestésica  e  músculo  esquelético;  Estimular  percepção

visual  precoce;  Adaptar  postura;  Ensinar  formas  alternativas  de  comunicação;  Estimular  percepção

espacial e visão binocular; Estimular percepção espacial e viso-motora; Reeducar postura; Implementar

ações  para  prevenção  e  promoção  da  saúde;  Prescrever  órteses,  próteses,  adaptações  e  produtos

assistivos;   Confeccionar órteses, próteses, adaptações e produtos assistivos; Adaptar órteses; Adaptar

próteses,  adaptações e produtos assistivos;  Treinar  auxílios  de visão subnormal;  Treinar  paciente na

utilização de órteses, próteses, adaptações e produtos assistivos; Preparar ambiente terapêutico; Aplicar

estratégias  para  reabilitação  psicossocial;  Realizar  medidas  pré-cirúrgicas  dos  desvios  oculares;

Instrumentar  cirurgia  oftálmica;  Organizar  cotidiano  de  clientes;  Coordenar  atividades  terapêuticas

ocupacionais em grupo; Estimular habilidades sociais; Acompanhar pacientes em atividades do cotidiano;

Operar instrumentos e equipamentos de trabalho.

 B  - Avaliar funções e atividades:

 Avaliar  funções  neuro-musculo-esqueléticas;  Avaliar  funções  sensório-motoras  e  percepto-cognitivas;

Avaliar  funções  manuais;  Avaliar  funções  do  corpo;  Avaliar  funções  psíquicas;  Avaliar  funções

psicossociais; Avaliar funções óculo motoras; Avaliar funcionalidade da visão residual;   Avaliar atividades

de vida  diária;  Avaliar  atividades  instrumentais  de  vida  diária;  Avaliar  atividades  sócio-ocupacionais;

Avaliar  condições  para  o  desempenho  ocupacional  (trabalho,  laser,  brincar,  escola  e  ócio);  Avaliar

percepção espacial, temporal e psicomotora; Avaliar habilidades e padrões motores; Avaliar ambientes

físicos  e/ou educacionais  e  terapêuticos;  Avaliar  desvios  oculares;   -   Avaliar  captor  ocular;  Aplicar

tecnologias  de  medição  sócio-ocupacional;  Estabelecer  plano  terapêutico  ortóptico;  Estabelecer  plano

terapêutico ocupacional; Avaliar esquema e imagem corporal; Estabelecer plano terapêutico e educacional

psicomotor; Avaliar função viso-motora.

C  -  Analisar condições dos pacientes, ambientes e comunidades:

 Analisar resultados das avaliações; Analisar condições socioeconômicas, culturais e educacionais;  Mapear

território;  Efetuar  anamnese;  Sugerir  exames  complementares;  Efetuar  testes  ortópticos  e  exames
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oftalmológicos complementares; Analisar exames complementares; Analisar avaliações de profissionais;

Analisar critérios de elegibilidade; Encaminhar cliente a profissionais e entidades;   Dar devolutiva da

avaliação  e  conduta  terapêutica;  Realizar  escuta  qualificada  (acolhimento);   Realizar  avaliação

ergonômica;  Analisar  atividades  humanas;  Analisar  laudos  e  pareceres;    Adaptar  ambiente  clínico,

educacional e terapêutico; Aplicar testes, exames e protocolos.

D  - Realizar diagnósticos:

 Avaliar desenvolvimento neuropsicomotor; Avaliar sensibilidade; Avaliar condições dolorosas;   Avaliar

motricidade  geral  (postura,  marcha,  equilíbrio);  Avaliar  campo  visual;  Avaliar  sistema  e  percepção

sensorial-motor-ocular; Avaliar coordenação óculo manual e pedal; Avaliar órteses, próteses, adaptações

e produtos assistivos; Quantificar visão binocular; Identificar redes de suporte social; Avaliar aspectos

afetivos, emocionais e sociais; Avaliar acuidade de leitura;   Avaliar distúrbios/transtornos/dificuldades de

aprendizagem; Avaliar percepção; Avaliar integração sensorial; Avaliar acuidade visual; Avaliar amplitude

dos movimentos oculares;   Avaliar sensibilidade visual ao contraste; Avaliar aspectos funcionais; Realizar

diagnóstico  sócio-ocupacional;  Avaliar  impacto  do  adoecimento  e  da  institucionalização;  Avaliar

transtornos e dificuldades de linguagem verbal e não verbal.

E  -  Orientar pacientes, clientes, familiares, cuidadores e responsáveis:

 Explicar  procedimentos  e  rotinas;  Demonstrar  procedimentos  e  técnicas;  Verificar  compreensão  da

orientação;  Esclarecer  dúvidas;  Visitar  domicílios,  escolas,  postos  de  trabalho,  instituições  e

comunidades;  Orientar  técnicas  ergonômicas;  Acompanhar  evolução  terapêutica;  Estimular  adesão  e

continuidade do tratamento; Elaborar processo de alta; Transmitir instruções à equipe multidisciplinar;

Orientar terapia oclusiva.

F  -  Executar atividades técnico-científicas e administrativas:

 Criar métodos de trabalho; Estabelecer metodologia de trabalho; Estabelecer critérios de elegibilidade;

Coordenar serviços de cultura, de assistência social e de direitos humanos;   Estabelecer parâmetros de

alta;  Estabelecer  capacidade  de  atendimento;  Mediar  reuniões;    Coordenar  serviços  de  saúde  e

educação; Auditorar programas e serviços; Realizar perícia;   Administrar recursos humanos, materiais e

financeiros;  Supervisionar  profissionais,  estagiários  e  equipes  de  apoio;  Capacitar  profissionais;

Desenvolver  órteses,  próteses,  adaptações  e  produtos  assistivos;  Participar  do  desenvolvimento  de

equipamentos de engenharia de reabilitação;   Realizar pesquisas; Organizar eventos técnico-científicos;

Participar  de  diagnósticos  interdisciplinares  diferenciais;  Participar  do  desenvolvimento  de  materiais,

equipamentos, etc para psicomotricidade. 

G  -  Comunicar-se:

 Interagir  com outros  profissionais;  Elaborar  manuais  técnico-administrativos  e  projetos;    Promover

campanhas educativas; Elaborar trabalhos científicos; Elaborar relatórios; Divulgar trabalhos; Ministrar

cursos e palestras; Participar de programas de prevenção, promoção de saúde/qualidade vida; Elaborar

protocolo de avaliação de tratamento; Elaborar laudos e pareceres; Realizar consultoria e assessoria;

Registrar procedimentos e evolução de clientes e pacientes.

H  -  Demonstrar competências pessoais:

 Demonstrar  dinamismo;  Trabalhar  em equipe;  Transmitir  segurança;  Demonstrar  liderança;    Tomar

decisões;  Demonstrar  perseverança;  Lidar  com  público;  Demonstrar  objetividade;    Demonstrar

capacidade  de  observação;  Contornar  situações  adversas;  Demonstrar  criatividade;   Demonstrar

capacidade  de  escuta  e  interlocução;  Demonstrar  iniciativa;  Demonstrar  empatia;    Demonstrar

capacidade  de  análise  e  síntese;  Demonstrar  capacidade  de  comunicação  não  verbal;    Demonstrar

acuidade auditiva; Demonstrar capacidade motora fina; Demonstrar acuidade visual e estereoscópica;

Lidar com estresse; Lidar com enlutamento; Demonstrar capacidade de consciência corporal; Demonstrar
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capacidade de diálogo tônico com o outro.

I - Realizar atividades específicas:

 Dedicar-se ao tratamento, desenvolvimento e reabilitação de pacientes portadores de deficiências físicas

e/ou  psíquicas,  promovendo  atividades  com  fins  específicos,  para  ajudá-los  na  sua  recuperação  e

integração  social  e  participar  de  programas  de  saúde  em equipes  multidisciplinares,  realizar  outras

atividades  compatíveis  com  sua  especialização  profissional.  Realizar  intervenções  e  tratamento  de

pacientes  e  clientes  utilizando  procedimentos  específicos  de  terapia  ocupacional,  ortóptica  e

psicomotricista.  Avaliar  funções e atividades;  analisar  condições dos pacientes;  Realizar  diagnósticos.

Atuar na orientação de pacientes, familiares, cuidadores e responsáveis. Desenvolver, ainda, programas

de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida. Executar outras atividades correlatas que lhe

forem atribuídas.

J - Realizar outras atividades:

 Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de desempenho; Executar outras atividades

correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Terapia Ocupacional.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso Básico de Informática (80 horas). 

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Demonstrar  dinamismo;  Trabalhar  em  equipe;  Transmitir  segurança;  Demonstrar  liderança;    Tomar

decisões; Demonstrar perseverança; Lidar com público; Demonstrar objetividade;   Demonstrar capacidade

de observação; Contornar situações adversas; Demonstrar criatividade;  Demonstrar capacidade de escuta e

interlocução; Demonstrar iniciativa; Demonstrar empatia;    Demonstrar capacidade de análise e síntese;

Demonstrar capacidade de comunicação não verbal;   Demonstrar acuidade auditiva; Demonstrar capacidade

motora  fina;  Demonstrar  acuidade  visual  e  estereoscópica;  Lidar  com estresse;  Lidar  com enlutamento;

Demonstrar capacidade de consciência corporal; Demonstrar capacidade de diálogo tônico com o outro.

Condições Gerais de Exercício:  

Os  profissionais  exercem  suas  funções  nas  áreas  de  saúde,  de  educação  e  de  serviços  sociais  na

administração pública municipal e são admitidos na condição de servidores estatutários. Trabalham de forma

individual ou em equipes multiprofissionais. Atuam em consultórios, hospitais, ambulatórios clínicos, escolas,

domicílios, e comunidades, em ambientes fechados ou abertos, em horários diurnos e noturnos (plantão).

Podem  permanecer  em  posições  desconfortáveis  por  longos  períodos  ou  ser  expostos  a  elementos

biopatogênicos.

Recursos de Trabalho: 

Dinamômetro; Crônometro; Estetoscópio; Eletromiógrafo de superfície; Dispositivos respiratórios; Aparelhos

de  ventilação  mecânica;  Agulhas;  Moxa;  Esfigmomanômetro;  Ferramentas  de  avaliação  biomecânica;

Activador;  Aparelhos  de  cinesiomecanoterapia;  Aparelhos  eletrofoto  termoterapia  ultrasônicos;  EPI;  Fita

métrica;  Tábua  ortostática;  Rampas;  Bola  e  rolo  bobath;  Espaldar;  Bicicleta  ergométrica;  Esteira;

Frequencímetro; Tatâme; Escadas; Barras paralelas; Máscaras de ventilação; Eletroneuramiógrafo; Bastões;

Flexímetro; Podoscópio; Estadiômetro; Macas; Equip de registro de imagens; Equipamentos de avaliação;

Discos  de  propriocepção;  Cama  elástica;  Goniômetro;  Veículos  de  Transporte;  Smartphone  e  demais

materiais e recursos necessários à completa execução de sua função.
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Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Luvas, Gorro, Máscara, Óculos de Proteção, Sapatilhas.

Perfil de Risco: Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
Grupo Ocupacional:  Nível Superior Especializado.   
Família de Cargos:  Veterinários e zootecnistas.
Título do cargo/ocupação: Zootecnista CBO – 2233-10

CARREIRA VII
Descrição Sumária:  

Praticar clínica médica veterinária em todas as suas especialidades; contribuir  para o bem-estar animal;

promover saúde pública e defesa do consumidor; exercer defesa sanitária animal; desenvolver atividades de

pesquisa e extensão; atuar nas produções industrial e tecnológica e no controle de qualidade de produtos.

Fomentar  produção  animal;  atuar  nas  áreas  comercial  agropecuária,  de  biotecnologia  e  de  preservação

ambiental; elaborar laudos, pareceres e atestados; assessorar a elaboração de legislação pertinente.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  - Fomentar produção animal:

 Dimensionar plantel; Estudar viabilidade econômica da atividade; Estabelecer interface entre informática

e produção animal; Realizar análise zootécnica; Realizar diagnóstico de eficiência produtiva; Desenvolver

programas  de  controle  sanitário  de  plantéis;  Elaborar  projetos  de  instalações  e  equipamentos

zootécnicos; Desenvolver programas de melhoramento genético; Avaliar características reprodutivas de

animais;  Elaborar  programas  de  nutrição  animal;  Projetar  instalações  para  animais;  Supervisionar

implantação  e  funcionamento  dos  sistemas  de  produção;  Aprimorar  projetos  de  instalações  e

equipamentos  zootécnicos;  Orientar  produção  e  comercialização,  segundo  tendências  de  mercado;

Supervisionar qualidade dos ingredientes utilizados na alimentação animal; Orientar criação de animais

silvestres em cativeiro; Selecionar linhagens vegetais para produção animal; Desenvolver produção de

forragens;  Controlar  serviços de inseminação  artificial;  Adaptar  tecnologia  de informática  à produção

animal.

B  - Praticar clínica médica veterinária, em todas as suas especialidades:

 Realizar exame clínico de animais; Solicitar exames auxiliares de diagnóstico; Interpretar resultados de

exames auxiliares de diagnóstico; Diagnosticar patologias; Prescrever tratamento; Indicar medidas de

proteção  e  prevenção;  Realizar  eutanásia;  Realizar  sedação,  anestesia  e  tranquilização  de  animais;

Realizar cirurgias; Coletar material para exames laboratoriais; Realizar exames auxiliares de diagnóstico;

Realizar intervenções de odontologia veterinária; Realizar necrópsias.

C  - Exercer defesa sanitária animal:

 Elaborar  diagnóstico  situacional  para  elaboração  de  programas;  Elaborar  programas  de  controle  e

erradicação de doenças; Executar programas de controle e erradicação de doenças; Coletar material para

diagnóstico de doenças; Executar atividades de vigilância epidemiológica; Realizar sacrifício de animais;

Analisar relatório técnico de produtos de uso veterinário; Analisar material para diagnóstico de doenças;
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Avaliar programas de controle e erradicação de doenças; Notificar doenças de interesse à saúde animal;

Controlar trânsito de animais, eventos agropecuários e propriedades.

D  - Promover saúde pública e defesa do consumidor:

 Aprovar  projetos  de  construção  e  reforma  de  estabelecimentos;  Fiscalizar  estabelecimentos;  Auditar

funcionamento  de  estabelecimentos;  Autorizar  funcionamento  de  estabelecimentos;  Analisar

processamento,  fabricação e rotulagem de produtos; Fiscalizar  distribuição e transporte de produtos;

Avaliar  riscos  do  uso  de  insumos;  Coletar  produtos  para  análise  laboratorial;  Analisar  produtos;

Inspecionar  produtos  de  origem  animal;  Instaurar  processos  administrativos  em  estabelecimentos

infratores; Instruir processos administrativos; Aplicar penalidades; Fiscalizar entrada e saída de produtos

de  origem  animal  em  portos,  aeroportos  e  postos  de  fronteira;  Vistoriar  laboratórios  para  fins  de

credenciamento,  para  análise  de  caráter  oficial;  Vistoriar  estabelecimentos  estrangeiros  para  fins  de

credenciamento para comercialização de produtos; Avaliar sistema de controle de qualidade de alimentos

de outros países; Fazer levantamento epidemiológico de zoonoses; Elaborar programas de controle e

erradicação de zoonoses; Elaborar programas de controle de pragas e vetores; Investigar surto de doença

transmitida  por  alimentos;  Executar  programas  de  controle  de  qualidade  de  alimentos;   Executar

programas de controle e erradicação de zoonoses; Executar programas de controle de pragas e vetores;

Orientar  acondicionamento  e  destino  de  lixo  causadores  de  danos  à  saúde  pública;  Notificar

irregularidades  aos órgãos competentes;  Elaborar  programas de controle  de qualidade  de alimentos;

Notificar ocorrências de zoonoses às autoridades competentes.

E  - Elaborar laudos, pareceres e atestados:

 Emitir  atestado de saúde animal; Emitir  laudo de necrópsia; Emitir  parecer técnico sobre projetos de

construção  e  reforma  de  estabelecimentos;  Emitir  parecer  técnico  sobre  processo  de  fabricação  e

rotulagem de produtos; Emitir  laudo técnico de qualidade de sêmen; Emitir certificado de trânsito de

animais, produtos e subprodutos de origem animal; Emitir laudos de tipificação de carcaças; Elaborar

laudo  técnico  para  auxiliar  em  questões  judiciais;  Realizar  atividades  de  peritagem  em  demandas

judiciais; Elaborar parecer técnico sobre condições de reprodução do animal; Avaliar animais para fins

comerciais e de seguro; Elaborar projetos técnicos para fins de crédito rural; Emitir parecer técnico de

aptidão para crédito rural; Emitir atestado de vacinação; Elaborar laudo de execução e acompanhamento

de quarentena; Julgar animais em exposição; Elaborar laudo genealógico.

F  - Desenvolver atividades de pesquisa e extensão:

 Desenvolver  pesquisas  de  interesse  da  medicina  veterinária;  Disponibilizar  resultados  da  pesquisa;

Difundir tecnologia; Organizar eventos técnicos e sociais; Prestar assistência técnica; Executar atividades

de  educação  sanitária;  Organizar  formação de  grupos  de  atividades  afins;  Treinar  pessoal;  Elaborar

programas de desenvolvimento comunitário; Executar programas de desenvolvimento comunitário.

G  - Atuar na produção industrial, tecnologia e controle de qualidade de produtos:

 Elaborar programas de controle de qualidade; Implantar programas de controle de qualidade; Monitorar

programas de controle de qualidade; Orientar na adequação do processo de produção dos fornecedores;

Avaliar fornecedores; Supervisionar equipes de produção; Executar análises laboratoriais de controle de

qualidade;  Monitorar  padrões  de  qualidade  de  matérias-primas  e  produtos;  Testar  produtos,

equipamentos  e  processos;  Assessorar  na  elaboração  de  projetos  de  construção  e  reforma  de

estabelecimentos; Otimizar fluxo de produção; Desenvolver novos produtos; Aprimorar produtos; Prestar

orientação higiênico-sanitária nos estabelecimentos; Supervisionar processos de produção; Supervisionar

testes  de  controle  de  qualidade;  Supervisionar  estocagem  e  exposição  de  produtos;  Responder

tecnicamente por serviços, produtos e processos relacionados à produção e saúde animal.

H  - Atuar na área de biotecnologia:
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 Manipular genes e embriões de animais; Manipular microrganismos e subunidades, para utilização em

processos biotecnológicos; Utilizar técnicas de criopreservação de material biológico; Realizar fertilização

in  vitro;  Desenvolver  produtos  com  técnica  de  biologia  molecular;  Participar  em  comissões  de

biossegurança;  Adotar  medidas  de  biossegurança;  Avaliar  variabilidade  genética  de  populações

(viabilidade).

I  - Atuar na preservação ambiental:

 Elaborar  projetos  de  licenciamento  ambiental;  Monitorar  execução  de  projetos  de  licenciamento

ambiental; Monitorar qualidade de efluentes e solos; Supervisionar atividades licenciadas; Participar de

análise  de  risco  de  contaminação  ambiental;  Participar  de  avaliação  de  áreas  sujeitas  à  impacto

ambiental; Examinar animal para programas de introdução, reintrodução, translocação e transferência;

Recomendar produtos e insumos mitigadores de impacto ambiental; Orientar acondicionamento e destino

de resíduos causadores de danos ambientais; Desenvolver produtos e insumos mitigadores de impacto

ambiental; Desenvolver programas de sobrevivência de espécies, a longo prazo; Planejar programas de

sobrevivência de espécies.

J  - Contribuir para o bem-estar animal:

 Desenvolver técnicas para bem-estar animal; Identificar situações de maus tratos a animais; Advertir

sobre maus tratos a animais; Denunciar sobre maus tratos a animais; Projetar instalações com vistas ao

bem-estar animal; Supervisionar sistema de criação em zoológicos e criadouros; Integrar equipes que

utilizam animais em experimentos e treinamentos; Integrar grupos de discussão sobre proteção animal.

K  - Assessorar na elaboração de legislação pertinente:

 Identificar temas relevantes para normatização e regulamentação; Analisar aspectos técnicos; Elaborar

propostas  para  discussão;  Elaborar  minuta  do  texto  legal;  Submeter  minuta  à  apreciação  pública  e

jurídica; Consultar legislação e normas internacionais.

L  - Comunicar-se:

 Expressar-se por meio de linguagem escrita; Expressar-se oralmente e por escrito; Trabalhar em equipe;

Argumentar de forma persuasiva; Agir em público, com desembaraço; Exercer liderança.

M – Demonstrar competências pessoais:

 Demonstrar  habilidade  manual;  Demonstrar  resistência  física;  Demonstrar  versatilidade;  Agir  com

iniciativa; Agir com coragem.

N – Realizar atividades específicas:

 Contribuir para o bem-estar animal; promover saúde pública e defesa do consumidor; exercer defesa

sanitária  animal;  desenvolver  atividades  de  pesquisa  e  extensão;  atuar  nas  produções  industriais  e

tecnológicas  e  no  controle  de  qualidade  de  produtos.  Fomentar  produção  animal;  atuar  nas  áreas

agropecuárias,  de biotecnologia  e de preservação ambiental;  elaborar laudos,  pareceres e atestados.

Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

O – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Zootecnista. 

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.  
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Curso de Qualificação: Curso básico de informática (80 horas).

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada. 

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle de Gestão Municipal;  Fomentar produção animal; Praticar clínica médica veterinária, em todas as

suas  especialidades;  Exercer  defesa  sanitária  animal;  Promover  saúde  pública  e  defesa  do  consumidor;

Elaborar laudos, pareceres e atestados; Desenvolver atividades de pesquisa e extensão; Atuar na produção

industrial, tecnologia e controle de qualidade de produtos; Atuar na área comercial agropecuária; atuar na

área de biotecnologia; Atuar na preservação ambiental; Contribuir para o bem-estar animal; Assessorar na

elaboração de legislação pertinente; comunicar-se; Demonstrar habilidade manual; Demonstrar resistência

física; Demonstrar versatilidade; Agir com iniciativa; Agir com coragem.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham na administração  pública  municipal.  São admitidos  na condição  de servidores estatutários.  O

profissional  pode  exercer  suas  funções  nos  setores  cujas  atividades  referem-se  a  pecuária  e  serviços

relacionados.  Trabalham de forma individual  e com supervisão ocasional.  Desenvolvem as atividades em

ambientes fechados e a céu aberto, em períodos diurnos, porém, com irregularidades de horários. Podem

trabalhar em posições desconfortáveis durante longos períodos e, ainda, o trabalho pode ocorrer em situação

de pressão provocando estresse constante. Algumas vezes, podem estar sujeitos a ação de materiais tóxicos,

radiação, ruído intenso, riscos biológicos e baixas temperaturas.

Recursos de Trabalho: 

Microcomputador; Publicações técnicas (livros, revistas, CD); Equipamentos de contenção animal (tronco,

mordaça); Equipamento de proteção individual (luva, máscara); Estetoscópio; Equipamento de informática e

programas específicos; Equipamentos para coleta e transporte de amostras; Botijão de nitrogênio; Material

de inseminação; Drogas veterinárias;  Formulários específicos; Calculadora; Telefone; Fax; GPS (aparelho

para medir coordenadas geográficas); Termômetro; Instrumental cirúrgico; Equipamentos de esterilização;

Material e equipamentos para análise e diagnóstico; Veículos de Transporte; Smartphone e demais materiais

e recursos necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Não se aplica.

Perfil de Risco: Biológico, Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 às 23:00:36 Código de Autenticação: f828bcb3



418
DOM/ES - Edição Nº2.008

Vitória, segunda-feira, 02 de Maio de 2022

www.amunes.es.gov.br

GRUPO OCUPACIONAL

II – TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO

Grupo Ocupacional:  Técnicos de Nível Médio.
Família de Cargos:  Técnicos agrícolas.
Título do cargo/ocupação: Técnico Agropecuário. CBO – 3211-10

CARREIRA V
Descrição Sumária:  

Prestar assistência e consultoria técnicas, orientando diretamente produtores sobre produção agropecuária,

comercialização  e  procedimentos  de  biosseguridade.  Executar  projetos  agropecuários  em  suas  diversas

etapas.  Planejar  atividades  agropecuárias,  verificando viabilidade  econômica,  condições  edafoclimáticas  e

infraestrutura.  Promover  organização,  extensão  e  capacitação  rural.  Fiscalizam  produção  agropecuária.

Desenvolver tecnologias adaptadas à produção agropecuária. Podem disseminar produção orgânica.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Prestar assistência e consultoria técnicas:

 Orientar na escolha do local para atividade agropecuária; Orientar sobre preservação ambiental; Orientar

coleta de amostras para análises e exames; Orientar sobre preparo, correção e conservação de solo;

Orientar  sobre  época  de  plantio,  tratos  culturais  e  colheita;  Orientar  na  definição  e  manejo  de

equipamentos,  máquinas  e  implementos;  Orientar  sobre  uso  de  insumos  agropecuários;  Orientar

construções e instalações agropecuárias; Orientar na escolha de espécies e cultivares; Orientar sobre

técnicas de plantio; Orientar sobre tratamento da água a ser utilizada na produção agropecuária; Orientar

sobre  formas  e  manejo  de  irrigação  e  drenagem; Orientar  manejo  integrado  de  pragas  e  doenças;

Orientar sobre uso de equipamentos de proteção individual (epi); Orientar no beneficiamento de produtos

agropecuários; Orientar podas, raleios, desbrotas e desbastes; Orientar sobre padrão de produção de

sementes  e  mudas;  Orientar  na  legalização  de  empreendimentos  agropecuários  (agroindústria,

aquicultura e outros); Orientar sobre técnicas de reprodução animal e vegetal; Orientar escolha e manejo

de pastagem e forrageiras; Orientar alimentação e manejo de animais; Orientar sobre formulações de

rações; Orientar manejo do desenvolvimento animal (cria, recria e terminação); Orientar sobre pequenas

intervenções cirúrgicas (castração, descórnia, corte de rabo e outras); Orientar no controle de animais

transmissores de doenças; Orientar pré-abate (deslocamento, jejum, horário, quantidade de animal e

outros); Recomendar compra e venda de animais; Orientar na recuperação de áreas degradadas.

B  -  Executar projetos agropecuários:

 Executar levantamento do custo-benefício para o produtor; Verificar disponibilidade e qualidade da água

a  ser  utilizada  na  produção  agropecuária;  Comprar  máquinas,  equipamentos,  insumos,  materiais  e

animais;  Coletar amostras para análise (sangue, solos, rações, plantas,  forragens, cereais e outros);

Locar curva em nível, canais para irrigação, tomadas d´água e outros; Acompanhar construção de curva

em  nível;  Distribuir  tarefas;  Contratar  mão-de-obra;  Interpretar  análises  de  solo  e  resultados

laboratoriais;  Prescrever  receituário  agrícola;  Regular  máquinas  e  equipamentos;  Elaborar  relatórios,

laudos,  pareceres, perícias e avaliações; Coletar dados meteorológicos; Coletar dados experimentais;

Conduzir  experimentos  de  pesquisa;  Levantar  dados  de  pragas  e  doenças;  Supervisionar  atividades

agropecuárias;  Instalar  unidade  demonstrativa  para  produtores;  Manejar  reprodução  de  animais

(inseminação,  sincronização,  cruzamentos);  Realizar  cruzamento  de  cultivares;  Realizar  pequenas

intervenções cirúrgicas; Formular rações de animais; Auxiliar partos distócicos (partos difíceis); Realizar

necrópsias de animais.

C  -  Planejar atividades agropecuárias:
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 Pesquisar mercado consumidor; Verificar viabilidade econômica; Verificar condições edafoclimáticas (solo,

clima, água); Verificar infraestrutura da propriedade (máquinas, equipamentos, instalações e outros);

Levantar dados sobre a área a ser trabalhada (topografia, extensão e outros); Verificar disponibilidade de

mão-de-obra para atividade; Elaborar projetos agropecuários; Pesquisar mercado fornecedor de insumos,

materiais, máquinas e equipamentos; Elaborar planta de construções rurais; Elaborar orçamentos; Definir

cultivares, raças e espécies; Verificar capacitação tecnológica do produtor; Planejar rotação de culturas.

D  -  Promover organização, extensão e capacitação rural:

 Organizar  reuniões  com produtores;  Estimular  participação  de  produtores  em associações  e  grupos;

Orientar formação de associações e grupos de produtores; Assessorar produtores na compra e venda de

insumos,  materiais  e  produtos  agropecuários;  Apresentar  resultados  de  pesquisa  em  encontros  e

congressos  da  área agrícola  e  meios  de  comunicação;  Sistematizar  informações  socioeconômicas  da

comunidade;  Demonstrar  uso  de  equipamentos  (epi,  implementos  e  outros);  Preparar  material  de

divulgação  sobre  questões  técnicas;  Demonstrar  técnicas  de  cultivo  e  manejo  de  animais  para

produtores;  Promover  dias  de  campo  para  difusão  de  tecnologia;  Viabilizar  recursos  financeiros  e

materiais  para  treinamento;  Ministrar  treinamentos  e  cursos;  Definir  local  de  treinamento;  Preparar

infraestrutura para treinamento; Divulgar cursos e eventos junto aos produtores; Participar de eventos

ligados à agropecuária.

E  -  Fiscalizar produção agropecuária:

 Fiscalizar  produção de mudas e sementes; Enviar  amostras de produtos agropecuários para análises

laboratoriais; Classificar produtos vegetais; Inspecionar sanidade de produtos agropecuários; Fiscalizar

vacinação de animais; Fiscalizar venda e aplicação de agrotóxicos; Inspecionar cumprimento de normas e

padrões técnicos; Fiscalizar documentação de produtos agropecuários em trânsito; Emitir documentos

relativos à produção (sementes e mudas) e à defesa sanitária (animal e vegetal).

F  -  Recomendar procedimentos de biosseguridade:

Recomendar  quanto  ao  uso  racional  de  agrotóxicos  e  medicamentos  veterinários;  Recomendar  sobre

isolamento de área de produção e acesso de pessoas e animais; Recomendar sobre destino de embalagens

de agrotóxicos e medicamentos veterinários; Recomendar sobre técnica de tríplice lavagem de embalagens

de agrotóxicos; Recomendar sobre técnica de quarentena de plantas e animais; Recomendar sobre limpeza e

desinfeção de máquinas, equipamentos e instalações; Orientar destino de animais mortos; Orientar manejo

de dejetos; Recomendar sobre técnica de vazio sanitário.

G  -  Desenvolver tecnologias:

 Adaptar  tecnologias de produção; Criar  técnicas alternativas  para plantio,  aplicação de agrotóxicos e

outros; Adaptar instalações conforme necessidade da região e produtor; Adaptar equipamentos conforme

necessidade da região e produtor; Desenvolver equipamentos para produtores.

H  -  Disseminar produção orgânica:

 Selecionar sementes para produção orgânica; Disseminar produção de compostos orgânicos; Disseminar

produtos naturais na adubação e correção de solo; Disseminar técnica de adubação verde; Disseminar

técnica de cobertura morta; Disseminar técnica de intercalação de culturas; Realizar capina mecânica e

manual; Disseminar produtos naturais para controle de pragas e doenças.

I  -  Comunicar-se:

 Demonstrar  capacidade de compreensão oral;  Demonstrar qualidade gestual;  Demonstrar  capacidade

visual; Demonstrar capacidade oral; Liderar; Escrever corretamente.

J  -  Demonstrar competências pessoais:

 Dar  provas  de  pontualidade;  Demonstrar  capacidade  de  adaptação;  Dar  provas  de  moderação;

Demonstrar  comprometimento;  Demonstrar  assiduidade;  Demonstrar  capacidade  de  autocrítica;
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Demonstrar confiabilidade; Demonstrar capacidade de organização; Interagir socialmente; Demonstrar

autoconfiança; Interagir com a comunidade; Demonstrar percepção.

K – Realizar atividades específicas:

 Fornecer  suporte  técnico  aos  produtores  rurais  no  desenvolvimento  das  atividades  agropecuárias,

realizando  visitas  às  propriedades,  orientando  e  prestando  esclarecimentos  sobre  as  formas  mais

adequadas de trabalho para ampliar  a produtividade,  a inovação, a competitividade,  a eficiência e a

rentabilidade  dos  negócios,  proporcionando  serviços  que  fomentem  a  capacitação  do  produtor,

promovendo  reuniões  e  discutindo  assuntos  com a  finalidade  de  melhorar  a  qualidade  de  vida  das

comunidades rurais. Participar da elaboração de projetos técnico-financeiros para captação de recursos

através de programas governamentais de incentivo ao desenvolvimento agropecuário e sócio- econômico,

bem como  planos  de  negócios  focados  na  vocação  produtiva  de  cada  área,  objetivando  promover

investimentos  e  sustentabilidade  econômica  do  município.  Atender  os  agentes  financeiros  e  outras

instituições responsáveis pela liberação dos recursos para projetos de desenvolvimento agropecuário e

sócio  econômico  do  município,  providenciando  e  encaminhando  todos  os  documentos  e  informações

necessárias à formalização e tramitação dos processos, elaborando informativos para prestação de contas

dos recursos financeiros e materiais envolvidos, cumprindo todas as normas e procedimentos técnicos

operacionais estabelecidos em cada contrato/convênio.

L – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino Médio Profissionalizante em Agropecuária ou Técnico em Agropecuária.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “AB”.

Curso de Qualificação: Curso básico de Informática (80 horas).

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle de Gestão Municipal; Prestar assistência e consultoria técnicas; Executar projetos agropecuários;

Promover  organização,  extensão  e  capacitação  rural;  Fiscalizar  produção  agropecuária;  Recomendar

procedimentos de biosseguridade; Desenvolver tecnologias; Disseminar produção orgânica; Comunicar-se;

Dar provas de pontualidade; Demonstrar capacidade de adaptação; Dar provas de moderação; Demonstrar

comprometimento;  Demonstrar  assiduidade;  Demonstrar  capacidade  de  autocrítica;  Demonstrar

confiabilidade;  Demonstrar  capacidade  de organização; Interagir  socialmente;  Demonstrar  autoconfiança;

Interagir com a comunidade; Demonstrar percepção.

Condições Gerais de Exercício:

Trabalham  na  administração  pública  município.  São  admitidos  na  condição  de  servidores  estatutários.  

Trabalham em atividades de extensão rural  e de pesquisas agropecuárias e em órgãos fiscalizadores ou

públicos. São supervisionados ocasionalmente e as atividades se desenvolvem a céu aberto, nos horários

diurnos. Podem trabalhar sob forte pressão e, em algumas das atividades, podem estar sujeitos à exposição

de material tóxico.

Recursos de Trabalho: 
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Material  de  expediente;  Veículos  (transporte);  Prancheta;  Gps  (sistema  de  posicionamento  global);

Paquímetro (medidor); Trado (amostrador de solo); Calador; Balança; Canivete de enxertia; Refratômetro;

Serrote de poda; Filmes; Tesoura de poda; Calculadora; Epi (equipamentos de proteção individual); Manuais

técnicos; Máquina fotográfica; Material de escritório; Retroprojetor; Filmadora; Altímetro; Determinador de

umidade de grãos; Televisão; Pluviômetro; Tensiômetro; Termômetro; Computador; Legislação específica;

Trena; Nível topográfico; Kit de cirurgia; Lupa; Veículos de Transporte; Smartphone e demais materiais e

recursos necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs:  Luvas  de  proteção  (feitas  em material  impermeável  e  resistente);  Máscara  protetora;  Óculos  de

proteção;  Calçado  de  segurança  (no  caso  do  trabalho  com  agrotóxicos,  este  dispositivo  deve  ser

impermeável); Protetor auricular (para quem trabalha com ruído excessivo, como o emitido por trator ou

motosserra).

Perfil de Risco: Químico, Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Técnicos de Nível Médio.
Família de Cargos:  Técnicos em Geomática.
Título do cargo/ocupação: Técnico em Topógrafia. CBO – 3123-05

CARREIRA V
Descrição Sumária:  

Executam  levantamentos  geodésicos  e  topohidrográficos,  por  meio  de  levantamentos  altimétricos  e

planimétricos; implantam, no campo, pontos de projeto, locando obras de sistemas de transporte, obras

civis,  industriais,  rurais e delimitando glebas; planejam trabalhos em geomática; analisam documentos e

informações  cartográficas,  interpretando  fotos  terrestres,  fotos  aéreas,  imagens  orbitais,  cartas,  mapas,

plantas,  identificando  acidentes  geométricos  e  pontos  de  apoio  para  georeferenciamento  e  amarração,

coletando dados geométricos. Efetuam cálculos e desenhos e elaboram documentos cartográficos, definindo

escalas e cálculos cartográficos, efetuando aerotriangulação, restituindo fotografias aéreas.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Executar levantamentos geodésicos e topohidrográficos:

 Executar  levantamento  cadastral;  Realizar  levantamentos  altimétricos;  Realizar  levantamentos

planimétricos; Realizar topografias especiais (industriais,  subterrâneas, batimétricas); Medir ângulos e

distâncias;  Determinar  coordenadas  geográficas  e  planoretangulares (utm);  Transportar  coordenadas;

Determinar norte verdadeiro; Determinar norte magnético; Demarcar áreas em campo; Medir áreas em

campo; Elaborar croqui de campo; Realizar operações geodésicas;   Elaborar relatório..

B  -  Implantar, no campo, pontos de projeto:

 Locar obras de sistema de transporte; Locar obras civis;  Locar obras industriais;  Locar obras rurais;

Delimitar  glebas;  Locar  parcelamento  de solo;  Definir  limites  e  confrontações;  Materializar  marcos e

pontos topográficos; Aviventar rumos magnéticos; Locar offset; Locar linha de transmissão .
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C  -  Planejar trabalhos em geomática:

 Definir escopo; Definir metodologia; Definir logística; Especificar equipamentos, acessórios e materiais;

Quantificar equipamentos, acessórios e materiais; Dimensionar equipes de campo: técnicos, topógrafos e

auxiliares; Dimensionar equipes de escritório: desenhistas e calculista;    Elaborar planilha de custos;

Elaborar cronograma físico-financeiro.

D  - Analisar documentos e informações cartográficas:

 Interpretar fotos terrestres; Interpretar fotos aéreas; Interpretar imagens orbitais; Interpretar mapas,

cartas e plantas;  Interpretar  relevos para implantação  de linhas  de exploração; Identificar  acidentes

geométricos;  Identificar  pontos  de  apoio  para  georeferenciamento  e  amarração;  Coletar  dados

geométricos.

E  - Efetuar cálculos e desenhos:

 Elaborar  projetos  de  terraplanagem  de  pequeno  porte;  Calcular  declinação  magnética;  Calcular

convergência meridiana; Calcular norte verdadeiro; Calcular áreas de terrenos; Calcular volumes para

movimento  de  solo;  Calcular  distâncias,  azimutes  e  coordenadas;  Calcular  concordâncias  vertical  e

horizontal; Calcular curvas de nível por interpolação; Calcular offset; Calcular greide;  Coletar dados para

atualização  de  plantas  cadastrais;  Elaborar  planta  topográfica,  conforme  normas  da  abnt;  Elaborar

representações gráficas.

F  - Elaborar documentos cartográficos:

 Definir tipo de documento; Definir escalas e cálculos cartográficos; Definir sistema de projeção; Efetuar

aerotriangulação; Restituir fotografias aéreas; Editar documentos cartográficos;  Reambular fotografias

aéreas;  Revisar  documentos  cartográficos;  Criar  base  cartográfica;  Criar  arte  final  de  documentos

cartográficos.

G  - Realizar atividades específicas:

 Realizar  levantamentos  topográficos,  de  acordo  com  as  solicitações  recebidas,  fazendo  medições  e

mapeamentos de acordo com normas técnicas específicas, encaminhando os dados coletados ao setor

competente para confecção da planta do terreno. Realizar levantamentos, monitoramentos topográficos,

hidrográficos e outros, utilizando instrumentos de precisão, fornecendo dados necessários para subsidiar

estudos técnicos e elaboração de projetos. Participar da atualização e organização da base cartográfica do

Município, utilizando técnicas e sistemas específicos. Executar outras atividades correlatas que lhe forem

atribuídas.

H – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino Médio Completo 

Pré-requisito:  Curso Técnico em Topografia  ou Técnico em Edificações  ou Técnico em Agrimensura  ou

Profissionalizante na Área + Registro no Respectivo Órgão de Classe. 

Curso de Qualificação: Curso Básico de Informática (80) horas.

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Demonstrar bom senso; Demonstrar iniciativa; Liderar equipes; Demonstrar consciência ecológica; Adaptar-
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se à intempéries e condições naturais adversas; Trabalhar em equipe; Demonstrar capacidade de orientação

espacial; Demonstrar capacidade de exatidão e precisão; Demonstrar acuidade visual; 

Demonstrar criatividade.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham na administração pública municipal; São admitidos na condição de servidores estatutários. Podem,

também,  trabalhar  em laboratórios  de  pesquisa  e  desenvolvimento,  planejamento,  orçamento,  projetos,

gerenciamento, controle e execução de obras. Trabalham em equipe, sob supervisão ocasional. Atuam em

ambientes fechados ou abertos, por rodízio de turnos. Frequentemente estão sujeitos ao trabalho expostos a

ruídos, poeira e condições variáveis de temperatura. 

Recursos de Trabalho: 

Baliza; Bastão; Tripé; Altímetro; Bases de receptores de estação fixa; Batímetro; Bússola; Cavadeira (boca

de  lobo);  Clinômetro;  Equipamentos  de  proteção  individual  –  epis;  Estaca  testemunha;  Estereoscópio;

Distanciômetro; Caderneta de campo (manual e eletrônica); Facão; Filtro solar (lente)

Foice; Kit de primeiros socorros; Lente de cotovelo; Machado; Marco de concreto; Marreta; Motosserra

Estação total;  Nível  de cantoneira;  Piquete;  Prumo mecânico;  Punção;  Receptor  de satélite;  Suporte  de

umbrela;  Umbrela;  Bailarina;  Calculadora  científica;  Compasso;  Mira;  Coordenatógrafo;  Curva  francesa;

Curvímetro; Escalímetro; Esquadros; Gabaritos; Nanquim; Normógrafo; Planímetro; Prancheta; Nível ótico

(eletrônico  e  mecânico);  Transferidor;  Prisma  e  refletor;  Rádio  transmissor;   Teodolito  (eletrônico  e

mecânico); Trena.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Capacete, Calçado fechado impermeável, Protetor auricular, Colete refletivo.

Perfil de Risco: Físico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Técnicos de Nível Médio.
Família de Cargos:  Técnicos em contabilidade.
Título do cargo/ocupação: Técnico em contabilidade. CBO – 3511-05

CARREIRA V
Descrição Sumária:  

Realizam atividades inerentes à contabilidade em empresas, órgãos governamentais  e outras instituições

públicas e privadas. Para tanto, constituem e regularizam empresa, identificam documentos e informações,

atendem à fiscalização e procedem consultoria empresarial. Executam a contabilidade geral, operacionalizam

a contabilidade de custos e efetuam contabilidade gerencial. Administram o departamento pessoal e realizam

controle patrimonial.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A - Identificar documentos e informações:

 Distinguir  os  atos  dos  fatos  administrativos;  Encaminhar  os  documentos  aos  setores  competentes;
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Classificar  documentos  fiscais;  Codificar  documentos  contábeis;  Enviar  documentos  para  serem

arquivados; Eliminar documentos do arquivo após prazo legal.

B - Executar a contabilidade geral:

 Desenvolver plano de contas; Efetuar lançamentos contábeis;Fazer balancetes de verificação; Conciliar

contas; Analisar contas patrimoniais; Formar peças contábeis das empresas; Emitir diário, razão e livros

fiscais; Escriturar o livro de apuração do lucro real (lalur); Apurar impostos; Atender a obrigações fiscais

acessórias; Assessorar auditoria.

C - Administrar o departamento pessoal:

 Solicitar  documentação  para  admissão;  Estudar  as  mudanças  da  legislação  trabalhista;  Verificar  os

termos dos dissídios coletivos; Efetuar contrato de trabalho; Acompanhar o programa de controle médico

de saúde ocupacional; Administrar os benefícios sociais do empregado; Computar folha de pagamento

dos empregados, empregadores e terceiros; Gerar guias de encargos sociais; Controlar férias; Preparar

rescisão e homologação; Implantar plano de cargos e salários.

D - Realizar controle patrimonial:

 Controlar a entrada de ativos imobilizados; Depreciar bens; Reavaliar bens; Corrigir bens; Calcular juros

sobre  patrimônio  em  formação;  Amortizar  os  gastos  e  custos  incorridos;  Proceder  equivalência

patrimonial; Dar baixa ao ativo imobilizado; Apurar o resultado da alienação; Inventariar o patrimônio.

E - Operacionalizar a contabilidade de custos:

 Levantar estoque; Relacionar custos operacionais e não operacionais; Demonstrar custo incorrido e ou

orçado; Identificar custo gerencial e administrativo; Contabilizar custo orçado ou incorrido; Criar relatório

de custo.

F - Efetuar contabilidade gerencial:

 Compilar informações contábeis; Analisar comportamento das contas; Preparar fluxo de caixa;   Fazer

previsão  orçamentária;  Acompanhar  os resultados  finais  da  empresa; Efetuar  análises  comparativas;

Executar  o  planejamento  tributário;  Fornecer  subsídios  aos  administradores  da  empresa;  Elaborar  o

balanço social.

G - Atender à fiscalização:

 Disponibilizar  documentos  e  livros;  Prestar  esclarecimentos;  Preparar  relatórios;  Providenciar  defesa

administrativa.

H  -  Comunicar-se:

 Utilizar  meios e veículos de comunicação; Enviar  boletins  informativos; Emitir  memorandos internos;

Responder à consulta de cliente; Visitar regularmente o cliente; Contatar os órgãos competentes. 

 I -  Realizar atividades específicas:

 Realizar atividades contábeis cujas tarefas envolvem controle, orientação e execução dos processos de

elaboração de balanços, balancetes, demonstrativos contábeis e financeiros; controle de informações de

alocação contábil, composição, análise e distribuição de custos; e participação nas auditorias contábeis e

operacionais.  Executar  atividades  financeiras  cujas  tarefas  envolvem  operações  de  financiamento,

desembolso, controle, orientação e execução dos processos de movimentação dos recursos financeiros e

análise de contratos, financiamentos e outros. Executar atividades relacionadas a departamento pessoal

como geração de arquivo e relatórios para depósito de FGTS, transmissão de arquivos para a RAIS, DIRF,

e outros correlatos. Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pertinentes ao setor

que lhe forem designadas, bem como, o atendimento as diligências do setor na qual estiver lotado.

J  -  Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela
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Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Pré-requisito: Curso Técnico em Contabilidade ou Profissionalizante na área.

Curso de Qualificação: Curso Básico de Informática (80) horas.

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Ministrar cursos e palestras; Assessorar o desenvolvimento de "software" contábil;  Trabalhar em equipe;

Demonstrar  flexibilidade;  Delegar  competência;  Raciocinar  logicamente;  Dominar  noções  de  informática;

Interpretar  a  legislação;  Dominar  grandezas  numéricas;  Demonstrar  dinamismo;  Demonstrar  postura

profissional;  Apresentar  boa  aparência;  Utilizar  corretamente  as  ferramentas  de  trabalho;  Manter-se

atualizado;  Liderar  equipes  de  trabalho;  Transparecer  objetividade;  Demonstrar  segurança;  Demonstrar

organização;  Demonstrar  disciplina;  Demonstrar  criatividade;  Aplicar  a  legislação  relativa  ao  objeto  da

empresa; Supervisionar o trabalho; Distribuir tarefas; Resolver problemas administrativos.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham  na  administração  pública  municipal;  São  admitidos  na  condição  de  servidores  estatutários.

Exercem suas atividades em departamentos de contabilidade, incluindo suas autarquias e demais órgãos

subsidiários.  Costumam  se  organizar  de  forma  individual,  trabalhando  sob  supervisão.  Trabalham  em

ambiente fechado e em horário diurno. Eventualmente, trabalham sob pressão, podendo levar a situação de

estresse.

Recursos de Trabalho: 

Computador e periféricos; Programas e aplicativos; Calculadora; Internet; Telefone; Máquina copiadora.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Não se aplica.

Perfil de Risco: Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Técnicos de Nível Médio. 
Família de Cargos:  Técnicos e auxiliares de enfermagem.
Título do cargo/ocupação: Técnico de Enfermagem. CBO – 3222-05

CARREIRA V
Descrição Sumária:  

Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em empresas públicas como: hospitais, clínicas e outros

estabelecimentos  de  assistência  médica  e  domicílios;  atuar  em cirurgia,  terapia,  puericultura,  pediatria,

psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas. Prestar assistência ao paciente zelando pelo seu
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conforto  e  bem-estar,  administram medicamentos  e  desempenham tarefas  de  instrumentação  cirúrgica,

posicionando  de  forma  adequada  o  paciente  e  o  instrumental.  Organizar  ambiente  de  trabalho  e  dão

continuidade  aos  plantões.  Trabalhar  em  conformidade  às  boas  práticas,  normas  e  procedimentos  de

biossegurança. Realizar registros e elaboram relatórios técnicos. Desempenhar atividades e realizam ações

para promoção da saúde da família.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Efetuar procedimentos de admissão:

 Apresentar-se  situando  paciente  no  ambiente;  Arrolar  pertences  de  paciente;  Controlar  sinais  vitais;

Mensurar paciente (peso, altura); Higienizar paciente; Fornecer roupa; Colocar grades laterais no leito;

Conter paciente no leito; Monitorar evolução de paciente.

B  -  Prestar assistência ao paciente:

 Puncionar acesso venoso; Aspirar cânula oro-traqueal e de traqueostomia; Massagear paciente; Trocar

curativos; Mudar decúbito no leito; Proteger proeminências ósseas; Aplicar bolsa de gelo e calor úmido e

seco; Estimular paciente (movimentos ativos e passivos); Proceder à inaloterapia; Estimular a função

vésico-intestinal;  Oferecer comadre e papagaio; Aplicar  clister  (lavagem intestinal);  Introduzir  cateter

naso-gástrico e vesical; Ajudar paciente a alimentar-se; Instalar alimentação induzida; Controlar balanço

hídrico; Remover o paciente; Cuidar de corpo após morte.

C  -  Administrar medicação prescrita:

 Verificar medicamentos recebidos; Identificar medicação a ser administrada (leito, nome e registro do

paciente);  Preparar  medicação  prescrita;  Verificar  via  de  administração;  Preparar  paciente  para

medicação; Executar antissepsia; Acompanhar paciente na ingestão de medicamento; Acompanhar tempo

de administração de soro e medicação; Administrar em separado medicamentos incompatíveis; Instalar

hemoderivados; Atentar para temperatura e reações de paciente em transfusões; Administrar produtos

quimioterápicos; Calcular dosagem de medicamentos.

D  -  Auxiliar equipe técnica em procedimentos específicos:

 Auxiliar equipe em procedimentos invasivos; Auxiliar em reanimação de paciente; Aprontar paciente para

exame e cirurgia; Efetuar tricotomia; Coletar material para exames; Efetuar testes e exames; Efetuar

testes de glicemia; Controlar administração de vacinas; Dispensar de trabalho funcionário e tripulante

doente ou acidentado; Controlar exames periódicos de funcionários.

E  -  Promover saúde mental:

 Averiguar paciente e pertences (drogas, álcool etc.); Prevenir tentativas de suicídio e situações de risco;

Limitar espaço de circulação do paciente; Demarcar limites de comportamento; Disponibilizar pertences

pessoais para paciente (preservação da identidade); Estimular paciente na expressão de sentimentos;

Conduzir paciente a atividades sociais; Implementar atividades terapêuticas prescritas; Proteger paciente

durante crises; Acionar equipe de segurança.

F  -  Organizar ambiente de trabalho:

 Providenciar material de consumo; Inspecionar carrinho de parada cardiorrespiratória (pcr); Organizar

medicamentos e materiais de uso de paciente e de posto de enfermagem; Fiscalizar validade de materiais

e medicamentos; Encaminhar material para exames; Arrumar camas; Arrumar rouparia.

G  -  Dar continuidade aos plantões:

 Vistoriar  cada  paciente;  Conferir  quantidade  de  psicotrópicos;  Resolver  pendências  (medicamentos,

curativos,  exames,  encaminhamentos,  jejum,  entre  outras);  Conferir  quantidade  e  funcionalidade  de

material e equipamento.

H  -  Trabalhar com biossegurança e segurança:
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 Lavar  mãos  antes  e  após  cada  procedimento;  Usar  equipamento  de  proteção  individual  (epi);   -

Paramentar-se; Precaver-se contra efeitos adversos dos produtos; Providenciar limpeza concorrente e

terminal; Desinfetar aparelhos e materiais; Esterilizar instrumental; Transportar roupas e materiais para

expurgo;  Acondicionar  perfurocortante  para  descarte;  Descartar  material  contaminado;  Vistoriar

instalações e trabalhadores; Vacinar-se; Seguir protocolo em caso de contaminação ou acidente.

I -  Promover a saúde da família:

 Definir território de atuação; Mapear área de atuação; Identificar grupos, famílias e indivíduos expostos a

riscos; Organizar grupos de promoção à saúde; Atualizar informações cadastrais; Atender usuários nas

UBS,  nos  domicílios  ou espaços  comunitários;  Realizar  ações  de  prevenção de  agravos  e  curativas;

Realizar busca ativa de situações locais; Notificar  doenças, agravos e situações de importância local;

Identificar  necessidades  dos  usuários;  Responsabilizar-se  por  todos  os  atendimentos  da  população

adscrita;  Coordenar  o  cuidado  dos  usuários;  Promover  a  integralidade  do  cuidado;  Participar  das

atividades  de  planejamento;  Participar  das  avaliações  da  equipe;  Incentivar  a  participação  da

comunidade;  Identificar  parceiros e  recursos disponíveis  na  comunidade;  Registrar  as  atividades  nos

sistemas de informação; Participar das atividades de educação permanente; Definir ações de acordo com

prioridades locais; Participar do gerenciamento de insumos.

J  -  Comunicar-se:

 Orientar  familiares  e  paciente;  Orientar  família  sobre  doença  mental;  Trocar  informações  técnicas;

Comunicar  ao  médico  efeitos  adversos  dos  medicamentos;  Chamar  médico  nas  intercorrências;

Recomendar desembarque de pessoa doente e acidentada; Recomendar abstenção de decisões durante

surto mental; Solicitar presença no centro cirúrgico de outros profissionais; Ministrar palestras; Anotar

gastos da cirurgia; Etiquetar pertences de paciente; Etiquetar prescrição médica (leito, nome e registro do

paciente); Marcar tipo de contaminação do hamper e lixo; Registrar ingesta; Interpretar testes cutâneos;

Registrar  administração  de  medicação;  Registrar  intercorrências  e  procedimentos  realizados;  Y.18   -

Elaborar relatório sobre paciente; Participar de discussão de casos; Participar em campanhas de saúde

pública.

K  -  Demonstrar competências pessoais:

 Demonstrar  compreensão;  Demonstrar  capacidade  de  atenção;  Demonstrar  capacidade  de  efetuar

atendimento humanizado; Demonstrar capacidade de saber ouvir; Demonstrar coordenação motora fina;

Demonstrar capacidade de persuasão; Demonstrar empatia.

L – Realizar atividades específicas:

 Executar atividades de enfermagem cujas tarefas envolvem os trabalhos de assistência, verificação de

prioridades de atendimentos, preparação e orientação de pacientes para realização de exames, consultas,

realização de atendimentos profiláticos, administração de medicamentos,  vacinas e similares e outros

procedimentos correlatos. Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

M – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino Médio Completo + Curso Técnico em Enfermagem.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.
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Curso de Qualificação: Curso Básico de Informática (80 horas).

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de  Controle  de  Gestão  Municipal;  Efetuar  procedimentos  de  admissão;  Prestar  assistência  ao  paciente;

Administrar  medicação  prescrita;  Auxiliar  equipe  técnica  em procedimentos  específicos;  Promover  saúde

mental; Organizar ambiente de trabalho; Dar continuidade aos plantões; Trabalhar com biossegurança e

segurança; Promover a saúde da família; Comunicar-se; Demonstrar compreensão; Demonstrar capacidade

de atenção; Demonstrar capacidade de efetuar atendimento humanizado; Demonstrar capacidade de saber

ouvir; Demonstrar coordenação motora fina; Demonstrar capacidade de persuasão; Demonstrar empatia.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham  na  administração  pública  municipal;  São  admitidos  na  condição  de  servidores  estatutários.

Trabalham em hospitais, clínicas, serviços sociais, ou ainda em domicílios. Organizam-se em equipe, atuando

com  supervisão  permanente  de  enfermeiro  ou  outro  membro  de  equipe  de  saúde,  de  nível  superior.

Trabalham em ambientes fechados e com revezamentos de turnos ou sob regime de plantão. Os profissionais

que atuam na saúde da família, que de acordo com portaria específica, cumprem jornadas diárias. É comum

trabalharem sob pressão, levando à situação de estresse. Em algumas atividades, podem ser expostos à

contaminação biológica, material tóxico e à radiação.

Recursos de Trabalho: 

Balança; Glicosímetro; Medicamentos, soro, soluções; Maca; Foco; Epi; Desfibrilador; Hampers; Suporte de

soro; Bomba de infusão; Escadas para leito; Carrinho de parada; Estetoscópio; Cadeiras de roda; Seringas,

agulhas,  scalp,  abocath;  Aparelho  de  pressão  arterial;  Ambu,  máscaras;  Autoclave;  Gases,  ataduras;

Termômetro;  Respirador;  Monitores;  Equipos;  Éter  e  benzina;  Aspirador;  Materiais  descartáveis;  Cubas;

Colchão e bóias; Estufas; Sondas, tubos, catéteres, cânulas; Cilindro de oxigênio; Biombos; Aparelho de

glicemia  capilar;  Algodão,  esparadrapo; Bandejas;  Cadeiras  higiênicas;  Comadre,  papagaio;  Pranchas  de

madeira; Colar cervical; Roupas em geral (lençóis, toalhas, pijamas..); Pinças e tesouras; Imobilizador para

membros  superiores  e  inferiores;  Bacias  para  banho  no  leito;  Álcool  (pvpi);  Veículos  de  Transporte;

Smartphone e demais materiais e recursos necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Luvas; Bota impermeável; Máscara cirúrgica; Toca.

Perfil de Risco: Biológico, materiais tóxicos, radiações, contaminação por materiais pérfuro-cortantes.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos. E ainda responsabilidade por segurança de terceiros,

pois no desempenho da função podem ocorrer acidentes. O cargo exige muita atenção e concentração.

Grupo Ocupacional:  Técnicos de Nível Médio. 

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 às 23:00:36 Código de Autenticação: f828bcb3



429
DOM/ES - Edição Nº2.008

Vitória, segunda-feira, 02 de Maio de 2022

www.amunes.es.gov.br

Família de Cargos:  Técnicos em eletrônica.
Título  do  cargo/ocupação:  Técnico  de  Informática  /  Mediador  de

Laboratório.

CBO – 3132-20

CARREIRA V
Descrição Sumária:  

Construir  e  atualizar  dados  nos  sites,  consertar  e  instalar  aparelhos  eletrônicos,  fazer  manutenções

corretivas, preventivas e preditivas; Mediador nos Laboratórios de Informática Educativa das escolas da rede

municipal,  executando  tarefas  que  envolvam desenvolvimento  de  aplicativos  educacionais,  de  banco  de

dados, instalação e manutenção de redes de computadores, treinar, orientar e avaliar  o desempenho de

operadores. Estabelecer comunicação oral e escrita para agilizar o trabalho, redigir documentação técnica e

organizar o local de trabalho. Podem ser supervisionados por engenheiros eletrônicos.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A - Consertar aparelhos eletrônicos:

 Avaliar  o  funcionamento  dos  aparelhos  conforme  padrões  de  desempenho;  Identificar  defeitos  em

equipamentos eletrônicos; Interpretar esquemas elétricos; Identificar as causas dos defeitos; Identificar

componentes  eletrônicos;  Substituir  componentes  danificados,  se  necessário;  Modificar  circuitos

eletrônicos; Fazer calibração de aparelhos eletrônicos; Testar aparelhos eletrônicos com instrumentos de

precisão.

B - Instalar equipamentos e ou aparelhos eletrônicos:

 Avaliar ambiente e condições de instalação do equipamento e ou aparelho; Inspecionar equipamento e ou

aparelho  visualmente;  Verificar  ajustes  em  equipamentos  e  ou  aparelhos  eletrônicos  conforme

parâmetros; Calibrar os equipamentos e ou aparelhos eletrônicos; Simular testes em condições diversas.

C - Desenvolver dispositivos de circuitos eletrônicos:

 Identificar a alteração ou mudança do dispositivo; Especificar componentes eletrônicos; Calcular custos

de  dispositivos  eletrônicos;  Demonstrar  benefícios  do  dispositivo  para  o  cliente;  Montar  circuitos

eletrônicos; Testar circuitos eletrônicos;

D - Fazer manutenção corretiva dos equipamentos:

 Deslocar-se  para  manutenção  in  loco;  Levantar  dados  sobre  o  problema  com o  usuário;  Avaliar  o

funcionamento  do  equipamento  conforme  especificações;  Identificar  os  defeitos  e  ou problemas  dos

equipamentos; Analisar o esquema elétrico do equipamento; Analisar causa do defeito e ou problema do

equipamento; Corrigir o defeito e ou problema apresentado no equipamento; Testar o equipamento.

E - Fazer manutenções preventiva e preditiva dos equipamentos:

 Identificar necessidade de realizar manutenção; Cumprir plano de manutenções preventiva e preditiva;

Trocar  peças  conforme  vida  útil  preestabelecida;  Conferir  os  ajustes  conforme  o  padrão;  Testar  o

funcionamento do equipamento.

F - Sugerir mudanças de processo de produção:

 Balancear processo produtivo; Criar dispositivos de automação; Implementar dispositivos de automação;

Instalar equipamentos eletrônicos; Simular o processo produtivo; Liberar a linha para a produção em

massa.

G - Treinar pessoas:

 Passar  conhecimentos  técnicos  para  operadores;  Orientar  operadores  sobre  condições  de  risco  de

acidentes; Avaliar o desempenho operacional dos operadores; Habilitar operadores para a função.

H - Organizar o local de trabalho:

 Desligar aparelhos e instrumentos; Organizar ferramentas e instrumentos; Selecionar material bom e ou

rejeitado; Limpar a área de trabalho utilizando material adequado; Proteger equipamentos dos resíduos

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 às 23:00:36 Código de Autenticação: f828bcb3



430
DOM/ES - Edição Nº2.008

Vitória, segunda-feira, 02 de Maio de 2022

www.amunes.es.gov.br

(poeira).

I - Estabelecer comunicação oral e escrita:

 Estabelecer relações funcionais internas e externas; Participar de reuniões técnicas com pessoal interno e

externo; Redigir procedimentos de trabalho; Elaborar gráficos de resultados; Registrar ocorrências em

boletins, formulários e carta de manutenção; Preencher formulário de disposição de peças rejeitadas.

J - Redigir documentos:

 Descrever procedimento de trabalho; Preencher laudos técnicos; Emitir  relatórios técnicos; Preencher

cartão de rastreabilidade do aparelho; Elaborar gráficos de resultados positivos e negativos; Registrar

ocorrências; Preencher formulário de reposição de peças rejeitadas.

K - Demonstrar competências pessoais:

 Manter  sigilo  profissional;  Conhecer  inglês  técnico;  Conhecer  informática  para  operar  aplicativos

padronizados;  Trabalhar  sob  pressão;  Lidar  com  clientes  e  fornecedores;  Seguir  normas  técnicas

vigentes; Demonstrar capacidade de raciocínio sintético e analítico.

L – Realizar atividades específicas:

 Mediador nos Laboratórios de Informática Educativa das escolas da rede municipal, executando tarefas

que envolvam desenvolvimento de aplicativos educacionais, de banco de dados, instalação e manutenção

de redes de computadores, construção e atualização de dados no site, manutenção de equipamentos e

informações inseridas na internet, atendimento aos servidores e alunos da rede das escolas municipais

solucionando problemas de software e hardware.

M – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Pré-requisito: Curso Técnico de Nível Médio em Informática ou Profissionalizante na área / Carteira Nacional

de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso Técnico de Informática ou Profissionalizante.

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle de Gestão Municipal; Consertam e instalam aparelhos eletrônicos, fazem manutenções corretivas,

preventivas  e  preditivas.  Treinam,  orientam  e  avaliam  o  desempenho  de  operadores.  Estabelecem

comunicação oral e escrita para agilizar o trabalho, redigem documentação técnica e organizam o local de

trabalho. Podem ser supervisionados por engenheiros eletrônicos.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham na administração pública municipal; São admitidos na condição de servidores estatutários. Atuam

com máquinas e equipamentos, componentes elétricos, eletrônicos, microcomputadores e equipamentos de

comunicações,  laboratórios  de  controle  de  qualidade,  manutenção  e  pesquisa  na  assistência  técnico-

comercial. Geralmente se organizam em equipe, sob supervisão ocasional de profissionais de nível superior.

Trabalham em locais fechados em horários irregulares ou por rodízio de turnos. Em algumas das atividades

exercidas são expostos a ruídos, altas temperaturas, radiação e material tóxico.
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Recursos de Trabalho: 

Material  de  expediente;  Veículos  (transporte);  Computador  e  periféricos;  Programas  e  aplicativos;

Calculadora; Internet; Telefone; Máquina copiadora; Smartphone; Osciloscópio; Freqüencímetro; Esquema

elétrico; Estação de solda de ci; Tacômetro; Luxímetro; Sondas de micro-ondas; Termômetro; Gerador de

sinais;  Multímetro;  Gerador  de  áudio;  Ferro  de  solda;  Kit  de  ferramentas  padrão;  Computador;  Alicate

amperiométrico; Lanterna e demais materiais e recursos necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Não se aplica.

Perfil de Risco: Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Técnicos de Nível Médio.
Família de Cargos:  Técnicos em eletrônica.
Título do cargo/ocupação: Técnico de Informática. CBO – 3132-20

CARREIRA V
Descrição Sumária:  

Consertar e instalar aparelhos eletrônicos, fazer manutenções corretivas, preventivas e preditivas. Treinar,

orientar  e  avaliar  o  desempenho de  operadores.  Estabelecer  comunicação  oral  e  escrita  para  agilizar  o

trabalho,  redigir  documentação  técnica  e  organizar  o  local  de  trabalho.  Podem ser  supervisionados  por

engenheiros eletrônicos.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A - Consertar aparelhos eletrônicos:

 Avaliar  o  funcionamento  dos  aparelhos  conforme  padrões  de  desempenho;  Identificar  defeitos  em

equipamentos eletrônicos; Interpretar esquemas elétricos; Identificar as causas dos defeitos; Identificar

componentes  eletrônicos;  Substituir  componentes  danificados,  se  necessário;  Modificar  circuitos

eletrônicos; Fazer calibração de aparelhos eletrônicos; Testar aparelhos eletrônicos com instrumentos de

precisão.

B - Instalar equipamentos e ou aparelhos eletrônicos:

 Avaliar ambiente e condições de instalação do equipamento e ou aparelho; Inspecionar equipamento e ou

aparelho  visualmente;  Verificar  ajustes  em  equipamentos  e  ou  aparelhos  eletrônicos  conforme

parâmetros; Calibrar os equipamentos e ou aparelhos eletrônicos; Simular testes em condições diversas.

C - Desenvolver dispositivos de circuitos eletrônicos:

 Identificar a alteração ou mudança do dispositivo; Especificar componentes eletrônicos; Calcular custos

de  dispositivos  eletrônicos;  Demonstrar  benefícios  do  dispositivo  para  o  cliente;  Montar  circuitos

eletrônicos; Testar circuitos eletrônicos;

D - Fazer manutenção corretiva dos equipamentos:
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 Deslocar-se  para  manutenção  in  loco;  Levantar  dados  sobre  o  problema  com o  usuário;  Avaliar  o

funcionamento  do  equipamento  conforme  especificações;  Identificar  os  defeitos  e  ou problemas  dos

equipamentos; Analisar o esquema elétrico do equipamento; Analisar causa do defeito e ou problema do

equipamento; Corrigir o defeito e ou problema apresentado no equipamento; Testar o equipamento.

E - Fazer manutenções preventiva e preditiva dos equipamentos:

 Identificar necessidade de realizar manutenção; Cumprir plano de manutenções preventiva e preditiva;

Trocar  peças  conforme  vida  útil  preestabelecida;  Conferir  os  ajustes  conforme  o  padrão;  Testar  o

funcionamento do equipamento.

F - Sugerir mudanças de processo de produção:

 Balancear processo produtivo; Criar dispositivos de automação; Implementar dispositivos de automação;

Instalar equipamentos eletrônicos; Simular o processo produtivo; Liberar a linha para a produção em

massa.

G - Treinar pessoas:

 Passar  conhecimentos  técnicos  para  operadores;  Orientar  operadores  sobre  condições  de  risco  de

acidentes; Avaliar o desempenho operacional dos operadores; Habilitar operadores para a função.

H - Organizar o local de trabalho:

 Desligar aparelhos e instrumentos; Organizar ferramentas e instrumentos; Selecionar material bom e ou

rejeitado; Limpar a área de trabalho utilizando material adequado; Proteger equipamentos dos resíduos

(poeira).

I - Estabelecer comunicação oral e escrita:

 Estabelecer relações funcionais internas e externas; Participar de reuniões técnicas com pessoal interno e

externo; Redigir procedimentos de trabalho; Elaborar gráficos de resultados; Registrar ocorrências em

boletins, formulários e carta de manutenção; Preencher formulário de disposição de peças rejeitadas.

J - Redigir documentos:

 Descrever procedimento de trabalho; Preencher laudos técnicos; Emitir  relatórios técnicos; Preencher

cartão de rastreabilidade do aparelho; Elaborar gráficos de resultados positivos e negativos; Registrar

ocorrências; Preencher formulário de reposição de peças rejeitadas.

K - Demonstrar competências pessoais:

 Manter  sigilo  profissional;  Conhecer  inglês  técnico;  Conhecer  informática  para  operar  aplicativos

padronizados;  Trabalhar  sob  pressão;  Lidar  com  clientes  e  fornecedores;  Seguir  normas  técnicas

vigentes; Demonstrar capacidade de raciocínio sintético e analítico.

L – Realizar atividades específicas:

 Executar atividades de informática cujas tarefas envolvem desenvolvimento de sistemas e aplicativos,

estruturação de banco de dados, instalação e manutenção de redes de computadores, codificação de

programas, construção e atualização de dados no site da Prefeitura,  manutenção dos equipamentos,

dados  e  informações  inseridas  na internet  e  nos aplicativos,  atendimento  aos  usuários  solucionando

problemas de funcionamento de hardware e software.

M – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino Médio Completo.
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Pré-requisito: Curso Técnico em Informática ou Profissionalizante na área / Carteira Nacional de Habilitação

Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso Técnico em Informática.

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle de Gestão Municipal; Consertam e instalam aparelhos eletrônicos, fazem manutenções corretivas,

preventivas  e  preditivas.  Treinam,  orientam  e  avaliam  o  desempenho  de  operadores.  Estabelecem

comunicação oral e escrita para agilizar o trabalho, redigem documentação técnica e organizam o local de

trabalho. Podem ser supervisionados por engenheiros eletrônicos.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham na administração pública municipal; São admitidos na condição de servidores estatutários. Atuam

com máquinas e equipamentos, componentes elétricos, eletrônicos, microcomputadores e equipamentos de

comunicações,  laboratórios  de  controle  de  qualidade,  manutenção  e  pesquisa  e  nas  assistências  gerais.

Geralmente se organizam em equipe, sob supervisão ocasional de profissionais de nível superior. Trabalham

em locais fechados em horários irregulares ou por rodízio de turnos. Em algumas das atividades exercidas

são expostos a ruídos, altas temperaturas, radiação e material tóxico.

Recursos de Trabalho: 

Material  de  expediente;  Veículos  (transporte);  Computador  e  periféricos;  Programas  e  aplicativos;

Calculadora; Internet; Telefone; Máquina copiadora; Smartphone; Osciloscópio; Freqüencímetro; Esquema

elétrico; Estação de solda de ci; Tacômetro; Luxímetro; Sondas de micro-ondas; Termômetro; Gerador de

sinais;  Multímetro;  Gerador  de  áudio;  Ferro  de  solda;  Kit  de  ferramentas  padrão;  Computador;  Alicate

amperiométrico; Lanterna e demais materiais e recursos necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Não se aplica.

Perfil de Risco: Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Técnicos de Nível Médio.
Família de Cargos:  Técnicos de laboratórios de saúde e bancos de sangue.
Título do cargo/ocupação: Técnico em Laboratório. CBO – 3242-05

CARREIRA V
Descrição Sumária:  

Analisar material biológico de pacientes e doadores, recebendo e preparando amostras conforme protocolos

específicos. Operar, checar e calibrar equipamentos analíticos e de suporte. Os técnicos em patologia clínica

podem realizar coleta de material biológico. Trabalhar conforme normas e procedimentos técnicos de boas

práticas,  qualidade  e  biossegurança.  Mobilizar  capacidades  de  comunicação  oral  e  escrita  para  efetuar
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registros, dialogar com a equipe de trabalho e orientar pacientes e doadores.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A - Analisar material biológico:

 Dosar volumetria de reagentes e soluções para exames; Realizar análise macroscópica; Realizar testes

imunohematológicos; Pipetar amostra; Introduzir amostras no equipamento; Separar materiais biológicos

da amostra;  Pesquisar  materiais  bioquímicos  ou genéticos  ou hormonais  ou citológicos  da  amostra;

Submeter amostras a fontes de calor; Isolar microorganismos; Identificar microorganismos; Testar a

sensibilidade aos antimicrobianos; Amplificar ácido nucléico; Quantificar microorganismos ou anticorpos

ou substâncias através de dosagens; Rastrear células neoplásicas; Realizar análise microscópica; Analisar

resultado dos exames; Comparar resultados com os parâmetros de normalidade; Comparar o resultado

do exame com resultados anteriores; Comparar resultado do exame com os dados clínicos do paciente;

Encaminhar exames para o responsável.

B - Coletar material biológico:

 Atender paciente/doador; Realizar pré triagem de doadores; Checar pedido do exame; Verificar preparo

de paciente/doador; Preparar solução de glicose (dextrose); Administrar solução de glicose ao paciente;

Preparar  paciente/doador  para  coleta  ou  doação;  Observar  reação  do  paciente/doador;  Fornecer

recipiente ao paciente; Efetuar assepsia na região de coleta; Puncionar veias; Raspar mucosas, unhas e

pele;  Identificar  o  material  biológico  do  paciente/doador;   Colocar  conservantes  em  amostras;

Acondicionar amostra para transporte; Realizar transfusão de sangue.

C - Preparar amostra do material biológico:

 Selecionar técnica de preparação da amostra; Preparar soluções e reagentes; Sequenciar amostras; Diluir

material biológico; Homogeneizar amostras; Confeccionar lâminas (esfregaço); Corar lâminas; Aliquotar

amostras  e/ou  bolsas  de  sangue;  Centrifugar  amostras;  Desproteinizar  amostras;  Inativar  material

biológico; Lavar hemácias; Processar hemocomponentes; Lavar bolsa de sangue; Realizar testes pré-

transfusionais; Filtrar bolsa de sangue; Irradiar hemocomponentes.

D - Receber material biológico:

 Triar material biológico; Confrontar material biológico com o pedido; Conferir as condições do material

biológico; Distribuir material para cada setor; Rejeitar material biológico não conforme; Solicitar nova

coleta; Armazenar material biológico.

E - Operar equipamentos analíticos e de suporte:

 Checar  funcionamento  e  adequações  dos  equipamentos;  Ajustar  equipamentos;  Programar

equipamentos;  Limpar  equipamentos  e  bancada;  Controlar  temperatura  dos  equipamentos;  Solicitar

manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.

F - Trabalhar com segurança e qualidade:

 Usar  equipamento  de  proteção  individual  (epi)  e  coletiva  (epc);  Submeter-se  a  exames  de  saúde

periódicos; Tomar vacinas; Aplicar normas complementares de biossegurança; Acondicionar material para

descarte; Descartar resíduos químicos e biológicos; Desinfetar instrumental e equipamentos; Esterilizar

instrumentos;  Monitorar  qualidade  interna  de  esfregaço  citológico;    Realizar  controle  de  qualidade

interno; Controlar estoque, validade e lote de insumos; Fornecer dados estatísticos.

G - Comunicar-se:

 Dialogar com o doador; Orientar paciente/doador sobre os procedimentos da coleta do material; Registrar

a ação da coleta; Anotar a medicação que o paciente/doador está tomando; Registrar os procedimentos

do  exame;  Transcrever  resultados  observados;  Solicitar  orientação  ao  responsável  técnico,  quando

necessário;  Solicitar  autorização  ao  responsável  técnico,  quando  necessário;  Treinar  equipe  auxiliar;
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Supervisionar as atividades da equipe auxiliar; Participar do desenvolvimento e implantação de novas

técnicas de exames.

H - Demonstrar competências pessoais:

 Trabalhar em equipe; Demonstrar coordenação motora fina; Demonstrar capacidade de manter sigilo;

Demonstrar  capacidade  de  discriminar  cores;  Administrar  o  tempo;  Demonstrar  acuidade  visual;

Demonstrar  capacidade  de  concentração;  Demonstrar  comprometimento;  Demonstrar  capacidade

olfativa; Demonstrar capacidade de raciocínio lógico.

I – Realizar atividades específicas:

 Realizar atividades de laboratório cujas tarefas envolvem a preparação de pacientes, coleta de material

biológico, realização de testes, exames, lançamento de dados em sistema específico, encaminhamento do

resultado para conclusão do diagnóstico clínico e outros correlatos, bem como contribuição nas definições

de padrões, técnicas e condições de funcionamento de todo aparelhamento técnico de laboratório.

J – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino Médio Completo + Curso Técnico em Laboratório ou Análises Clínicas. 

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional.

Curso de Qualificação: Curso básico de Informática (80 horas).

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de  Controle  de  Gestão  Municipal;  Analisam  material  biológico  de  pacientes  e  doadores,  recebendo  e

preparando amostras conforme protocolos específicos. Operam, checam e calibram equipamentos analíticos e

de suporte. Os técnicos em patologia clínica podem realizar coleta de material biológico. Trabalham conforme

normas e procedimentos técnicos de boas práticas, qualidade e biossegurança. Mobilizam capacidades de

comunicação oral e escrita para efetuar registros, dialogar com a equipe de trabalho e orientar pacientes e

doadores.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham  na  administração  pública  municipal;  São  admitidos  na  condição  de  servidores  estatutários.

Exercem suas atividades em laboratórios clínicos, em hospitais, bancos de sangue e em serviços de saúde

pública,  trabalham  em  ambientes  fechados,  e  alguns,  por  rodízio  de  turnos.  Via  de  regra,  trabalham

individualmente  com  supervisão  de  profissionais  de  nível  superior,  tais  como  bioquímicos,  biomédicos,

médicos, etc. Em algumas das atividades exercidas sofrem exposição a material  tóxico, radiação e risco

biológico.

Recursos de Trabalho: 

Material  de  expediente;  Veículos  (transporte);  Computador  e  periféricos;  Programas  e  aplicativos;

Calculadora;  Internet;  Telefone;  Máquina  copiadora;  Smartphone;  Capela  de  exaustão;  Capela  de

esterilização;  Aparelhos  de  refrigeração;  Epi  equipamento  de  proteção  individual;  Selador  th;  Tesoura;

Corador de lâminas; Incubadora; Conexão estéreo; Aglutinoscópio; Relógio multi timer; Esmalte de unha;
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Lápis;  Lâmina  e  lamínula;  Microscópio  Bolsa  de  sangue;  Alcool;  Solventes;  Centrífugas;  Banho-maria;

Vidraria de laboratório; Osmômetro; Espectrofotômetros; Ácidos; Alça de platina; Agitador; Refratômetro;

Pipetas; Gase e algodão; Bico de bünsen; Tubos de ensaio e cubetas; Papéis absorventes; Balanças Garrote;

Adaptador  para  tubo  e  agulha;  Corantes  e  reagentes;  Autoclave;  Hipoclorito  de  sódio  Escalpe;

Homogeinizador; Soro fisiológico; Destiladores; Água destilada; Agregômetro; Desinfectantes; Álccol; Pinças;

Estufa;  Coletor;  Aparelhos  de  análises  clínicas  e  demais  materiais  e  recursos  necessários  à  completa

execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Jaleco, Luvas, Mascaras ou Respiradores e Óculos de segurança ou protetor facial.

Perfil de Risco: Ergonômico, exposição a material tóxico e risco biológico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
Grupo Ocupacional:  Técnicos de Nível Médio.
Família de Cargos:  Técnicos em controle ambiental, utilidades e tratamento de efluentes.
Título do cargo/ocupação: Técnico em Meio Ambiente. CBO – 3115-05

CARREIRA V
Descrição Sumária:  

Auxiliam profissionais de nível superior na implementação de projetos, gestão ambiental e coordenação de

equipes de trabalho; operam máquinas, equipamentos e instrumentos. Coordenam processos de controle

ambiental,  utilidades,  tratamento  de efluentes  e levantamentos  meteorológicos.  Realizam análises  físico-

químicas e microbiológicas dos efluentes. Monitoram a segurança no trabalho.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A - Implementar projetos:

 Estudar etapas de desenvolvimento do projeto; Interpretar plantas, fluxogramas de projetos; Orientar

implantação  de projetos; Adequar  procedimentos  operacionais;  Identificar  problemas operacionais  na

implantação de projetos; Propor melhorias em projetos.

B - Coordenar equipes de trabalho:

 Elaborar plano de trabalho; Dimensionar equipes de trabalho; Distribuir  tarefas; Orientar equipes de

trabalho;  Monitorar  cumprimento  das  normas  e  legislação  no  trabalho;  Identificar  necessidades  de

treinamento; Capacitar operadores.

C - Operar máquinas, equipamentos e instrumentos:

 Identificar  procedimentos de operação; Avaliar  funcionamento das máquinas e equipamentos;  C.3  -

Ajustar máquinas e equipamentos; Calibrar equipamentos e instrumentos (pluviógrafo, linígrafo, oxímetro

e phmetro); Fornecer subsídios para elaborar plano de manutenção; Solicitar manutenção periódica das

máquinas  e  equipamentos;  Programar  paradas  para  manutenção;  Propor  melhorias  nas  máquinas,

equipamentos e instrumentos.

D  -  Coordenar  processos  de  controle  ambiental,  utilidades,  tratamento  de  efluentes  e

levantamentos meteorológicos:
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 Programar  aquisição  e  estocagem de  matéria-prima e  insumos;  Ajustar  parâmetros  operacionais  de

otimização dos processos; Avaliar eficiência dos processos; Avaliar capacidade produtiva do processo de

ar, vapor, óleo e gases; Controlar custos operacionais; Determinar vazões líquidas e índices inerentes ao

controle do processo; Realizar inspeções e vistorias técnicas; Controlar distribuição dos produtos gerados

(vapor,  ar  e  efluentes);  Testar  novos  produtos  químicos  e  equipamentos;  Identificar  os  aspectos

ambientais e impactos associados; Cumprir objetivos e metas ambientais; Definir local de armazenagem

dos resíduos e efluentes.

E - Realizar análises físico-químicas e micro-biológicas dos efluentes:

 Preparar ambiente para análises; Suprir ambiente de análises com reagentes, vidrarias e equipamentos;

Coletar amostras; Preservar amostras coletadas; Identificar  amostras e pontos de coletas; Manusear

vidrarias, instrumentos e equipamentos; Manipular produtos químicos e biológicos; Interpretar resultados

analíticos; Elaborar laudos, relatórios e planilhas dos resultados analíticos; Encaminhar amostras para

análises externas complementares.

F - Implementar ações de gestão ambiental:

 Avaliar  amplitude  dos  impactos  ambientais;  Definir  medidas  corretivas;  Estabelecer  prazos,  ações  e

responsabilidades; Aplicar ações corretivas; Analisar resultados das ações corretivas; Atender normas e

legislação ambiental; Propor ações preventivas.

G - Monitorar a segurança no trabalho:

 Fornecer subsídios para elaboração do mapa de riscos; Interpretar mapa de riscos; Controlar uso dos

equipamentos  de  proteção  (individual  e  coletiva);  Cumprir  procedimentos  de  emergência;  Fornecer

informações  para  procedimentos  de  emergência;  Informar  sobre  precauções  de  produtos  e  resíduos

gerados no processo.

H - Demonstrar competências pessoais:

 Comunicar-se;  Agir  com  ética;  Demonstrar  iniciativa;  Demonstrar  capacidade  de  auto-organização;

Demonstrar  dinamismo; Dar provas de liderança;  Demonstrar  capacidade  de adaptação;  Demonstrar

sociabilidade; Autocriticar-se; Manter bom relacionamento interpessoal.

I – Realizar atividades Específicas:

 Prestação de suporte e apoio técnico especializado às atividades dos Gestores e Analistas Ambientais.

Execução de atividades de coleta, seleção e tratamento de dados e informações especializadas voltadas

para as atividades finalísticas. Orientação e controle de processos voltados às áreas de conservação,

pesquisa, proteção e defesa ambiental. Oferecer o suporte necessário à realização de ações voltadas para

a  preservação  do  meio  ambiente  do  município,  disponibilizando  materiais,  insumos,  equipamentos,

organizando equipes de trabalho e acompanhando as atividades de reflorestamento e recuperação de

áreas  degradadas,  de  conservação  de  recursos  hídricos,  dentre  outras.  Executar  outras  atividades

correlatas que lhe forem atribuídas. Executar atividades que envolvem o atendimento e orientação de

pacientes  na  prevenção  de  doenças  bucais,  aplicando  procedimentos  de  acordo  com as  orientações

técnicas recebidas,  bem como participando da organização de eventos educativos  na área de saúde

bucal.  Manter  controle  das  consultas  odontológicas  realizadas  no  âmbito  das  escolas  municipais,

identificando as necessidades de atendimento, preparando os cronogramas, realizando os cadastros das

crianças  e  registrando  os  procedimentos  adotados  nos  tratamentos,  bem  como  acompanhando  a

produção individual  dos profissionais  envolvidos.  Executar outras atividades correlatas que lhe forem

atribuídas

I – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo
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com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino Médio Completo + Curso Técnico ou Tecnólogo em Meio Ambiente.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “AB”.

Curso de Qualificação: Curso básico de informática (80 horas).

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de  Controle  de  Gestão  Municipal;  elaborar  projetos  ambientais;  controlar  emissões  de  poluentes;  gerir

resíduos;  implantar  projetos  ambientais;  implementar  procedimentos  de  remediação;  comunicar-se;

demonstrar competências pessoais.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham na administração pública municipal; São admitidos na condição de servidores estatutários.  Atuam

na maioria das atividades econômicas, com foco na reciclagem, eletricidade, gás, captação, purificação e

distribuição  de  água,  além  da  silvicultura,  exploração  florestal.  Costumam  trabalhar  em  equipe

multidisciplinar, em laboratórios e escritórios; à céu aberto, ou no campo.

Recursos de Trabalho: 

Gps; Recursos De Informática; Sofwares E Hardwares Específicos; Epi; Aparelhos De Comunicação; Câmera;

Equipamentos De Medição; Veículos Terrestres E Aquáticos; Normas Técnicas E Legislação; Sig - Sistema De

Informação  Geográfica;  Vidraria  De  Laboratório;  Material  De  Escritório;  Smartphone;  Veículo,  e  demais

materiais e recursos necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Não se aplica.

Perfil de Risco: Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Técnicos de Nível Médio.
Família de Cargos:  Técnicos em construção civil (edificações).
Título do cargo/ocupação: Técnico em Obras Civis - Cadista CBO – 3121-05

CARREIRA V
Descrição Sumária:  

Elaboram desenhos de arquitetura e engenharia civil utilizando softwares específicos para desenho técnico,

assim como podem executar plantas, desenhos e detalhamentos de instalações hidrossanitárias e elétricas e

desenhos cartográficos; coletam e processam dados e planejam o trabalho para a elaboração do projeto
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como, por exemplo, interpretar projetos existentes, calcular e definir custos do desenho, analisar croqui e

aplicar  normas de  saúde  ocupacional  e  normas técnicas  ligadas  à  construção  civil,  podendo atualizar  o

desenho de acordo com a legislação.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Coletar dados para elaboração de desenho:

  Interpretar  projetos existentes;  Consultar  informações em arquivos;  Fazer  levantamento  de campo;

Buscar informações complementares; Organizar dados coletados; Calcular custos estimados do desenho.

B  -  Planejar o trabalho relativo ao desenho:

 Propor alternativas para elaboração do desenho; Determinar metodologia do desenho; Selecionar meios e

ferramentas de desenho; Estipular prazos de execução do desenho; Definir custo do desenho; Preparar o

local de trabalho; Aplicar normas de saúde ocupacional (nr-9 e nr-15).

C  -  Processar dados para desenho:

 Transferir  dados da estação total  do campo para escritório;  Calcular  dados da caderneta de campo;

Analisar croqui obtido através das informações de campo; Interpretar memória de cálculo;   Pesquisar na

internet. 

D  -  Elaborar desenhos de arquitetura e engenharia civil:

 Fazer  visita  técnica  para  rever  dados;  Aplicar  normas  técnicas;  Utilizar  softwares  específicos  para

desenho; Definir formatos e escalas; Detalhar desenhos; Diagramar pranchas; Legendar plantas;  Listar

material do desenho.

E  - Revisar desenhos:

 Conferir  cotas,  dimensionamentos  e  informações  descritivas;  Atualizar  o  desenho  de  acordo  com a

legislação; Complementar desenhos; Modificar desenhos; Compatibilizar desenhos sob supervisão.

F  - Fechar a ordem de serviço do desenho:

 Relatar mudanças de procedimento; Retornar documentos utilizados para arquivo; Liberar desenho para

arquivo eletrônico ou mapoteca; Enviar desenho e/ou cópias para cliente; Preencher relatório final.

G - Organizar arquivos técnicos:

 Determinar tipo de arquivo a ser utilizado; Reunir documentos; Indexar documentos pertinentes à área;

Armazenar arquivos; Organizar catálogos de fornecedores; Compactar arquivos digitais. 

H  - Realizar atividades específicas:

 Elaborar croquis, desenhos, plantas e projetos de obras, serviços e outros, utilizando técnicas e software

específicos, em atendimento as demandas da área de atuação. Executar outras atividades correlatas que

lhe forem atribuídas.

I – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino Médio Completo. 

Pré-requisito: Curso Técnico em Edificações ou Profissionalizante na área.

Curso de Qualificação: Curso Profissionalizante em Autocad.

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:
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Dominar informática básica; Aplicar princípios de qualidade total; Demonstrar raciocínio matemático; 

Adotar normas de higiene no trabalho; Conservar instrumentos de desenho; Acompanhar novas tecnologias;

Trabalhar em equipe; Desenvolver visão espacial; Demonstrar habilidade/precisão manual.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham na administração pública municipal; São admitidos na condição de servidores estatutários. Podem,

também,  trabalhar  em laboratórios  de  pesquisa  e  desenvolvimento,  planejamento,  orçamento,  projetos,

gerenciamento, controle e execução de obras. Trabalham em equipe, sob supervisão ocasional. 

Recursos de Trabalho: 

Material  de  escritório;  Gabarito;  Desengordurante;  Trena;  Computador;  Canetas;  Lápis;  Softwares

específicos; Papéis para desenho; Compasso; Fita adesiva; Juba (escova), porta projeto (tubo), tecnígrafo;

Jogo de esquadros; Calculadora; Coordenatógrafo; Escalímetro; Impressora; Epi´s; Estilete; Régua paralela;

Tinta nanquim; Lâmina (gilete); Ploter; Transferidor; Algodão; Cadeira ergométrica; Normógrafo; Prancheta,

entre outros equipamentos para a função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Capacete, Calçado fechado impermeável, Protetor auricular, Colete refletivo.

Perfil de Risco: Físico, Químico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Técnicos de Nível Médio.
Família de Cargos:  Técnicos em construção civil (edificações).
Título do cargo/ocupação: Técnico em obras civis - Edificações. CBO – 3121-05

CARREIRA V
Descrição Sumária:  

Realizam levantamentos topográficos e planialtimétricos. Desenvolvem e legalizam projetos de edificações

sob  supervisão  de  um  engenheiro  civil;  planejam  a  execução,  orçam  e  providenciam  suprimentos  e

supervisionam a execução de obras e serviços. Treinam mão-de-obra e realizam o controle tecnológico de

materiais e do solo.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Realizar levantamento topográfico:

  Realizar levantamento topográfico; Fazer levantamento planialtimétrico; Elaborar desenho      

 topográfico; Desenvolver planilhas de cálculo; Locar obras; Conferir cotas e medidas.

B  -  Desenvolver projetos sob supervisão:

 Coletar  dados  do  local  e  do  cliente;  Interpretar  projetos;  Elaborar  plantas  seguindo  normas  e

especificações técnicas; Elaborar projetos arquitetônicos; Desenvolver projeto de estrutura de concreto;

Elaborar  projetos  de  estrutura  metálica;  Elaborar  projetos  de  instalações  hidrossanitárias;  Elaborar

projetos de instalações elétricas, telefônicas e spdac; Elaborar projetos de instalações de prevenção e

combate a incêndios; Elaborar projetos de instalações de ar condicionado; Elaborar projeto de instalações
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de cabeamento estruturado; Compatibilizar projetos para eliminar as interferências.

C  -  Legalizar projetos e obras:

 Conferir projetos; Selecionar documentos para legalização da obra; Encaminhar projetos para aprovação

junto  aos  órgãos  competentes;  Controlar  prazo  de  documentação;  Corrigir  as  não-conformidades;

Requerer aprovação de vistoria nos órgãos competentes; Providenciar encerramento das obras; Organizar

arquivo técnico. 

D  -  Planejar o trabalho de execução de obras civis:

 Elaborar plano de ação; Definir a logística; Propor cronograma físico; Participar da definição de métodos e

técnicas construtivas; Dimensionar equipe de trabalho; Listar máquinas, equipamentos e ferramentas;

Elaborar  cronograma de suprimentos;  Racionalizar  canteiro  de obras; Acompanhar  os resultados  dos

serviços.

E  -  Orçar obras:

 Fazer  estimativa  de  custos;  Interpretar  projetos  e  especificações  técnicas;  Fazer  visita  técnica  para

levantamento de dados; Levantar quantitativos de projetos de edificações; Cotar preços de insumos e

serviços; Fazer composição de custos diretos e indiretos; Elaborar planilha de quantidade e de custos;

Comparar custos; Elaborar cronograma físico-financeiro. 

F  -  Providenciar suprimentos e serviços:

 Pesquisar  a  existência  de  novas  tecnologias;  Elaborar  cronograma  de  compras;  Consultar  estoque;

Selecionar fornecedores; Fazer cotação de preços; Elaborar estudo comparativo de custos;   Negociar

preços, prazos de entrega e condições de pagamento de produtos e serviços.

G  -  Supervisionar execução de obras:

 Inspecionar a qualidade dos materiais e serviços; Controlar o estoque e o armazenamento de materiais;

Seguir as instruções dos fabricantes; Buscar a industrialização de processos executivos;  Racionalizar o

uso  dos  materiais;  Cumprir  cronograma  preestabelecido;  Coordenar  equipes  de  trabalho;  Conferir

execução e qualidade dos serviços; Fiscalizar obras; Realizar medições; Efetivar pagamentos na obra;

Realizar  apropriação  de  máquinas,  equipamentos  e  mão-de-obra;  Fazer  diário  de  obras;  Solucionar

problemas de execução; Zelar pela organização, segurança e limpeza da obra; Padronizar procedimentos.

H  - Executar controle tecnológico de materiais e solos:

  Aplicar  normas  técnicas;  Operar  equipamentos  de  laboratório  e  sondagem;  Executar  serviços  de

sondagem; Coordenar  equipe de coleta  de amostras e  ensaios;  Coletar  amostras;  Executar  ensaios;

Especificar os materiais utilizados nos ensaios; Quantificar os materiais utilizados nos ensaios;   Elaborar

relatórios técnicos; Analisar relatórios técnicos; Controlar estoque dos materiais de ensaio.

I  -  Treinar mão-de-obra:

 Definir objetivos do treinamento; Programar atividades teóricas e práticas; Elaborar material didático;

Supervisionar  as  aulas  práticas;  Conscientizar  o  aprendiz  quanto  ao  uso  racional  de  materiais,

equipamentos e do tempo.

J  - Executar a manutenção e conservação de obras:

 Fazer visita técnica para diagnóstico; Verificar responsabilidade; Apresentar soluções alternativas;  Orçar

o serviço; Providenciar o reparo; Supervisionar a execução.

K  - Realizar atividades específicas:

 Analisar documentos, informações, projetos, plantas e outros, efetuando cálculos, instruindo processos,

emitindo  documentos  pertinentes,  em  observância  às  normas  estabelecidas.  Realizar  levantamentos

topográficos e planialtimétricos. Desenvolver e legalizar projetos de edificações sob supervisão de um

engenheiro civil; planejar a execução, orçar e providenciar suprimentos e supervisionar a execução de

obras e serviços. Treinar mão-de-obra e realizar o controle tecnológico de materiais e do solo. 
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L – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino Médio Completo + Curso Técnico em Edificações ou Profissionalizante na área.

Pré-requisito: Registro no respectivo conselho profissional / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “AB”.

Curso de Qualificação: Curso Básico de Informática (80 horas).

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Realizar serviços de acordo com normas de higiene, saúde e segurança no trabalho; Tomar decisões cabíveis

às funções realizadas; Utilizar legislação trabalhista; Comunicar-se; Trabalhar em equipe; Prestar primeiros

socorros; Redigir documentos comerciais técnicos; Manter-se atualizado e informado; 

Comunicar-se em idiomas estrangeiros; Agir  com ética;  Solucionar  problemas;  Demonstrar  dinamismo e

criatividade; Conscientizar-se sobre questões ambientais; Agir com liderança; Demonstrar capacidade em

negócios; Demonstrar capacidade de relacionamento; Avaliar produção e produtividade.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham na administração pública municipal; São admitidos na condição de servidores estatutários. Podem,

também,  trabalhar  em laboratórios  de  pesquisa  e  desenvolvimento,  planejamento,  orçamento,  projetos,

gerenciamento, controle e execução de obras. Trabalham em equipe, sob supervisão ocasional. Atuam em

ambientes fechados ou abertos, por rodízio de turnos. Frequentemente estão sujeitos ao trabalho em grandes

alturas, expostos a ruídos, material tóxico e condições variáveis de temperatura.

Recursos de Trabalho: 

Computador;  Calculadoras;  Nível  a  laser;  Teodolito;  Vídeo; Televisão; Rádio  comunicador;  Mangueira de

nível; Prumos; Estação total; Prumo; Régua de pedreiro; Trena; Gps; Esquadro de obra; Telefone celular /

bip; Epis; Equipamento de laboratório; Material de desenho; Equipamento de topografia;  Projetor de slides;

Softwares específicos.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Capacete, Calçado fechado impermeável, Protetor auricular, Colete refletivo.

Perfil de Risco: Físico, Químico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Técnicos de Nível Médio.
Família de Cargos:  Técnicos de odontologia.
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Título do cargo/ocupação: Técnico em Saúde Bucal. CBO – 3224-15
CARREIRA V

Descrição Sumária:  

Prevenir doença bucal participando de programas de promoção à saúde, projetos educativos e de orientação

de  higiene  bucal.  Executar  procedimentos  odontológicos  sob  supervisão  do  cirurgião  dentista.  Mobilizar

capacidades de comunicação em palestras, orientações e discussões técnicas. As atividades são exercidas

conforme normas e procedimentos técnicos e de biossegurança.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Planejar o trabalho técnico-odontológico:

 Agendar  consultas;  Triar  pacientes;  Realizar  a  anamnese  do  paciente;  Agilizar  o  atendimento

odontológico; Preparar equipamentos e instrumental para o uso; Organizar arquivo e fichário.

B  -  Prevenir doença bucal:

 Executar projetos educativos; Ensinar técnicas de higiene bucal; Atuar junto à equipe de elaboração do

índice epidemiológico; Aplicar métodos preventivos para controle da cárie dental.

C  -  Trabalhar com biossegurança:

 Usar equipamentos de proteção individual (epi); Fazer assepsia da sala e/ou equipamentos; Desinfectar

instrumental  e/ou  moldagens;  Esterilizar  instrumental;  Executar  limpeza,  assepsia,  desinfecção  e

esterilização  do  instrumental,  equipamentos  odontológicos  e  do  ambiente  de  trabalho;  Vacinar-se;

Precaver-se contra efeitos adversos dos produtos;  Solicitar  adequação do ambiente  de trabalho  (luz,

ruído,  circulação  de  ar);  Providenciar  o  acondicionamento  e  destino  do  lixo;  Acondicionar  materiais

perfurocortantes para descarte; Seguir padrões ergonômicos;  Armazenar material esterilizado; Cumprir

normas complementares de biossegurança e segurança;  Proceder  à conservação e à manutenção do

equipamento odontológico.

D  -  Promover a saúde bucal:

 Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, mediante

planejamento local e protocolos de atenção à saúde; Realizar atividades programadas e de atenção à

demanda  espontânea;  Auxiliar  e  instrumentar  os  profissionais  nas  intervenções  clínicas;  Realizar  o

acolhimento  do  paciente  nos  serviços  de  saúde  bucal;  Acompanhar,  apoiar  e  desenvolver  atividades

referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de saúde da família, buscando aproximar e

integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; Processar filme radiográfico; Selecionar moldeiras;

Preparar modelos em gesso; Manipular materiais de uso odontológico.

E  - Comunicar-se:

 Ministrar palestras educativas; Discutir técnicas de execução de trabalho;  Registrar informações técnicas;

Informar métodos de trabalho; Instruir na instalação e higienização de próteses dentárias; Preencher

fichas clínicas; Anotar fichas clínicas; Participar de eventos institucionais.

F  - Demonstrar competências pessoais:

 Demonstrar capacidade de delegar; Demonstrar coordenação motora fina; Demonstrar senso estético;

Demonstrar capacidade de concentração; Demonstrar percepção visual e táctil; Demonstrar capacidade

de  abstrair  o  resultado;  Demonstrar  capacidade  de  saber  ouvir;  Demonstrar  capacidade  de  efetuar

atendimento humanizado; Demonstrar capacidade de efetuar atendimento humanizado.

G  - Realizar atividades específicas:

 Executar atividades que envolvem o atendimento e orientação de pacientes na prevenção de doenças

bucais, aplicando procedimentos de acordo com as orientações técnicas recebidas, bem como participando

da  organização  de  eventos  educativos  na  área  de  saúde  bucal.  Manter  controle  das  consultas
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odontológicas realizadas no âmbito das escolas municipais, identificando as necessidades de atendimento,

preparando  os  cronogramas,  realizando  os  cadastros  das  crianças  e  registrando  os  procedimentos

adotados nos tratamentos, bem como acompanhando a produção individual dos profissionais envolvidos.

Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

H – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Pré-requisito: Curso Técnico em Saúde Bucal + Registro no Respectivo Órgão de Classe. 

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle de Gestão Municipal; Prevenir doença bucal; Trabalhar com biossegurança; Promover a saúde da

família;  Comunicar-se;  Demonstrar  capacidade  de  delegar;  Demonstrar  coordenação  motora  fina;

Demonstrar senso estético; Demonstrar capacidade de concentração; Demonstrar percepção visual e táctil;

Demonstrar  capacidade  de  abstrair  o  resultado;  Demonstrar  capacidade  de  saber  ouvir;  Demonstrar

capacidade de efetuar atendimento humanizado.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham  na  administração  pública  municipal;  São  admitidos  na  condição  de  servidores  estatutários.

Orientam a população e os pacientes sobre a prevenção e tratamento das doenças bucais. Os auxiliares em

saúde bucal exercem atividades de apoio ao tsb e ao cirurgião dentista.  Trabalham em locais fechados,

podem permanecer em posições desconfortáveis, durante longos períodos. Podem estar sujeitos a exposições

de fotopolimerizadoras, material tóxico, radiação e ruídos, bem como à pressão para cumprimento de agenda

de trabalho.

Recursos de Trabalho: 

Maçarico;  Estufa;  Ultrassom;  Vibrador;  Autoclave;  Canetas  De  Alta  E  Baixa  Rotação  E  Brocas;  Cadeira

odontológica; Aparador de gesso; Seladora; Fotopolimerizador; Pinças; Aparelho de raio x; Material clínico;

Aparelho de vapor; Medinic (geladeira); Pincéis; Cubetas; Placas; Bancadas; Compressor; Espátulas; Muflos;

Gesso; Prof (aparelho De Profilaxia); Espelho De Mão; Broeleiro; Monômero; Motores; Material periodôntico;

Amalgamador; Godês; Silicone; Hidrocoloide irreversível; Gase; Oxigênio; Panela termo-pneumo-hidráulica;

Compósitos; Ligas metálicas; Cerâmicas; Resinas; Smartphone e demais materiais e recursos necessários à

completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das
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penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Máscara, luvas, Touca, sapato fechado impermeável.

Perfil de Risco: Biológico, materiais tóxicos, radiações, contaminação por materiais perfurocortantes.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Técnicos de Nível Médio. 
Família de Cargos:  Técnicos em segurança do trabalho.
Título do cargo/ocupação: Técnico em Segurança do Trabalho. CBO – 3516-05

CARREIRA V
Descrição Sumária:  

Participar da elaboração e implementação da política de saúde e segurança do trabalho; realizar diagnóstico

da situação de SST do órgão; identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e

meio ambiente. Desenvolver ações educativas na área de saúde e segurança do trabalho; integrar processos

de negociação. Participar da adoção de tecnologias e processos de trabalho; investigar, analisar acidentes de

trabalho e recomendar medidas de prevenção e controle.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A - Participar da elaboração da política de saúde e segurança do trabalho da instituição:

 Planejar a política de saúde e segurança do trabalho; Identificar a política administrativa da instituição;

Diagnosticar  condições  gerais  da  área  de  SST;  Analisar  tecnicamente  as  condições  ambientais  de

trabalho; Comparar a situação atual com a legislação; Avaliar  os referenciais legais da política a ser

implantada; Mostrar impacto econômico de implantação da política; Mostrar impacto na segurança do

trabalhador na implantação da política; Mostrar impacto na saúde do trabalhador  na implantação da

política; Participar da definição dos indicadores da política; Negociar a aplicabilidade da política.

B - Implantar a política de SST:

 Divulgar  a  política  na  instituição;  Administrar  dificuldades  de  implantação;  Coordenar  equipes

multidisciplinares;  Gerenciar  a  aplicação  da  política  de  SST;  Estabelecer  programas,  projetos  e

procedimentos de melhoria; Elaborar programas preventivos e/ou corretivos; Elaborar procedimentos de

melhoria;  Implementar  programas  preventivos  e/ou  corretivos;  Implantar  procedimentos  técnicos  e

administrativos; Promover ação conjunta com a área de saúde; Desenvolver sistema de gestão de SST.

C - Realizar diagnóstico da situação de SST da instituição:

 Avaliar o ambiente de trabalho; Utilizar metodologia científica para avaliação; Realizar inspeção;  Estudar

a  relação  entre  as  ocupações  dos  espaços  físicos  com  o  desenvolvimento  sustentável;  Avaliar

procedimentos  de atendimentos  emergenciais;  Participar  do sistema de gestão ambiental;  Avaliar  as

atividades  da  organização  versus  os  programas oficiais  de  SST  e  outros;  Avaliar  o  desempenho do

sistema; Supervisionar procedimentos técnicos; Analisar projetos, processos, instalação de máquinas e

equipamentos;  Reconhecer  agentes  de  risco  ocupacional;  Caracterizar  agentes  de  risco  ocupacional;

Realizar análise preliminar de risco (apr); Realizar análise preliminar de risco ocupacional (aprho); Avaliar

qualitativamente os agentes de risco ocupacional; Identificar grupos homogêneos de exposição; Priorizar

riscos, ghes, atividade e ambiente de trabalho a serem avaliados; Medir agentes de risco ocupacional

(avaliação  quantitativa);  Validar  coleta  da  amostra;  Efetuar  o  tratamento  estatístico  das  medições;

Interpretar o resultado do tratamento estatístico.

D - Identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente:

 Interpretar  indicadores  de  eficiência  e  eficácia  dos  programas  implantados;  Validar  indicadores  de
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eficiência  e  eficácia;  Adequar  a  política  de  SST  às  disposições  legais;  Identificar  indicadores  para

replanejamento do sistema; Adotar metodologia de pesquisas quantitativas e qualitativas; Verificar o

nível  de  atendimento  e  perspectivas  de  avanço;  Verificar  implementação  de  ações  preventivas  e

corretivas; Estabelecer mecanismos de intervenção; Recomendar medidas de controle cabíveis em função

do diagnóstico.

E - Desenvolver ações educativas na área de SST:

 Identificar  as  necessidades  educativas  em  SST;  Promover  ações  educativas  em  SST;  Elaborar

cronograma  de  ações  educativas  de  segurança  e  saúde  do  trabalho;  Elaborar  recursos  e  materiais

didáticos de ações educativas de segurança e saúde; Formar multiplicadores; Implementar intercâmbio

entre equipes técnicas; Difundir informações; Utilizar métodos e técnicas de comunicação; Avaliar ações

educativas de segurança e saúde; Participar dos programas de humanização do ambiente de trabalho;

Orientar  órgãos públicos  e comunidade  para o atendimento de emergências ambientai;  Participar  de

ações emergenciais.

F - Integrar processos de negociação:

 Orientar  as  partes  em  SST;  Promover  reuniões  com  as  contratadas;  Assessorar  nas  negociações;

Participar de perícias e fiscalizações.

G - Participar da adoção de tecnologias e processos de trabalho:

 Analisar  a aplicação  de tecnologia;  Avaliar  impacto  da adoção; Inspecionar  implantação;  Estabelecer

formas de controle dos riscos associados; Emitir parecer sobre equipamentos, máquinas e processos.

H - Investigar acidentes de trabalho:

 Selecionar metodologia para investigação de acidentes; Analisar causas de acidentes; Determinar causas

de acidentes;  Identificar  perdas decorrentes do acidente;  Elaborar relatório de acidente de trabalho;

Propor recomendações técnicas; Verificar eficácia das recomendações;

I - Comunicar-se:

 Elaborar  manual  do  sistema  de  gestão  de  SST;  Elaborar  normas  de  procedimentos  técnicos  e

administrativos; Gerar relatórios de resultados; Documentar procedimentos e normas de sistemas de

segurança; Controlar atualização de documentos, normas e legislação; Revisar documentação de SST;

Atualizar registros; Organizar banco de dados; Alimentar rede de informações; Emitir parecer técnico;

Registrar procedimentos técnicos.

J - Demonstrar competências pessoais:

 Demonstrar  capacidade  de  observação  técnica;  Trabalhar  em  equipe;  Demonstrar  capacidade  de

discernimento;  Administrar  conflitos;  Demonstrar  capacidade  de  negociação;  Tomar  decisões;

Demonstrar visão sistêmica; Demonstrar capacidade de comunicação; Delegar atribuições; Demonstrar

atitude proativa; Demonstrar capacidade de atentar a detalhes; Demonstrar capacidade de nexo causal;

Trabalhar sob pressão; Demonstrar capacidade de observação difusa.

  K – Realizar atividades específicas:

 Realizar atividades voltadas para a área de segurança do trabalho, inspecionando locais, instalações e

equipamentos  da  Prefeitura  verificando  condições  de  trabalho  visando  identificar  irregularidades  em

observância às normas de segurança e utilização adequada dos equipamentos de proteção, prevenindo a

ocorrência de acidentes,  investigando acidentes ocorridos,  examinando as condições das ocorrências,

identificando causas, propondo providências cabíveis, apresentando sugestões e medidas de segurança,

orientando os servidores envolvidos  na execução  dos trabalhos  quanto  aos serviços de alto  risco,  à

prevenção  de  doenças  ocupacionais  e  acidentes,  à  correta  utilização  de  equipamentos  de  proteção

individual, assegurando o cumprimento da legislação pertinente. Participar da elaboração e implementar

política  de  saúde  e  segurança  do  trabalho;  realizar  diagnóstico  da  situação  de  SST  da  instituição;
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identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolver

ações educativas na área de saúde e segurança do trabalho; integrar processos de negociação. Participar

da  adoção  de  tecnologias  e  processos  de  trabalho.  Promover  visitas  técnica.  Analisar  pedido  de

insalubridade. Participar da elaboração do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). 

L – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Pré-requisito: Curso de Técnico em Segurança do Trabalho / Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”.

Curso de Qualificação: Curso básico de Informática (80 horas).

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle  de Gestão Municipal;  Prestar  assistência  e  consultoria  técnicas;  Participar  da elaboração da

política de saúde e segurança do trabalho da instituição; Implantar a política de SST; Realizar diagnóstico da

situação de SST do órgão; Identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio

ambiente; Participar da adoção de tecnologias e processos de trabalho; Investigar acidentes de trabalho;

Comunicar-se;  Dar  provas  de  pontualidade;  Demonstrar  capacidade  de  adaptação;  Dar  provas  de

moderação; Demonstrar comprometimento; Demonstrar assiduidade; Demonstrar capacidade de autocrítica;

Demonstrar  confiabilidade;  Demonstrar  capacidade  de  organização;  Interagir  socialmente;  Demonstrar

autoconfiança; Interagir com a comunidade; Demonstrar percepção.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham na administração pública municipal; São admitidos na condição de servidores estatutários. Em

geral,  atuam de forma individual,  sob supervisão permanente ou ocasional,  em ambientes  fechados,  no

período  diurno,  exercendo  o  trabalho  de  forma  presencial.  Algumas  de  suas  atividades  podem  ser

desenvolvidas sob pressão, levando-os à situação de estresse. Os profissionais podem, ainda, estar expostos

à ação de materiais tóxicos, radiação, ruído intenso e altas temperaturas.

Recursos de Trabalho: 

Material  de  expediente;  Veículos  (transporte);  Prancheta;  Gps  (sistema  de  posicionamento  global);

Paquímetro (medidor); Trado (amostrador de solo); Calador; Balança; Canivete de enxertia; Refratômetro;

Serrote de poda; Filmes; Tesoura de poda; Calculadora; Epi (equipamentos de proteção individual); Manuais

técnicos; Máquina fotográfica; Material de escritório; Retroprojetor; Filmadora; Altímetro; Determinador de

umidade de grãos; Televisão; Pluviômetro; Tensiômetro; Termômetro; Computador; Legislação específica;

Trena; Nível topográfico; Kit de cirurgia; Lupa; Veículos de Transporte; Smartphone. Calibradores; Trena;

Ferramentas manuais; Estetoscópio; Escala hingmann, peagômetro Luxímetro; Conjunto autônomo; Medidor

de  estresse  térmico;  Chave  de  válvula  de  rede  de  hidrantes;  Bomba  gravimétrica,  esfigmomanômetro;

Termohigrômetro;  Máquina  fotográfica;  Aparelhos  de  telefonia;  Contador  Geiger;  Recursos  audiovisuais;

Equipamentos  de  proteção  individual;  Maca,  veículos  de  emergência;  Kit  de  emergência;  Explosímetro;

Medidor  de  nível  de  pressão  sonora;  Bootsball;  Dosímetros;  Medidor  de  vibração;  Detetores  de  gases;

Termoanemômetro; Balão de tedlar;  Tubos de silicagel;  Recursos de informática; Amostradores ativos e
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passivos; Oxímetro; Kit  de avaliação de poeiras; Termômetro de bulbo seco, bulbo úmido e de globo e

demais materiais e recursos necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Não se aplica.

Perfil de Risco: Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

GRUPO OCUPACIONAL

III – TRABALHADORES ADMINISTRATIVOS,

DOS SERVIÇOS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

Grupo Ocupacional:  Trabalhadores Administrativos, dos Serviços, Conservação e Manutenção.
Família de Cargos:  Agentes, assistentes e auxiliares administrativos.

Título do cargo/ocupação: Assistente Administrativo.

CBO – 4110-10

CBO – 4110-05

CBO – 4221-05
CARREIRA III

Descrição Sumária:  

Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; fornecem e

recebem informações  sobre  serviços;  tratam  de  documentos  variados,  cumprindo  todo  o  procedimento

necessário  referente  aos  mesmos.  Recepcionam  e  prestam  serviços  de  apoio  a  visitantes;  prestam

atendimento  telefônico  e  fornecem informações;  averiguam suas  necessidades  e  dirigem ao  lugar  ou  a

pessoa procurada.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A - Tratar documentos:

 Registrar a entrada e saída de documentos; Conferir notas fiscais, faturas de pagamentos e boletos; Triar

documentos;  Distribuir  documentos;  Conferir  dados  e  datas;  Verificar  documentos;  Identificar

irregularidades nos documentos; Localizar documentos; Classificar documentos; Atualizar informações;

Solicitar  cópias  de  documentos;  Tirar  cópias  de  documentos;  Digitalizar  documentos;  Receber

documentos; Protocolar documentos; Formatar documentos; Submeter pareceres; Arquivar documentos.

B - Preencher documentos:

 Redigir  e  digitar  textos  e  planilhas;  Preencher  formulários  e/ou  cadastros;  Preparar  minutas;  Emitir

certificados;  Averbar  documentos;  Digitar  notas  de  lançamentos  contábeis;  Preencher  propostas  em

geral; Preencher ficha de movimentação de pessoal.

C - Preparar relatórios, formulários e planilhas:

 Coletar  dados;  Verificar  índices  econômicos  e  financeiros;  Elaborar  planilhas  de  cálculos;  Elaborar
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organogramas, fluxogramas e cronogramas; Efetuar cálculos; Conferir cálculos; Redigir atas; Elaborar

correspondência; Dar apoio operacional  para elaboração de documentos; Emitir  notificações; Realizar

prestação de contas; Requisitar pagamentos e recebimentos; Ajustar contratos; Colher assinaturas.

D - Acompanhar processos administrativos:

 Verificar  prazos  estabelecidos;  Receber  e  responder  e-mails;  Localizar  processos  administrativos;

Acompanhar notificações de não conformidade; Encaminhar  protocolos internos; Solicitar  informações

cadastrais;  Atualizar  cadastros;  Atualizar  dados  de  planejamento;  Acompanhar  organogramas,

fluxogramas  e  cronogramas;  Acompanhar  andamento  dos  pedidos;  Convalidar  publicação  de  atos;

Cadastrar  avisos de sinistro;  Expedir  ofícios,  memorandos e  demais  correspondência  oficiais;  Apurar

veracidade das informações colhidas em campo; Conferir bens dados em garantia;  Realizar pesquisa

cadastral.

E - Atender munícipes e/ou fornecedores:

 Fornecer  informações  sobre  produtos  e  serviços;  Fornecer  informações  da  sua  áre3as  de  atuação;

Registrar  reclamações  dos  munícipes;   Receber  pessoas  e/ou  fornecedores;  Identificar  perfil  dos

fornecedores; Esclarecer dúvidas; Solicitar documentos; Coletar referências pessoais; Capacitar pessoas;

Analisar viabilidade econômico-financeira do empreendimento.

F - Executar rotinas de apoio na área de recursos humanos:

 Executar rotinas de admissão de pessoal;  Utilizar sistemas de software relacionados à execução das

funções; Emitir, conferir e controlar formulários de diárias, vale-alimentação,  e demais documentos de

requisição de materiais e serviços Executar rotinas de demissão de pessoal; Dar suporte administrativo à

área de treinamento; Orientar servidores sobre direitos e deveres; Controlar frequência dos servidores;

Auxiliar  na elaboração da folha de pagamento;  Controlar recepção e distribuição de benefícios (vale

transporte  etc.);  Atualizar  dados  dos  funcionários;  Auxiliar  na  capacitação  de  pessoal;  Auxiliar  na

avaliação de pessoal; Auxiliar no controle de pessoal (afastamentos, férias, horas extras...); Organizar

documentação dos servidores.

G - Prestar apoio logístico:

 Controlar material  de expediente; Levantar  a necessidade de material;  Requisitar  materiais;  Solicitar

compra  de  materiais;  Conferir  material  solicitado;  Providenciar  devolução  de  material  fora  de

especificação;  Distribuir  material  de  expediente;  Controlar  expedição  de  malotes  e  recebimentos;

Controlar  execução  de  serviços  gerais  (limpeza,  transporte,  vigilância);  Pesquisar  preços;  Solicitar

entrega de documentos; Solicitar recursos de viagens; Intermediar contatos; Auxiliar na organização de

eventos  internos;  Organizar  reuniões;  Organizar  envio  de  brindes;  Organizar  o  setor;  Comunicar

autorização de entrada de visitantes.

H - Prospectar:

 Mapear  área  de  atuação;  Estabelecer  roteiro  de  visitas;  Identificar  parceiros na comunidade;  Visitar

órgãos  e  instituições;  Visitar  comunidade  (comércio,  serviços,  residências);  Programar  eventos;

Organizar eventos; Divulgar programa de microcrédito; Ministrar palestras informativas.

I - Demonstrar competências pessoais:

 Demonstrar  iniciativa;  Trabalhar  em  equipe;  Demonstrar  flexibilidade;  Demonstrar  capacidade  de

adaptação de linguagem; Demonstrar capacidade de negociação; Demonstrar capacidade de empatia;

Demonstrar capacidade de observação; Demonstrar persistência; Demonstrar facilidade de comunicação;

Transmitir  credibilidade;  Contornar  situações  adversas;  Demonstrar  criatividade;  Demonstrar

autocontrole; Demonstrar capacidade de organização.

J – Realizar atividades específicas:

 Atender ao público interno e externo; Preparar correspondências, circulares, cronogramas, escalas de
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plantão,  apresentações,  planilhas,  avisos,  editais,  contratos,  ofícios,  tabelas,  relatórios  e  outros

documentos,  utilizando  equipamentos  de  processamento  eletrônico  de  dados,  com  a  aplicação  de

“softwares” específicos, conforme demandas dos respectivos processos de trabalho. Conferir a partir de

originais,  os  serviços  processados,  assinalando  e/ou corrigindo  as  divergências  encontradas.  Coletar,

reunir, tabular e analisar as informações necessárias à tomada de decisões dos níveis superiores. Redigir

correspondências, minutas de relatórios, pareceres e outros relacionados à área de atuação, assegurando

o  funcionamento  do  sistema  de  comunicação  interna  e  externa.  Realizar  atividades  que  envolvem

processos de compra de materiais e serviços, preparando e/ou atualizando o cadastro de fornecedores;

recebendo  solicitações  de  compras,  realizando  coleta  de  preços;  participando  na  preparação,

instrumentalização e operacionalização de processos licitatórios; registrando a solicitação de empenho em

sistema específico;  confirmando a efetuação  da entrega para  pagamento  ao  fornecedor;  preparando

minutas  de contratos de fornecimento de bens, serviços e obras. Executar rotinas de apoio na área

orçamentária e financeira. Realizar atividades relacionadas aos processos de recrutamento e seleção de

servidores,  efetuar  contratações  e  executar  atividades  que  envolvam folha  de  pagamento  apurando

frequências,  controlando as concessões de direitos,  vantagens e benefícios,  calculando e emitindo as

guias  de  encargos  sociais  correspondentes,  emitindo  os  relatórios  e  documentos  respectivos  e

encaminhando às áreas competentes para providências de pagamento. Analisar processos referentes a

assuntos  de  caráter  geral  ou  especifico  da  unidade  administrativa  e  propor  soluções.  Elaborar,  sob

orientação, quadros e tabelas estatísticos, fluxogramas, organograma e gráficos em geral. Elaborara ou

colaborar na elaboração de relatórios parciais  e anuais, atendendo exigências ou normas da unidade

administrativa. Controlar estoques de materiais inspecionando o recebimento e a entrega, bem como

verificando  os  prazos  de validade  e  dos materiais  perecíveis  e  a necessidade  de ressuprimento  aos

estoques. Analisar os documentos a serem arquivados, analisando o conteúdo e o valor dos mesmos.

organizar  programas culturais,  educativos  e  artísticos.  Executar  outras  atividades  correlatas  que  lhe

forem atribuídas pertinentes ao setor que lhe forem designadas, bem como, o atendimento as diligências

do setor na qual estiver lotado.

K – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino médio completo.

Pré-requisito: Não exige pré-requisito.

Curso de Qualificação: Curso básico de informática (120 horas).

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de  Controle  de  Gestão  Municipal;   Tratar  documentos;  Preencher  documentos;  Preparar  relatórios,

formulários  e  planilhas:  Acompanhar  processos  administrativos;  Executar  rotinas  de  apoio  na  área  de

recursos  humanos;  Prestar  apoio  logístico;  Demonstrar  iniciativa;  Trabalhar  em  equipe;  Demonstrar

flexibilidade; Demonstrar capacidade de adaptação de linguagem; Demonstrar capacidade de negociação;

Demonstrar  capacidade  de  empatia;  Demonstrar  capacidade  de  observação;  Demonstrar  persistência;

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 às 23:00:36 Código de Autenticação: f828bcb3



451
DOM/ES - Edição Nº2.008

Vitória, segunda-feira, 02 de Maio de 2022

www.amunes.es.gov.br

Demonstrar facilidade de comunicação; Transmitir credibilidade; Contornar situações adversas; Demonstrar

criatividade; Demonstrar auto-controle; Demonstrar capacidade de organização.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham  na  administração  pública  municipal;  São  admitidos  na  condição  de  servidores  estatutários.

Geralmente, trabalham em equipe, em ambiente fechado e em horário diurno. Estão sujeitos a pressão por

cumprimento de prazos e metas.

Recursos de Trabalho: 

Recursos De Informática;  Máquina de calcular;  Legislação e manuais;  Material  de escritório;  Software e

hardware; Fax; Telefone fixo; Agenda; Cartão De Identificação; Material promocional; Headset (fone para

telefonista);  Computadores  com  programas  ligados  ao  telefone;  Folhas  para  anotações  ou  rascunhos;

Carimbos;  Internet;  Calculadora,  régua;  Chaves;  Tesoura;  Marca  texto;  Liquid  paper,  canetas,  lápis,

borracha, grampeador; Cartão de visita; Maquiagem; Arquivos; Balcão, cinzeiro, bloco de recibo manual; Fita

adesiva; Dicionários; Telefone com linha de espera para várias pessoas; Procedimentos e normas; Lixeira;

Papel timbrado, envelope, agenda; Pasta suspensa; Listas telefônicas; Tv para distrair usuários; Elásticos;

Quebra de caixa; Formulários; Impressora; Material de apoio; Etiqueta, sulfite, bobina fax; Máquina xerox;

Relógio; Câmera acoplada ao computador  para registrar o visitante;  Calendário;  Armários com gavetas;

Painel  recados/informativo;  Apontador,  estilete;  Crachás  magnéticos;  Extrator  de  grampos;  Furador  de

papel; Campainha de recepção; Epi; Smartphone.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Não se aplica.

Perfil de Risco: Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Trabalhadores Administrativos, dos Serviços, Conservação e Manutenção.
Família de Cargos:  Agentes, assistentes e auxiliares administrativos.

Título do cargo/ocupação: Auxiliar de Secretaria Escolar.

CBO – 4110-10

CBO – 4110-05

CBO – 4221-05
CARREIRA III

Descrição Sumária:  

Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística no âmbito

escolar; fornecem e recebem informações sobre serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o

procedimento  necessário  referente aos mesmos.  Recepcionam e prestam serviços de apoio  a visitantes;

prestam atendimento telefônico e fornecem informações; averíguam suas necessidades e dirigem ao lugar ou

a pessoa procurada.
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Descrição Detalhada das Tarefas: 

A - Tratar documentos:

 Registrar a entrada e saída de documentos; Conferir notas fiscais, faturas de pagamentos e boletos; Triar

documentos;  Distribuir  documentos;  Conferir  dados  e  datas;  Verificar  documentos;  Identificar

irregularidades nos documentos; Localizar documentos; Classificar documentos; Atualizar informações;

Solicitar  cópias  de  documentos;  Tirar  cópias  de  documentos;  Digitalizar  documentos;  Receber

documentos; Protocolar documentos; Formatar documentos; Submeter pareceres; Arquivar documentos.

B - Preencher documentos:

 Redigir  e  digitar  textos  e  planilhas;  Preencher  formulários  e/ou  cadastros;  Preparar  minutas;  Emitir

certificados;  Averbar  documentos;  Digitar  notas  de  lançamentos  contábeis;  Preencher  propostas  em

geral; Preencher ficha de movimentação de pessoal.

C - Preparar relatórios, formulários e planilhas:

 Coletar  dados;  Verificar  índices  econômicos  e  financeiros;  Elaborar  planilhas  de  cálculos;  Elaborar

organogramas, fluxogramas e cronogramas; Efetuar cálculos; Conferir cálculos; Redigir atas; Elaborar

correspondência; Dar apoio operacional  para elaboração de documentos; Emitir  notificações; Realizar

prestação de contas; Requisitar pagamentos e recebimentos; Ajustar contratos; Colher assinaturas.

D - Acompanhar processos administrativos:

 Verificar  prazos  estabelecidos;  Receber  e  responder  e-mails;  Localizar  processos  administrativos;

Acompanhar notificações de não conformidade; Encaminhar  protocolos internos; Solicitar  informações

cadastrais;  Atualizar  cadastros;  Atualizar  dados  de  planejamento;  Acompanhar  organogramas,

fluxogramas  e  cronogramas;  Acompanhar  andamento  dos  pedidos;  Convalidar  publicação  de  atos;

Cadastrar  avisos de sinistro;  Expedir  ofícios,  memorandos e  demais  correspondência  oficiais;  Apurar

veracidade das informações colhidas em campo; Conferir bens dados em garantia;  Realizar pesquisa

cadastral.

E - Atender munícipes e/ou fornecedores:

 Fornecer  informações  sobre  produtos  e  serviços;  Fornecer  informações  da  sua  áre3as  de  atuação;

Registrar  reclamações  dos  munícipes;   Receber  pessoas  e/ou  fornecedores;  Identificar  perfil  dos

fornecedores; Esclarecer dúvidas; Solicitar documentos; Coletar referências pessoais; Capacitar pessoas;

Analisar viabilidade econômico-financeira do empreendimento.

F - Executar rotinas de apoio na área de recursos humanos:

 Executar rotinas de admissão de pessoal;  Utilizar sistemas de software relacionados à execução das

funções; Emitir, conferir e controlar formulários de diárias, vale-alimentação,  e demais documentos de

requisição de materiais e serviços Executar rotinas de demissão de pessoal; Dar suporte administrativo à

área de treinamento; Orientar servidores sobre direitos e deveres; Controlar frequência dos servidores;

Auxiliar  na elaboração da folha de pagamento;  Controlar recepção e distribuição de benefícios (vale

transporte  etc.);  Atualizar  dados  dos  funcionários;  Auxiliar  na  capacitação  de  pessoal;  Auxiliar  na

avaliação de pessoal; Auxiliar no controle de pessoal (afastamentos, férias, horas extras...); Organizar

documentação dos servidores.

G - Prestar apoio logístico:

 Controlar material  de expediente; Levantar  a necessidade de material;  Requisitar  materiais;  Solicitar

compra  de  materiais;  Conferir  material  solicitado;  Providenciar  devolução  de  material  fora  de

especificação;  Distribuir  material  de  expediente;  Controlar  expedição  de  malotes  e  recebimentos;

Controlar  execução  de  serviços  gerais  (limpeza,  transporte,  vigilância);  Pesquisar  preços;  Solicitar

entrega de documentos; Solicitar recursos de viagens; Intermediar contatos; Auxiliar na organização de
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eventos  internos;  Organizar  reuniões;  Organizar  envio  de  brindes;  Organizar  o  setor;  Comunicar

autorização de entrada de visitantes.

H - Prospectar:

 Mapear  área  de  atuação;  Estabelecer  roteiro  de  visitas;  Identificar  parceiros na  comunidade;  Visitar

órgãos  e  instituições;  Visitar  comunidade  (comércio,  serviços,  residências);  Programar  eventos;

Organizar eventos; Divulgar programa de microcrédito; Ministrar palestras informativas.

I - Demonstrar competências pessoais:

 Demonstrar  iniciativa;  Trabalhar  em  equipe;  Demonstrar  flexibilidade;  Demonstrar  capacidade  de

adaptação de linguagem; Demonstrar capacidade de negociação; Demonstrar capacidade de empatia;

Demonstrar capacidade de observação; Demonstrar persistência; Demonstrar facilidade de comunicação;

Transmitir  credibilidade;  Contornar  situações  adversas;  Demonstrar  criatividade;  Demonstrar

autocontrole; Demonstrar capacidade de organização.

J – Realizar atividades específicas:

 Executar atividades que envolvem o suporte administrativo às escolas da Rede Municipal de Educação,

em observância às orientações recebidas, preenchendo históricos escolares, participando do controle e do

acompanhamento  de  movimentação  de  alunos,  levantando  informações  necessárias  junto  às

superintendências de ensino para regularização de documentações, bem como preenchendo formulários

específicos  para  atendimento  às  solicitações  de  informações  de  órgãos  integrantes  do  sistema

educacional. Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

K – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino médio completo.

Pré-requisito: Não exige pré-requisito.

Curso de Qualificação: Curso básico de informática (120 horas).

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de  Controle  de  Gestão  Municipal;   Tratar  documentos;  Preencher  documentos;  Preparar  relatórios,

formulários  e  planilhas:  Acompanhar  processos  administrativos;  Executar  rotinas  de  apoio  na  área  de

recursos  humanos;  Prestar  apoio  logístico;  Demonstrar  iniciativa;  Trabalhar  em  equipe;  Demonstrar

flexibilidade; Demonstrar capacidade de adaptação de linguagem; Demonstrar capacidade de negociação;

Demonstrar  capacidade  de  empatia;  Demonstrar  capacidade  de  observação;  Demonstrar  persistência;

Demonstrar facilidade de comunicação; Transmitir credibilidade; Contornar situações adversas; Demonstrar

criatividade; Demonstrar auto-controle; Demonstrar capacidade de organização.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham  na  administração  pública  municipal;  São  admitidos  na  condição  de  servidores  estatutários.

Geralmente, trabalham em equipe, em ambiente fechado e em horário diurno. Estão sujeitos a pressão por

cumprimento de prazos e metas.

Recursos de Trabalho: 
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Recursos De Informática;  Máquina de calcular;  Legislação e manuais;  Material  de escritório;  Software e

hardware; Fax; Telefone fixo; Agenda; Cartão De Identificação; Material promocional; Headset (fone para

telefonista);  Computadores  com  programas  ligados  ao  telefone;  Folhas  para  anotações  ou  rascunhos;

Carimbos;  Internet;  Calculadora,  régua;  Chaves;  Tesoura;  Marca  texto;  Liquid  paper,  canetas,  lápis,

borracha, grampeador; Cartão de visita; Maquiagem; Arquivos; Balcão, cinzeiro, bloco de recibo manual; Fita

adesiva; Dicionários; Telefone com linha de espera para várias pessoas; Procedimentos e normas; Lixeira;

Papel timbrado, envelope, agenda; Pasta suspensa; Listas telefônicas; Tv para distrair usuários; Elásticos;

Quebra de caixa; Formulários; Impressora; Material de apoio; Etiqueta, sulfite, bobina fax; Máquina xerox;

Relógio; Câmera acoplada ao computador  para registrar o visitante;  Calendário;  Armários com gavetas;

Painel  recados/informativo;  Apontador,  estilete;  Crachás  magnéticos;  Extrator  de  grampos;  Furador  de

papel; Campainha de recepção; Epi; Smartphone.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Não se aplica.

Perfil de Risco: Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Trabalhadores Administrativos, dos Serviços, Conservação e Manutenção.
Família de Cargos:  Supervisores de serviços financeiros, de câmbio e de controle - Auxiliares de serviços

de documentação, informação e pesquisa - Operadores de equipamentos de entrada e transmissão de dados

- Auxiliares de contabilidade.

Título do cargo/ocupação: Agente Administrativo. 

CBO – 4102-05
CBO – 4102-20
CBO – 4102-30
CBO – 4102-35
CBO – 4121-10
CBO – 4131-05
CBO – 4131-10
CBO – 4141-05
CBO – 4151-05

CARREIRA IV
Descrição Sumária:  

Supervisionam  e  controlam  serviços  financeiros  diversos,  bens-patrimoniais  e  logísticos;  elaboram

orçamentos,  efetuam  pagamentos,  realizam  cobrança,  controlam  bens  patrimoniais,  fecham  câmbio,

analisam crédito, coordenam caixas, administram processos logísticos e gerenciam almoxarifado/estoque;

Supervisionam equipes de trabalho, orientando e avaliando desempenho em busca da melhor qualidade no

trabalho.  Organizam  documentos  e  efetuam  sua  classificação  contábil;  geram  lançamentos  contábeis,

auxiliam  na  apuração  dos  impostos,  conciliam  contas  e  preenchimento  de  guias  de  recolhimento  e  de

solicitações, junto a órgãos do governo. Emitem notas de venda e de transferência entre outras; realizam o

arquivo  de  documentos;  Organizam  a  rotina  de  serviços  e  realizam  entrada  e  transmissão  de  dados,

operando teleimpressoras e microcomputadores; registram e transcrevem informações, operando máquinas

de escrever; atendem necessidades do setor interno e externo. Supervisionam trabalho e equipe; Organizam
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documentos  e  informações.  Orientam usuários  e  os  auxiliam  na  recuperação  de  dados  e  informações.

Disponibilizam fonte de dados para usuários. Providenciam aquisição de material e incorporam material ao

acervo. Arquivam documentos, classificando-os segundo critérios apropriados para armazená-los e conservá-

los. Prestam serviço de comutação,  alimentam base de dados e elaboram estatísticas.  Executam tarefas

relacionadas  com  a  elaboração  e  manutenção  de  arquivos,  podendo  ainda,  operar  equipamentos

reprográficos, recuperar e preservar as informações por meio digital, magnético ou papel.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A - Elaborar orçamentos e organizar documentos em geral:

 Projetar gastos por áreas, Projetar receitas ; Relacionar documentos; Arquivar documentos;   Enviar

documentos para arquivo morto; Requisitar documentos junto ao arquivo; Controlar entrada e saída de

documentos no arquivo; Reunir dados e documentos para atender fiscalizações e auditorias; Elaborar

demonstrativos financeiros e econômicos; Coletar  dados financeiros  e econômicos;  Comparar valores

estimados  com  realizados;  Estimar  custo  de  pessoal;    Analisar  necessidades  das  áreas;  Analisar

objetivos  e  metas  definidas;  Reavaliar  projeções;  Levantar  preços  de  mercado;  Coletar  índices

econômicos;  Controlar  execução  orçamentária;  Consolidar  informações  das  áreas;  Orientar  áreas  de

acordo com metas e objetivos; Auxiliar na elaboração do orçamento.

B - Efetuar pagamentos e registrar atos contábeis:

 Programar pagamentos; Listar pagamentos a efetuar Classificar documentos segundo o plano de contas;

Registrar dados em planilha ou ficha de lançamentos contábeis; Digitar dados e informações; Depreciar

bens; Efetuar lançamentos contábeis; Conciliar contas contábeis;   Escriturar os livros fiscais e auxiliares;

Dar manutenção em plano de contas; Levantar informações relacionadas a custos; Contabilizar valores

referentes  à  folha  de  pagamento;  Conferir  pagamentos  efetuados;  Acompanhar  pedidos  de  compra;

Examinar prestações de contas; Negociar prazos de pagamentos com fornecedores; Registrar faturas;

Controlar fundo fixo de caixa; Gerar documentos para contabilidade geral.

C - Realizar cobranças e calcular impostos:

 Emitir borderô de cobrança apurar valores referentes a débitos; Calcular impostos gerais classificados no

regime;  Planejar  recebimentos;  Baixar  títulos  recebidos;  Identificar  títulos  não pagos;  Cobrar  títulos

vencidos;  Prever  recebimentos;  Solucionar  pendências  com  áreas  técnicas  e  comerciais;  Realizar

cobranças de títulos em carteira; Realizar acordos com outros setores; Enviar títulos aos cartórios de

cobranças  terceirizadas;  Propor  ações  judiciais  contra  inadimplentes;  Acompanhar  processos

contenciosos; Monitorar cobranças bancárias. 

D - Arquivar e Recuperar dados e informações:

 Pesquisar dados; Preparar dados; Verificar veracidade dos dados; Rastrear normas técnicas;   Elaborar

lista de classificação; Enumerar itens para classificação; Codificar itens do questionário.

E  - Organizar o acervos:

 Organizar  fisicamente  o  acervo;  Classificar  documentos;  Registrar  documentos;  Tipificar  arquivos;

Montar  arquivos  nas  formas  eletrônica  e  papel;  Arquivar  fichas;  Arquivar  documentos  nas  formas

eletrônica e papel; Organizar sites de entidades normativas; Inventariar o acervo. 

F  -  Prestar serviço de comutação:

 Receber  pedidos  de  material;  Pesquisar  em catálogo  coletivo  nacional;  Pesquisar  acervos  de  outras

instituições; Encaminhar pedidos; Emitir pedidos a bibliotecas base; Verificar solicitações de comutação;

Comunicar  chegada  de  material  ao  usuário;  Reclamar  falhas  no  processo  de  comutação;  Cobrar  do

usuário pelos serviços prestados.

G  - Elaborar demonstrações financeiras: 

 Verificar  a consistência  das contas;  Elaborar  balancete  de verificação;  Elaborar  relatórios gerenciais;
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Elaborar  a  demonstração  de  resultados  do  exercício  (dre);  Elaborar  demonstrações  das  mutações

patrimônio  líquido;  Levantar  dados  para  a  elaboração  da  demonstração  de  origem e  aplicação  dos

recursos (doar); Auxiliar na elaboração do balanço.

H  - Preparar documentações administrativas:

 Preencher  guias  de  recolhimento;  Preencher  declaração  de  contribuições  e  tributos  federais  (dctf);

Preencher contrato social; Preencher formulários e requerimentos; Solicitar a verificação de cadastros;

Preparar  documentos  para  obtenção  de  alvará  de  funcionamento;  Preencher  a  declaração  de  irpf;

Solicitar  certidões  negativas  junto  a  órgãos  públicos;  Preparar  documentação  para  cisão,  fusão  e

incorporação; Montar processos administrativos; Preencher declaração de irpj; Elaborar declaração de

imposto de renda sobre pessoa física (dirf).

I -  Controlar bens patrimoniais:

 Gerar relatórios de depreciação e de imobilizado; Conciliar valores; Determinar tipo de bem para fins de

depreciação; Prestar informações sobre bens; Classificar bens por centro de custos;   Incorporar bem;

Inventariar bens; Transferir posse de bens; Baixar bens; Supervisionar reavaliação de bens por terceiros;

Atender auditorias (interna e externa); Ajustar valor dos bens reavaliados; Confirmar chapeamento de

bens.

J - Fechar câmbio:

 Contratar câmbio; Negociar taxas de juros; Preparar documentos para fechamento (faturas);   Resolver

pendências financeiras  de exportação; Efetuar cobrança da exportação; Avaliar  bancos internacionais

indicados pelos analistas; Gerar históricos; Monitorar transporte internacional; Receber documentos do

departamento de exportação; Encaminhar  faturas de exportação não pagas à gerência;  Acompanhar

chegada de documentos originais de importação; Contratar seguradora; Contratar agente embarcador;

Analisar documentos para fechamento de câmbio.

K - Coordenar caixas:

 Planejar fluxo de caixa; Administrar disponibilidade de valores entre caixas; Pesquisar taxas bancárias;

Controlar  saldos  bancários;  Conferir  documentação  de  fechamento  de  caixas;  Controlar  entrada  de

recursos.

L - Administrar processos logísticos:

 Analisar  pedidos;  Dimensionar  recursos  disponíveis  (humanos,  materiais,  equipamentos);  Definir

necessidades de compras de materiais; Controlar fluxo de produção;   Controlar fluxo de recebimento de

materiais;  Controlar  fluxo  de  expedição  de  produtos;   Estabelecer  metas  de  produção  por

área/setor/atividade;  Monitorar  indicadores  de  desempenho;   Fornecer  subsídios  para  elaboração  de

contrato de fornecimento; Participar da definição de metas corporativas; Apresentar os resultados das

metas  da  área/setor;  Identificar  necessidade  de  novos  equipamentos;  Negociar  prazos,  quantidade,

condições com fornecedores; Buscar feed back junto aos setores (nível dos serviços logísticos); Elaborar

relatórios, formulários, planilhas.

M - Gerir estoque e almoxarifado:

 Administrar requisições de materiais e/ou produtos; Controlar níveis de estoque (quantidade, valor...);

Supervisionar o recebimento de materiais; Planejar estocagem de materiais e/ou produtos; Controlar

condições de acondicionamento de materiais e/ou produtos; Calcular curva abc de estoque; Monitorar

movimentação de materiais e/ou produtos segundo a curva abc;   Administrar entrega de materiais e/ou

produtos;  Supervisionar  aplicação  do método peps (primeiro  a entrar, primeiro a sair);  Acompanhar

prazo de validade dos materiais e/ou produtos;  Supervisionar realização de inventário; Solicitar compra

para reposição de estoque; Estabelecer modo de embalagem e de identificação de materiais; Controlar

saldos  de  contratos  de  fornecimentos;  Verificar  o  cumprimento  de  normas  legais  e  de  segurança;
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Controlar estoque de materiais e/ou produtos inservíveis; Participar da definição de tipos de embalagem

e modos de embalar materiais e/ou produtos; Controlar saldo de ordem de compra.

N - Supervisionar trabalho de equipe:

 Orientar execução dos trabalhos; Planejar trabalho da equipe; Distribuir tarefas; Estabelecer prioridades

de trabalho; Avaliar desempenho dos colaboradores; Promover a capacitação da equipe; Motivar equipe;

Administrar conflitos; Planejar escala de férias; Identificar necessidade de contratação de colaboradores;

Decidir  sobre  admissão  ou  desligamento  de  colaboradores;    Participar  na  elaboração  de  normas  e

manuais de procedimentos; Orientar colaboradores quanto a utilização e manutenção de equipamentos;

Elaborar procedimentos e normas específicas à área

 J.15  -  Administrar controle de frequência/ponto (faltas, atrasos, justificativas); 

O – Realizar atividades específicas:

 Monitorar  a  operacionalização  do  sistema  de  controle  financeiro  acompanhando  a  classificação  das

receitas e despesas, elaborando os boletins, relatórios e outros documentos relativos à movimentação do

caixa, realizando análise crítica da conciliação de contas, identificando erros e providenciando acertos no

sistema. Prestar atendimento aos agentes financeiros e outras instituições para formalizar, tramitar e

prestar contas dos recursos financeiros e materiais. Realizar cálculos, projeções, previsões orçamentárias,

estudos  de  sazonalidade  para  subsidio  à  gestão  e  programação  financeira  da  Prefeitura.  Executar

atividades que envolvem a gestão da execução orçamentária municipal, controlando e acompanhando os

saldos  e  necessidades  de  complementações  orçamentárias,  tomando  as  medidas  pertinentes  para

garantir a correta e fiel aplicação dos recursos programados. Realizar atividades que envolvem o controle,

acompanhamento e/ou execução dos processos de compra de materiais e serviços, orientando as equipes

envolvidas, analisando cadastros de fornecedores, participando da definição de processos de aquisição,

preparando e operacionalizando licitações quando necessário, controlando e acompanhando os contratos

de fornecimento de bens, serviços e obras, dentre outras atividades pertinentes. Realizar a atividades

que envolvem a  gestão  do  almoxarifado,  controlando  e  acompanhando  os  processos  relacionados  a

movimentação de estoques, codificação, conferência, inspeção, armazenamento, orientando a apuração

de  estoque  físico  para  elaboração  de  relatórios  e  inventários  periódicos,  dentre  outras  atividades

pertinentes.  Executar  outras atividades  correlatas  que  lhe  forem atribuídas.  Examinar  a  exatidão  de

documentos, conferindo, efetuando registros, observando prazos, datas, posições financeiras, informando

sobre  o  andamento  do  assunto  pendente  e,  quando  autorizado  pela  chefia,  adotar  providências  de

interesse da Prefeitura. Redigir, rever a redação ou aprovar minutas de documentos legais, relatórios,

pareceres  que  exijam  pesquisas  específicas  e  correspondências  que  tratam  de  assuntos  de  maior

complexidade.  Coordenar  a  preparação  de  publicações  e  documentos  para  arquivo,  selecionando  os

papéis administrativos. Interpretar leis, regulamentos e instruções relativos a assuntos de administração

geral,  para  fins  de  aplicação,  orientação  e  assessoramento.  Estabelecer  contato  com os  veículos  de

comunicação, bem como com as demais secretarias do município. Coordenar o atendimento ao público

em geral e as autoridades que visitam a secretaria. Controlar as atividades de protocolo da secretaria.

Elaborar  os  pedidos  de  requisição  e  os  termos  de  referência  de  material  e  de  serviços  de  sua

competência. Envio de folha de ponto dos servidores ao RH, bem como eventuais justificativas. Realizar a

conferência  entre  os  serviços  solicitados  e  os  executados  para  assim  providenciar  processo  de

pagamento. Solicitação de empenho prévio ao final de cada exercício, referente aos Jornais Oficiais, que

admitem a dispensa de licitação. Gerenciar os contratos e dotações orçamentárias. Gestão das mídias

sociais.  Atendimento  das  manifestações  de  ouvidoria  e  elaboração  de  relatórios.  Executar  outras

atividades correlatas que lhe forem atribuídas pertinentes ao setor que lhe forem designadas, bem como,

o atendimento as diligências do setor na qual estiver lotado.
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P – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Pré-requisito: Não exige pré-requisito.

Curso de Qualificação: Curso básico de informática (80 horas).

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de  Controle  de  Gestão  Municipal;   Tratar  documentos;  Preencher  documentos;  Preparar  relatórios,

formulários  e  planilhas:  Acompanhar  processos  administrativos;  Executar  rotinas  de  apoio  na  área  de

recursos  humanos;  Prestar  apoio  logístico;  Demonstrar  iniciativa;  Trabalhar  em  equipe;  Demonstrar

flexibilidade; Demonstrar capacidade de adaptação de linguagem; Demonstrar capacidade de negociação;

Demonstrar  capacidade  de  empatia;  Demonstrar  capacidade  de  observação;  Demonstrar  persistência;

Demonstrar facilidade de comunicação; Transmitir credibilidade; Contornar situações adversas; Demonstrar

criatividade;  Demonstrar  auto-controle;  Demonstrar  capacidade  de  organização;  Administrar  tempo;

Preservar  integridade  dos  dados;  Demonstrar  solicitude;  Demonstrar  controle  emocional;  Demonstrar

criatividade;  Demonstrar  cordialidade;  Demonstrar  capacidade  de  organização;  Demonstrar  paciência;

Demonstrar capacidade de localização; Demonstrar atenção ao detalhe.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham  na  administração  pública  municipal;  São  admitidos  na  condição  de  servidores  estatutários.

Exercem serviços de apoio administrativo nos mais variados ramos de atividade. Geralmente, trabalham em

equipe, em ambiente fechado e em horário diurno; Estão sujeitos a pressão por cumprimento de prazos e

metas.

Recursos de Trabalho: 

Recursos De Informática;  Máquina de calcular;  Legislação e manuais;  Material  de escritório;  Software e

hardware; Telefone fixo; Agenda; Cartão De Identificação; Material promocional; Headset; Computadores

com programas ligados ao telefone; Folhas para anotações ou rascunhos; Carimbos; Internet; Calculadora,

régua; Chaves; Tesoura; Marca texto; Liquid paper, canetas, lápis, borracha, grampeador; Cartão de visita;

Maquiagem; Arquivos; Balcão, cinzeiro, bloco de recibo manual; Fita adesiva; Dicionários; Telefone com linha

de espera para várias pessoas; Procedimentos e normas; Lixeira; Papel timbrado, envelope, agenda; Pasta

suspensa;  Listas  telefônicas;  Elásticos;  Quebra  de  caixa;  Formulários;  Impressora;  Material  de  apoio;

Etiqueta,  sulfite,  bobina  fax;  Máquina  xerox; Relógio;  Câmera acoplada ao computador  para  registrar  o

visitante;  Calendário;  Armários  com  gavetas;  Painel  recados/informativo;  Apontador,  estilete;  Crachás

magnéticos; Extrator de grampos; Furador de papel; Pastas para arquivo; Arquivos de Aço; Smartphones.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do
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empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Não se aplica.

Perfil de Risco: Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Trabalhadores Administrativos, dos Serviços, Conservação e Manutenção.
Família de Cargos:  Trabalhadores nos serviços de coleta de resíduos, de limpeza e conservação de áreas

públicas.

Título do cargo/ocupação: Agente de Serviços Urbanos. 

CBO – 5142-05
CBO – 5142-15
CBO – 5142-25
CBO – 5142-30

CARREIRA I
Descrição Sumária:  

Os trabalhadores de limpeza e conservação de áreas públicas preservam as vias públicas, varrendo calçadas,

sarjetas e calçadões, acondicionando o lixo para que seja coletado e encaminhado para o aterro sanitário.

Zelam pela segurança das pessoas sinalizando e isolando áreas de risco e de trabalho.  Trabalham com

segurança, utilizando equipamento de proteção individual e promovendo a segurança individual e da equipe.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Preservar Vias Públicas:

 Varrer sarjetas e calçadões; Varrer calçadas; Amontoar detritos e folhagem; Acondicionar lixo em latões

ou  sacos  plásticos;  Empurrar  carrinho  (lutocar);  Ensacar  animais  mortos;  Recolher  animais  mortos;

Solicitar coleta de animais mortos; Solicitar remoção de entulho;

B  - Zelar pela segurança das pessoas:

 Sinalizar áreas de risco; Isolar áreas de trabalho; Isolar áreas de risco; Tornar acessíveis as áreas de

coleta; Acondicionar materiais de risco (vidro, lâmpada, etc); Dificultar contato de pessoas com resíduos

sólidos de serviços de saúde.

C  - Trabalhar com segurança:

 Vestir uniforme; Verificar epi; Utilizar equipamento de proteção individual; Posicionar-se na contramão do

fluxo de carros; Participar de reuniões com técnicos de segurança e responsáveis; Informar população

sobre formas de acondicionamento de resíduos; Conversar com munícipes sobre condições de segurança;

Respeitar  distância  mínima  entre  membros  da  equipe;  Manter-se  alerta;  Participar  de  cursos  de

capacitação;  Participar  de  cursos  de  aperfeiçoamento;  Tomar  vacina;  Realizar  exames  médicos

periódicos.

D  - Comunicar-se:

 Comunicar  ao supervisor  defeitos  nos equipamentos  de trabalho;  Relatar  avarias  nos equipamentos;

Solicitar a retirada de veículos que impeçam o trabalho; Comunicar ausência ao supervisor; Justificar sua

ausência  ao  supervisor;  Prestar  informações  as  pessoas  sobre  o  comércio  local;  Informar  meios  de

transporte; Requisitar reposição de materiais e equipamentos; Solicitar apoio de instituições; Comunicar

possibilidades de contaminação com resíduos sólidos de serviços de saúde; Atender solicitações; Notificar

ocorrências; Comunicar-se com colegas de trabalho; Comunicar situações de risco.

E  - Demonstrar competências pessoais:
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 Demonstrar  agilidade;  Demonstrar  destreza  manual;  Demonstrar  educação  no  trato  com  pessoas;

Demonstrar  senso  de  responsabilidade;  Demonstrar  controle  emocional;  Demonstrar  atenção;

Demonstrar equilíbrio físico; Contornar situações adversas; Demonstrar espírito de equipe; Demonstrar

preparo físico; Praticar ginástica laboral; Demonstrar presteza.

F – Realizar atividades específicas:

 Executar  serviços  de  varrição,  coleta  e  transporte  de  lixo  industrial,  domiciliar,  hospitalar  e  rural  e

lavagem  de  ruas  e  logradouros  públicos  municipais,  mantendo-os  em  condições  adequadas,

acondicionando os materiais coletados conforme as orientações e procedimentos estabelecidos. Executar

serviços de conservação de ruas e logradouros públicos realizando capinas, roçadas, pinturas em meio-

fio, muros, grades e postes, limpeza de ralos, trincheiras, bocas de lobo, caixas de visita, limpeza de

córregos  e  outras  atividades  correlatas.  Executar  serviços  de  instalação  e  conserto  de  tubulações

encanamentos em geral nas dependências internas e externas da Companhia, utilizando os materiais e

realizando os trabalhos de acordo com as especificações e orientações recebidas. Executar atividades de

limpeza e conservação das áreas de cultivo confeccionando e mantendo cercas, consertando porteiras,

cuidando de jardins e mantendo os locais em condições adequadas. Realizar serviços de corte e poda da

arborização urbana para conservar e embelezar os logradouros públicos. Realizar serviços de instalações

de brinquedos, bancos, lixeiras e outros, atendendo às demandas voltadas para a execução de projetos

de paisagismo, construção e/ou reforma de parques e jardins.

G – Realizar outras atividades:

 Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de desempenho; Executar outras atividades

correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino fundamental completo.

Pré-requisito: Não exige pré-requisito.

Curso de Qualificação: Não exige qualificação.

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Coletar resíduos; Zelar pela segurança das pessoas; Trabalhar com segurança; Comunicar-se; Demonstrar

agilidade; Demonstrar destreza manual; Demonstrar educação no trato com pessoas; Demonstrar senso de

responsabilidade;  Demonstrar  controle  emocional;  Demonstrar  atenção;  Demonstrar  equilíbrio  físico;

Contornar situações adversas; Demonstrar espírito de equipe; Demonstrar preparo físico; Praticar ginástica

laboral; Demonstrar presteza.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham  na  administração  pública  municipal;  São  admitidos  na  condição  de  servidores  estatutários.

Trabalham na limpeza pública, em edifícios e logradouros públicos; as atividades são realizadas em recintos

fechados ou a céu aberto. Trabalham individualmente ou em equipe, com ou sem supervisão permanente. O

horário de trabalho é variado, podendo ser diurno, noturno ou em regime de rodízio de turnos (plantão).

Algumas  das  atividades  podem  ser  exercidas  em  grandes  alturas,  subterrâneos  ou  em  posições

desconfortáveis por longos períodos, com exposição a ruído intenso e a poluição dos veículos.

Recursos de Trabalho: 

Sabão liquido comum; Rastelo; Par de tábuas; Boné; Uniforme; Enxada; Vassourão; Vassoura; Vassourinha;

Faixa luminosa; Pazinha/pá; Roçadeira; Colete refletivo (segurança); Luvas; Saco plástico; Hipoclorito de

sódio; Capa de chuva; Carrinho (lutoca);  Epi;  Óculos de proteção; Botas e demais materiais e recursos
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necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Boné, Protetor solar, Calçado fechado impermeável, Protetor auricular, Luvas, Colete refletivo.

Perfil de Risco: Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Trabalhadores Administrativos, dos Serviços, Conservação e Manutenção.
Família de Cargos:  Policiais, guardas-civis municipais e agentes de trânsito. 
Título do cargo/ocupação: Agente Municipal de Trânsito.  CBO – 5172-20

CARREIRA III
Descrição Sumária:  

Investigam,  reprimem e previnem infrações  penais  contra  interesses  da nação  e  das  casas  legislativas;

controlam bens e serviços da união e das casas legislativas;  buscam manter  a ordem e segurança nas

dependências do município; patrulham ostensivamente as áreas urbanas, orientam a fluidez e a segurança do

trânsito urbano; fiscalizam o cumprimento das leis; colaboram com a segurança pública; protegem bens

públicos, serviços e instalações.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A -  Investigar infrações penais contra interesses da nação:

 Obter  provas;  Checar  veracidade  de  informações  e  fatos;  Levantar  dados;  Conferir  documentos;

Consultar  banco  de  dados;  Entrevistar  pessoas;  Cumprir  mandado  de  prisão;  Cumprir  mandado  de

condução coercitiva; Cumprir mandado de busca e apreensão; Intimar indivíduos; Revistar bagagens;

Apurar infrações contra ordem política e social;  Revistar  pessoas; Presidir  inquerito  policial  e termos

circunstanciados;  Alimentar  banco  de  dados;  Requerer  expedição  de  mandados  (prisão,  condução

coercitiva, busca e apreensão...); Requerer medidas cautelares (quebra de sigilos); Expedir mandado de

condução coercitiva; Solicitar perícias; Realizar perícias.

B  -  Reprimir infrações contra interesses da união e casas legislativas:

 Efetuar prisões em flagrante; Arrecadar bens; mercadorias e documentações que comprovem o crime;

Reprimir  tráfico de drogas; Reprimir  crimes previdenciários;  Reprimir  crimes fazendários;   Combater

crimes contra a fauna e flora; Reprimir crimes eleitorais; Apoiar fechamento de rádios piratas; Combater

invasão de prédios públicos federais ou casas legislativas; Combater crimes contra a Funai; Executar

operações especiais; Reprimir crimes contra bens, serviços e interesses das casas legislativas; Reprimir

crimes ocorridos nas dependências das casas legislativas; Lavrar auto de prisão em flagrante; Custodiar

bens e documentos apreendidos ou arrecadados.

C  -  Prevenir infrações contra interesses da união e casas legislativas:

 Prevenir uso de entorpecentes; Efetuar registro de armas; Expedir porte de armas federal ou do policial

legislativo;  Realizar  segurança  de  dignitários;  Promover  segurança  aos  funcionários  federais  no
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desempenho de suas funções; Realizar proteção de testemunhas; Prevenir crimes fazendários;  Controlar

a operação de equipamentos de vistoria de bagagens e pessoas; Prevenir crimes contra bens, serviços e

interesses das casas legislativas; Prevenir ocorrência de crimes nas dependências das casas legislativas;

Proteger visitantes e servidores nas casas legislativas; 

D  -  Controlar bens e serviços da união e casas legislativas: 

  Controlar  entradas  e  saídas  de  pessoas  no  país;  Emitir  passaportes;  Emitir  registro  nacional  de

estrangeiro; Controlar permanência de estrangeiros no país; Controlar produtos químicos utilizados como

insumos na fabricação  de entorpecentes; Custodiar  presos não condenados; Cuidar  de armamento e

munição; Emitir documentos de identificação funcional; Controlar entradas e saídas de bens; Coordenar

serviços de vigilância e brigada de incêndios; Controlar serviços de perdidos e achados; Controlar entrada

e saída de pessoas nas casas legislativas.

F  -  Manter a fluidez e segurança do trânsito urbano, rodoviário e vias de acesso e internas às

casas legislativas:

 Monitorar trânsito em unidades móveis; Interagir em situações emergenciais; Remover obstáculos da via

pública; Sinalizar obstáculos na via pública; Criar rotas alternativas para o tráfego; Solicitar auxílio para

desobstrução total da via; Orientar condutores por meio de gestos e apitos; Atuar em interseções de vias;

Monitorar  trânsito  em postos  fixos  de  observações;  Sinalizar  existência  de  obras  nas  vias  públicas;

Elaborar  projetos  relacionados  a  sinalização  viária;  Prestar  informações  sobre  trânsito;  Solicitar

manutenção de vias públicas;  Sincronizar  semáforo às condições de trânsito;  Intervir  no tráfego em

situações de eventos; Sugerir medidas para melhoria do trânsito.

F  -  Comunicar-se:

 Comunicar-se por sinais e/ou códigos; Transmitir recados; Operar rádio, interfones e sistema telefônico;

Redigir relatórios; Acionar polícia e corpo de bombeiros; Registrar ocorrências; Participar de reuniões.

G  - Colaborar com a segurança pública:

 Promover segurança nas escolas e imediações; Fazer rondas ostensivas em áreas determinadas;  Deter

infratores para a autoridade competente; Abordar pessoas com fundadas suspeitas; Prestar assistência

aos transeuntes; Acionar autoridades competentes de acordo com cada ocorrência;  Prestar segurança na

realização de eventos públicos; Coibir ação dos guardadores de carros;  Prestar assistência à população

em casos de calamidades públicas; Preservar local do crime. 

H  - Realizar atividades específicas:

Exercer plenamente o poder de polícia de trânsito em todo âmbito do Município, direta ou concomitantemente

com convênios firmados pelo Município. Averiguar denúncias e reclamações relativas à circulação e o trânsito

de veículos, em colaboração com a autoridade policial. Realizar estudos para levantamento de necessidades

de  melhoria  dos  procedimentos  adotados,  em  assuntos  relativos  às  atribuições  de  suas  competências

específicas. Emitir pareceres e relatórios relativos às questões referentes às suas atribuições. Lavrar autuação

por infração de trânsito e demais atos correlatos no pleno exercício do poder de polícia administrativa, nas

áreas sob jurisdição do órgão executivo de trânsito do município e naquelas em que haja convênio com a

autoridade competente.

Colaborar com a observância do Código de Trânsito Municipal e executar demais atividades afins conforme

determinação  de  seus  superiores.  Exercer  outras  atividades  de  natureza  fiscalizadora  que  lhe  forem

atribuídas, na forma da legislação vigente. Executar outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas

pelo superior imediato.

I  - Realizar outras atividades:

 Proteger próprios municipais; Acompanhar fiscalização dos vendedores ambulantes; Prestar assistência ao
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cumprimento  da  legislação  municipal;  Apoiar  recolhimento  de  moradores  de  rua  aos  albergues

municipais; Participar nas ações de reintegração de posse de bem municipal; Prestar informações sobre

acervo cultural do município; Cumprir determinações, no âmbito de poder de polícia, de quem preside os

trabalhos  legislativos.  Preencher  corretamente  os formulários referentes à avaliação  de desempenho;

Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato. 

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Pré-requisito: Carteira Nacional de Habilitação Categoria “AB”.

Curso de Qualificação: Não exige. 

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Demonstrar sensatez; Evidenciar iniciativa; Demonstrar discernimento; Desenvolver percepção para análise

visual  de pessoas  e  situações;  Demonstrar  auto  controle;  Demonstrar  polidez;  Demonstrar  assiduidade;

Trabalhar em equipe; Utilizar epi; Demonstrar segurança; Demonstrar descrição; Demonstrar criatividade;

Demonstrar capacidade de contornar situações adversas; Demonstrar capacidade de trabalhar sob pressão;

Demonstrar disciplina; Demonstrar responsabilidade.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham  na  administração  pública  municipal;  São  admitidos  na  condição  de  servidores  estatutários.

Exercem atividades em entidades públicas de defesa, segurança e trânsito. sob supervisão permanente. Os

policiais  municipais  são  estatutários,  organizam-se  em equipe,  sob  supervisão  ocasional.  Trabalham em

ambiente fechado, a céu aberto ou em veículos, em horários diurnos e noturnos, em revezamento de turno e

em  horários  irregulares.  Estão  sujeitos  a  trabalho  sob  pressão,  levando-os  a  situação  de  estresse.

Permanecem em pé por longos períodos. Com exceção do policial legislativo, podem ser expostos a materiais

tóxicos e ruído intenso. Os agentes de trânsito podem trabalhar em grandes alturas.

Recursos de Trabalho: 

Algemas; Sinalização; Detector de metais; Binóculos; Barco; Bafômetro; Rádios; Gps; Epi; Radar; Máquinas

fotográficas; Palm-top; Computadores; Uniformes; Colete à prova de balas; Filmadoras; 

Talões de autuações; Equipamento para primeiros socorros; Ferramentas; Canetas; Helicóptero; Telefones;

Cassetete (tonfa ou bastão retrátil); Apitos; Bombas de efeito moral; Espargidor químico. 

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Colete a prova de Balas; Botinas em Nobuck; Protetor Solar e Uniforme Completo.

Perfil de Risco: Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Trabalhadores Administrativos, dos Serviços, Conservação e Manutenção.
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Família de Cargos:  Cuidadores de crianças, jovens, adultos e idosos.

Título do cargo/ocupação: Auxiliar de Creche.
CBO – 5162-05

CBO – 5162-15
CARREIRA I

Descrição Sumária:  

Cuidam de bebês, crianças, a partir de objetivos estabelecidos por instituições especializadas ou responsáveis

diretos, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer da

criança assistida.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A – Cuidar da pessoa:

 Cuidar da aparência e higiene da criança; Controlar horários das atividades diárias da criança; Ajudar a

criança nas  atividades  diárias;  Banho e  necessidades  fisiológicas;  Estar  atento  às  ações  da criança;

Verificar informações, sinais dados pela criança; Passar informações do dia a dia da criança; Relatar o

dia-a-dia  da  criança  aos  responsáveis;  Educar  a  criança  nos  deveres  da  casa;  Manter  o  lazer  e  a

recreação no dia-a-dia; Desestimular a agressividade; Auxiliar no aprendizado da criança. 

B  -  Cuidar da saúde da criança:

 Observar temperatura, urina, fezes e vômitos; Observar a qualidade do sono; Prestar cuidados especiais

a crianças com limitações ou dependência física;  Manusear adequadamente; Observar alterações físicas

(manchas, inchaço, ferimentos); Observar as alterações de comportamento; Lidar com comportamentos

compulsivos; Seguir orientação de profissionais da saúde; Observar sinais vitais; Relatar condições de

saúde aos profissionais ou responsáveis. 

C  -  Promover o bem-estar da criança:

 Ouvir  respeitando sua necessidade individual  de falar;  Dar  apoio  emocional;  Promover atividades de

estímulo a afetividade; Estimular a independência; Respeitar a criança em seus hábitos, gostos e valores;

Encaminhar a criança a outros profissionais.

D  -  Cuidar da alimentação da criança:

 Observar  a  qualidade  e  a  validade  dos  alimentos;  Servir  a  refeição  em  ambientes  e  em  porções

adequadas; Estimular a ingestão de líquidos e de alimentos variados; Controlar a ingestão de líquidos e

alimentos; Ajudar a criança na alimentação.

E  -  Cuidar do ambiente domiciliar e institucional:

 Manter o ambiente organizado e limpo; Prevenir acidentes; Cuidar da roupa e objetos pessoais; Preparar

o leito de acordo com as necessidade da criança.

F  -  Incentivar a cultura e educação: 

 Estimular o gosto pela música, dança e esporte; Selecionar jornais, livros e revistas de acordo com a

idade; Ler estórias e textos; Ajudar nas tarefas escolares; Ensinar boas maneiras. 

G  - Demonstrar competências pessoais:

 Demonstrar  preparo  físico;  Demonstrar  capacidade  de  acolhimento;  Demonstrar  capacidade  de

adaptação; Demonstrar empatia; Respeitar a privacidade; Demonstrar paciência; Demonstrar capacidade

de escuta; Demonstrar capacidade de percepção; Manter a calma em situações críticas; Demonstrar

discrição;  Demonstrar  capacidade  de  tomar  decisões;  Demonstrar  capacidade  de  reconhecer  limites

pessoais; Demonstrar criatividade; Demonstrar capacidade de buscar informações e orientações técnicas;

Demonstrar iniciativa; Demonstrar preparo emocional;   Transmitir valores a partir do próprio exemplo e

pela fala; Demonstrar capacidade de administrar o tempo; Demonstrar honestidade.

H  - Realizar atividades específicas:

 Prestar serviços auxiliares nas creches municipais, atendendo as crianças em suas necessidades diárias,
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providenciando sua alimentação e higiene pessoal, acompanhando-as em atividades recreativas e outras

pertinentes para garantir o seu bem estar e desenvolvimento sadio. Zelar sempre pelo bem estar da

criança. Acomodar as crianças e cuidar da organização do local. Auxiliar os professores e coordenadores

nos cuidados básicos com as crianças da educação infantil. Executar outras atividades correlatas que lhe

forem atribuídas.

I  - Realizar outras atividades:

 Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de desempenho; Executar outras atividades

correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Pré-requisito: Não exige. 

Curso de Qualificação: Não exige.

Competências:

Demonstrar preparo físico; Demonstrar capacidade de acolhimento; Demonstrar capacidade de adaptação;

Demonstrar  empatia;  Respeitar  a privacidade;  Demonstrar paciência;  Demonstrar capacidade de escuta;

Demonstrar  capacidade  de  percepção;  Manter  a  calma  em  situações  críticas;  Demonstrar  discrição;

Demonstrar  capacidade  de  tomar  decisões;  Demonstrar  capacidade  de  reconhecer  limites  pessoais;

Demonstrar criatividade; Demonstrar capacidade de buscar informações e orientações técnicas; Demonstrar

iniciativa;  Demonstrar  preparo  emocional;  Transmitir  valores  a  partir  do  próprio  exemplo  e  pela  fala;

Demonstrar capacidade de administrar o tempo; Demonstrar honestidade. 

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham na administração  pública  municipal;  São admitidos  na condição de servidores estatutários.  O

trabalho é exercido em instituições cuidadoras de crianças; As atividades são exercidas com alguma forma de

supervisão,  Os  horários  de  trabalho  são  variados,  com  turno  ou  períodos  determinados.  No  caso  de

cuidadores  de  indivíduos  com  alteração  de  comportamento,  estão  sujeitos  a  lidar  com  situações  de

agressividade.

Recursos de Trabalho: 

Babá  eletrônica;  Esterilizador;  Agenda;  Bolsa  térmica;  Primeiros  socorros;  Brinquedos  pedagógicos;

Termômetro; Vaporizador; Telefone, bip; Umidificador; Despertador; Aparelho Digital De Pressão; Inalador;

Nebulizador; Kit De Primeiros Socorros.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Não se aplica.

Perfil de Risco: Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.
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Grupo Ocupacional:  Trabalhadores Administrativos, dos Serviços, Conservação e Manutenção.
Família de Cargos:  Trabalhadores nos serviços de manutenção de edificações; Contínuos; Trabalhadores no

atendimento em estabelecimentos de serviços de alimentação, bebidas e hotelaria. 

Título do cargo/ocupação: Auxiliar de Serviços Gerais. 
CBO – 4122-05
CBO – 5134-25
CBO – 5143-20

CARREIRA I
Descrição Sumária:  

Executar  sob  supervisão  serviços  de  copeiragem,  conservação,  limpeza  e  zeladoria  em prédios  públicos

servindo,  limpando  vidros  e  fachadas,  recintos  internos  e  acessórios.  Trabalham  seguindo  normas  de

segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Preparar lanches e servir pessoas

 Preparar sucos, lanches, cafés e pequenas refeições; Servir água, cafezinho, suco; Administrar fluxo de

serventia;  Receber  e  distribuir  refeições;  Receber  ou  recolher  bandejas,  louças  e  talheres  após  as

refeições, providenciando sua lavagem e guarda ou o envio ao setor competente; Secar louça e prataria,

esterilizar  instrumentos  e  materiais;  Operar  com  aparelhos  elétricos  utilizados  nos  serviços  de

alimentação;  Preparar  a  merenda  escolar  para  os  alunos  das  escolas  públicas  municipais;  Preparar

refeições em situações específicas de acordo com a orientação recebida pelo responsável da unidade

organizacional;  preparar  os  alimentos,  segundo  o  cardápio  estabelecido,  evitando  escassez  ou

desperdício;  separar  material  na  confecção  da  refeição  ou  prato  especial,  verificando  o  estado  de

conservação dos alimentos e seu prazo de validade, bem como, escolhendo temperos, molhos e outros

ingredientes,  a fim de assegurar  a qualidade das refeições preparadas; controlar  o estoque gêneros

alimentícios, bem como, requisitar e receber sua reposição do almoxarifado, armazenando-os segundo as

normas e instruções vigentes;

B  -  Limpar recintos e acessórios:

 limpar talheres, equipamentos de refrigeração assim como balcão, bancada e bandejas; retirar restos de

comida, separando e destinando o lixo; Lavar fachadas; Limpar vidros; Remover resíduos dos vidros;

Remover pichações; Limpar móveis e equipamentos eletrodomésticos, lustres, luminárias, ventiladores e

tudo o que mais constar nos recintos dos prédios municipais; Limpar superfícies (paredes, pisos, etc..);

Lavar banheiros; Aspirar pó; Lavar pisos; Encerar pisos; Remover sujeira; Varrer pisos; Secar pisos;

Passar pano; Limpar, lavar cortinas e persianas; Recolher lixo; Depositar o lixo e detritos da cozinha em

lugares apropriados, de forma a evitar proliferação de insetos; Proceder à limpeza de ralos, caixas de

gordura e esgotos, assim como desentupir pias e ralos; Prover os sanitários com toalha, sabão e papel

higiênico, removendo os já utilizados;

C  -  Preparar trabalho:

 Controlar o estoque de material; Verificar validade de produtos químicos e de limpeza; Verificar qualidade

de produtos químicos e de limpeza; Avaliar tipo de superfície a ser trabalhada; Avaliar grau de sujidade;

Avaliar tipo de sujeira; Selecionar produtos e material; Preparar produtos; Diluir produtos (químicos e de

limpeza); Dosar produtos químicos; Solicitar  equipamentos e materiais;  Solicitar  compra de produtos

químicos e de limpeza.

D  -  Trabalhar com segurança:

 Usar uniforme; Utilizar epi; Inspecionar local a ser trabalhado; Isolar área para manutenção e limpeza;

Operar equipamentos eletr4o eletrônicos; Submeter-se a cursos de capacitação e qualificação.

E  -  Demonstrar competências pessoais:

 Demonstra  resistência  física;  Demonstra  paciência;  Trabalhar  em  equipe;  Demonstrar  iniciativa;
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Demonstrar prudência; Demonstrar equilíbrio físico; Reconhecer limitações pessoais; Contornar situações

adversas; Demonstrar agilidade; Demonstrar controle emocional; Demonstrar destreza manual.

F – Realizar atividades Específicas:

 Auxiliar  na  realização  de  serviços  em  geral  como  recebimento,  separação  e  Distribuição  de

correspondência  e  materiais,  atividades  de  limpeza,  copa  e  conservação  de  instalações.  Executar

trabalhos de limpeza em geral em edifícios e outros locais, para manutenção das condições de higiene e

conservação do ambiente, coletando o lixo. Executar serviços de limpeza, higienização e conservação de

imóveis,  móveis,  utensílios,  equipamentos  e  correlatos  nas  dependências  internas  e  externas  da

Prefeitura, mantendo em estado adequado para utilização. Executar serviços de transporte, remoção e

arrumação de móveis, equipamentos, máquinas, materiais e outros. Executar serviços de copa e cozinha,

preparando e/ou distribuindo refeições, merendas e lanches de acordo com os padrões estabelecidos.

Organizar a estocagem do material de limpeza utilizado no desempenho de suas funções, bem como o

consumo deste, solicitando sua reposição quando necessário. Executar outras atividades correlatas que

lhe forem atribuídas. 

G – Realizar outras atividades:

 Realizar tarefas manuais simples que necessitem de esforço físico relacionadas aos serviços de limpeza,

obras,  merenda,  copa-cozinha  e  outros  serviços  gerais  em  edifícios,  logradouros,  escolas,  creches,

ambulatórios  e  demais  instalações  municipais,  especialmente:  entregar  processos,  documentos,

correspondências, material impresso e/ou pequenos volumes; zelar pela guarda, conservação e limpeza

das  ferramentas,  utensílios  e  equipamentos  de  trabalho;  realizar  serviços  de  transporte,  remoção e

arrumação de móveis, medicamentos, equipamentos, máquinas, materiais e outros; Executar atividades

de assistência à administração; Receber, distribuir e entregar documentos, objetos e valores; Preencher

corretamente os formulários referentes à avaliação de desempenho; Executar outras atividades correlatas

ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Pré-requisito: Não exige pré-requisito.

Curso de Qualificação: Não requer qualificação anterior.

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Preparar bebidas e alimentos; Limpar recintos e acessórios; Preparar trabalho; Trabalhar com segurança;

Demonstra resistência física; Demonstra paciência; Trabalhar em equipe; Demonstrar iniciativa; Demonstrar

prudência; Demonstrar equilíbrio físico; Reconhecer limitações pessoais; Demonstrar capacidade de trabalhar

em  alturas;  Contornar  situações  adversas;  Demonstrar  agilidade;  Demonstrar  controle  emocional;

Demonstrar destreza manual.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham  na  administração  pública  municipal;  São  admitidos  na  condição  de  servidores  estatutários.

Exercem suas atividades predominantemente em repartições públicas, cozinhas, refeitórios e em locais que

exercem  atividades  recreativas,  educacionais,  de  saúde,  de  serviços  sociais,  culturais  e  desportivos.

Trabalham individualmente ou em equipe,  com ou sem supervisão permanente. O horário de trabalho é

variado, ou em regime de rodízio de turnos(plantão).

Recursos de Trabalho: 

Talheres para refeições; panelas; fogão; bandejas; toalhas de mesa; peneira/ escova/ bucha/ pano; Cabo

telescópico; Epi; Conjunto de aspiração; Liquidificador; utensílios de cozinha; Produtos químicos (cloro); Kit
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limpa vidro (rodo, extensor, bucha); Balde; Produtos de limpeza; Vassoura; Corda/ escada; Aspirador de pó/

enceradeira e eletrodomésticos.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Avental; Bota (impermeável); Luvas; Máscara; Óculos de proteção.

Perfil de Risco: Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Trabalhadores Administrativos, dos Serviços, Conservação e Manutenção.
Família de Cargos:  Trabalhadores auxiliares dos serviços funerários.
Título do cargo/ocupação: Coveiro. CBO – 5166-10

CARREIRA I
Descrição Sumária:  

Auxiliam  nos  serviços  funerários,  constroem,  preparam,  limpam,  abrem e  fecham sepulturas.  Realizam

sepultamento, exumam e cremam cadáveres, trasladam corpos e despojos. Conservam cemitérios, máquinas

e ferramentas de trabalho. Zelam pela segurança do cemitério.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A – Abrir sepulturas:

 Verificar  a  disponibilidade  de  sepulturas;  Selecionar  as  ferramentas;  Cavar  o  terreno;  Abrir  portão;

Remover  tampão,  lajes  ou  jardins;  Verificar  as  medidas  das  sepulturas;  Medir  caixão;  Acertar  a

sepultura.

B  - Realizar o sepultamento:

 Marcar a sepultura; Transportar caixão ao local de sepultamento; Colocar caixão dentro da sepultura;

Fechar gavetas; Datar gavetas; Encaixar lajes e tampão; Calafetar sepulturas; Cobrir sepulturas com

terra; Colocar coroas de flores; Retirar o excesso de terra e materiais de sepultamento. 

C  -  Cremar corpos, membros e despojos:

 Receber corpos; Identificar corpos; Transportar corpos à câmara fria; Aquecer o forno; Retirar vidros e

metais do caixão; Introduzir caixão ao forno; Controlar o tempo entre os caixões; Rastelar ossos para

outro compartimento do forno; Resfriar ossos; Retirar os ossos; Conduzir os ossos ao triturador; Embalar

as cinzas conforme especificação. 

D  -  Confeccionar carneiros:

 Escorar paredes das sepulturas; Preparar materiais para confecção de carneiros; Assentar ou encaixar

tijolo.

E  -  Exumar cadáveres:

 Sondar carneiros; Desfazer fechos de gavetas; Retirar lajes pré-moldadas; Retirar a tampa do caixão;

Quebrar o lacre; Avaliar se há condições de exumação; Acondicionar ossos; Transportar ossos ao local

determinado; Limpar sepulturas. 

F  -  Trasladar corpos e despojos:
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 Cumprir exigências judiciais; Retirar caixão da sepultura; Colocar em outro caixão; Levar o corpo a ser

trasladado até o local determinado; Reinumar despojos.

G  - Fazer conservação dos cemitérios:

 Recolher lixos não produzidos pelo cemitério; Carpir, rastelar e limpar sepulturas abandonadas;  Carregar

caminhões  com  detritos  produzidos  pelo  cemitério;  Descarregar  materiais  para  sepultamento  e

exumação; Pintar  áreas gerais  do cemitério;  Separar  materiais  para reaproveitamento;  Remarcar  as

identificações  das  sepulturas;  Aplicar  herbicidas;  Podar  copas  de  árvores;  Cortar  gramas;  Reformar

calçadas. 

H  -  Conservar máquinas e equipamentos:

 Efetuar  pequenos  reparos  elétricos  e  hidráulicos;  Conservar  ferramentas  de  trabalho;  Lubrificar

máquinas; Trocar revestimentos de forno crematório; Fazer revisão elétrica e mecânica; Lavar máquinas;

Lavar câmara fria. 

I  -  Zelar pela segurança do cemitério:

 Controlar a entrada de veículos em dias especiais;  Zelar pelo patrimônio; Alertar à segurança sobre

suspeitos; Alertar visitantes sobre locais e horários impróprios; Acompanhar pessoas pelo cemitério em

dias especiais; Colocar areia nos vasos.

J  -  Comunicar-se:

 Informar à família  sobre  a localização  de  sepulturas;  Confirmar  com a família  se  pode proceder  ao

sepultamento; Interpretar sinais sonoros e luminosos; Receber escala de serviços; Verificar autorização e

numeração para sepultamento; Devolver ordem de sepultamento, exumação ou traslado ao responsável;

Receber autorização para execução de trabalhos; Orientar família a procurar administração para inteirar-

se dos procedimentos; Colocar placas de orientação;   Comunicar à chefia a disponibilidade de sepulturas.

L  - Realizar atividades específicas:

 Preparar  sepulturas,  abrindo  e  fechando  covas,  permitindo  sepultamento  de  cadáveres,  exumação,

separação  e  guarda  de restos mortais  em locais  adequados,  bem como realizando a  manutenção  e

conservação das áreas do cemitério. Conservar cemitérios, máquinas e ferramentas de trabalho. Zelar

pela segurança do cemitério. Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

M  - Realizar outras atividades:

 Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de desempenho; Executar outras atividades

correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Pré-requisito: Não exige. 

Curso de Qualificação: Não exige.

Competências:

Executar  as  tarefas  com presteza;  Manejar  caixões;  Demonstrar  educação  e  paciência;  Dar  provas  de

responsabilidade;  Utilizar  equipamentos  de  proteção  individual;  Dar  provas  de  assiduidade  ao  trabalho;

Manter a aparência; Agir com discrição; Zelar pela integridade dos companheiros; Utilizar equipamentos de

proteção coletiva; Operar máquinas e equipamentos (tratores e roçadeiras); Manter postura diante da família

do  falecido;  Demonstrar  presteza;  Tolerar  odores;  Demonstrar  bom preparo  psicológico;    Respeitar  as

opções religiosas; Demonstrar resistência física; Conviver com situações imprevistas;   Demonstrar interesse

e capacidade de desenvolver outros trabalhos.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham na administração pública municipal; São admitidos na condição de servidores estatutários. Atuam
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em  cemitérios  e  crematórios,  em  horários  diurnos.  Em  geral,  trabalham  em  equipe,  com  supervisão

permanente. Trabalham em local fechado ou a céu aberto. Os operadores de fornos trabalham à distância dos

fornos.  Frequentemente,  trabalham  em  posições  desconfortáveis,  durante  longos  períodos,  expostos  a

material tóxicos, ruídos, altas temperaturas, intempéries e doenças contagiosas.

Recursos de Trabalho: 

Uniforme; Botas; Metro; Alfange; Vassoura; Rebitadeira manual; Cordas; Morsa; Picareta, marreta, enxada,

pá e enxadão; Chave de boca; Chibanga; Fita isolante; Ferro de sonda; Machado; Vanga

Máquina  costal;  Mesa  com  rodinhas;  Chave  inglesa;  Tábuas  para  escoramento;  Bancada;  Toldo  para

sepultamento; Martelo; Triturador; Capa de chuva; Broca; Bomba de sucção; Ponteiros; Grifo; Cimento

Carrinho de mão; Talhadeira; Carrinho de esquife; Engraxadeira; Luvas; Rastelo; Furadeira; Chaves; Serrote

de poda;  Esmeril;  Trincha;  Compressor  de ar;  Pulverizador; Garfo  e forcado; Baldes; Retroescavadeira;

Trator; Pincel; Rompedor; Alicate de poda; Serrote; Chave de fenda; Óculos de proteção; Colher de pedreiro;

Desempenadeira; Arco de serra; Cal; Tijolo; Fios elétricos; Fusíveis;  Espátula; Brocha; Fita crepe; Alicate;

Peneira; Trena.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Não se aplica.

Perfil de Risco: Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Trabalhadores Administrativos, dos Serviços, Conservação e Manutenção.
Família de Cargos:  Cuidadores de crianças, jovens, adultos e idosos.

Título do cargo/ocupação: Cuidador social.
CBO – 5162-05
CBO – 5162-10
CBO – 5162-20

CARREIRA II
Descrição Sumária:  

Cuidam de bebês, crianças,  jovens, adultos e idosos,  a partir  de objetivos estabelecidos por instituições

especializadas  ou  responsáveis  diretos,  zelando  pelo  bem-estar,  saúde,  alimentação,  higiene  pessoal,

educação, cultura, recreação e lazer da pessoa assistida.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A – Cuidar da pessoa:

 Levantar informações sobre a pessoa; Cuidar da aparência e higiene da pessoa; Controlar horários das

atividades diárias da pessoa; Ajudar a pessoa nas atividades diárias; Banho e necessidades fisiológicas;

Estar atento às ações da pessoa; Verificar informações, sinais dados pela pessoa;   Passar informações do

dia a dia da pessoa; Relatar o dia-a-dia da pessoa aos responsáveis; Educar a criança e adolescente nos

deveres da casa e comunitários; Manter o lazer e a recreação no dia-a-dia; Desestimular a agressividade;
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Auxiliar no aprendizado da pessoa. 

B  -  Cuidar da saúde da pessoa:

 Observar  temperatura,  urina,  fezes  e  vômitos;  Observar  a  qualidade  do  sono;  Ajudar  nas  terapias

ocupacionais  e  físicas;  Prestar  cuidados  especiais  a  pessoas  com  limitações  ou  dependência  física;

Manusear  adequadamente;  Observar  alterações  físicas  (manchas,  inchaço,  ferimentos);  Observar  as

alterações  de  comportamento;  Lidar  com comportamentos  compulsivos;  Controlar  guarda,  horário  e

ingestão  de  medicamentos;  Acompanhar  em  consultas  e  atendimentos  médico-hospitalar;  Relatar

orientação médica aos responsáveis; Seguir orientação de profissionais da saúde; Observar sinais vitais;

Relatar condições de saúde aos profissionais ou responsáveis. 

C  -  Promover o bem-estar da pessoa:

 Ouvir respeitando sua necessidade individual de falar; Dar apoio emocional; Ajudar a recuperação da

autoestima, dos valores e da afetividade; Promover atividades de estímulo a afetividade;   Estimular a

independência; Orientar na sua necessidade espiritual e religiosa; Respeitar a pessoa em seus hábitos,

gostos e valores; Encaminhar a pessoa a outros profissionais.

D  -  Cuidar da alimentação da pessoa:

 Participar  na  elaboração  do  cardápio;  Verificar  a  despensa;  Observar  a  qualidade  e  a  validade  dos

alimentos; Fazer as compras conforme lista e cardápio; Preparar a alimentação; Servir a refeição em

ambientes e em porções adequadas; Estimular a ingestão de líquidos e de alimentos variados;  Controlar

a ingestão de líquidos e alimentos; Reeducar os hábitos alimentares; Ajudar a pessoa na alimentação.

E  -  Cuidar do ambiente domiciliar e institucional:

 Cuidar  dos  afazeres  domésticos;  Manter  o  ambiente  organizado  e  limpo;  Recomendar  adequação

ambiental; Prevenir acidentes; Administrar o dinheiro recebido (per-capita); Cuidar da roupa e objetos

pessoais; Preparar o leito de acordo com as necessidade.

F  -  Incentivar a cultura e educação: 

 Estimular o gosto pela música, dança e esporte; Selecionar jornais, livros e revistas de acordo com a

idade; Ler estórias e textos; Ajudar nas tarefas escolares; Ensinar boas maneiras. 

G  - Demonstrar competências pessoais:

 Demonstrar  preparo  físico;  Demonstrar  capacidade  de  acolhimento;  Demonstrar  capacidade  de

adaptação; Demonstrar empatia; Respeitar a privacidade; Demonstrar paciência; Demonstrar capacidade

de escuta; Demonstrar capacidade de percepção; Manter a calma em situações críticas; Demonstrar

discrição;  Demonstrar  capacidade  de  tomar  decisões;  Demonstrar  capacidade  de  reconhecer  limites

pessoais; Demonstrar criatividade; Demonstrar capacidade de buscar informações e orientações técnicas;

Demonstrar iniciativa; Demonstrar preparo emocional;   Transmitir valores a partir do próprio exemplo e

pela fala; Demonstrar capacidade de administrar o tempo; Demonstrar honestidade.

 H  - Realizar atividades específicas:

 Desenvolver atividades de cuidados básicos essenciais para a vida diária e instrumentais de autonomia e

participação  social  dos  usuários,  a  partir  de  diferentes  formas  e  metodologias,  contemplando  as

dimensões  individuais  e  coletivas.  Desenvolver  atividades  para  o  acolhimento,  proteção  integral  e

promoção da autonomia e autoestima dos usuários. Atuar na recepção dos usuários possibilitando uma

ambiência  acolhedora.  Identificar  as  necessidades  e  demandas  dos  usuários.  Apoiar  os  usuários  no

planejamento e organização de sua rotina diária. Apoiar e monitorar os cuidados com a moradia, como

organização e limpeza do ambiente e preparação dos alimentos.  Apoiar e monitorar os usuários nas

atividades de higiene, organização, alimentação e lazer. Apoiar e acompanhar os usuários em atividades

externas. Desenvolver atividades recreativas e lúdicas. Potencializar a convivência familiar e comunitária.

Estabelecer  e,  ou,  potencializar  vínculos  entre  os  usuários,  profissionais  e  familiares.  Apoiar  na
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orientação,  informação,  encaminhamentos  e  acesso  a  serviços,  programas,  projetos,  benefícios,

transferência de renda, ao mundo do trabalho por meio de articulação com políticas afetas ao trabalho e

ao emprego, dentre outras políticas públicas, contribuindo para o usufruto de direitos sociais. Contribuir

para a melhoria da atenção prestada aos membros das famílias em situação de dependência. Apoiar o

fortalecimento da proteção mútua entre os membros das famílias. Contribuir para o reconhecimento de

direitos e o desenvolvimento integral do grupo familiar. Apoiar famílias que possuem, dentre os seus

membros, indivíduos que necessitam de cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos de escuta

e troca de vivência  familiar.  Participar  das  reuniões  de  equipe  para  o planejamento  das  atividades,

avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultado.  Executar outras atividades correlatas que lhe

forem atribuídas

I  - Realizar outras atividades:

 Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de desempenho; Executar outras atividades

correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Pré-requisito: Curso de Cuidador (infantil, pessoa com deficiência, idoso ou população de rua (160 horas)

ou experencia de 1 ano.

Curso de Qualificação: Curso de Cuidador Social.

Competências:

Demonstrar preparo físico; Demonstrar capacidade de acolhimento; Demonstrar capacidade de adaptação;

Demonstrar  empatia;  Respeitar  a privacidade;  Demonstrar paciência;  Demonstrar capacidade de escuta;

Demonstrar  capacidade  de  percepção;  Manter  a  calma  em  situações  críticas;  Demonstrar  discrição;

Demonstrar  capacidade  de  tomar  decisões;  Demonstrar  capacidade  de  reconhecer  limites  pessoais;

Demonstrar criatividade; Demonstrar capacidade de buscar informações e orientações técnicas; Demonstrar

iniciativa;  Demonstrar  preparo  emocional;  Transmitir  valores  a  partir  do  próprio  exemplo  e  pela  fala;

Demonstrar capacidade de administrar o tempo; Demonstrar honestidade. 

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham na administração  pública  municipal;  São admitidos  na condição de servidores estatutários.  O

trabalho  é  exercido  em instituições  cuidadoras  de  crianças,  jovens,  adultos  e  idosos.  As  atividades  são

exercidas com alguma forma de supervisão. Os horários de trabalho são variados, com revezamento de turno

ou períodos determinados. No caso de cuidadores de indivíduos com alteração de comportamento, estão

sujeitos a lidar com situações de agressividade.

Recursos de Trabalho: 

Manual de instruções; Aparelho de pressão; Babá eletrônica; Esterilizador; Agenda; Bolsa térmica; Primeiros

socorros;  Brinquedos  pedagógicos;  Termômetro;  Vaporizador;  Telefone,  bip;  Umidificador;  Despertador;

Aparelho Digital De Pressão; Inalador; Nebulizador; Kit De Primeiros Socorros.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e
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regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Não se aplica.

Perfil de Risco: Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Trabalhadores Administrativos, dos Serviços, Conservação e Manutenção.
Família  de  Cargos:   Trabalhadores  de  atenção,  defesa  e  proteção  a  pessoas  em situação  de  risco  e

adolescentes em conflito com a lei.
Título do cargo/ocupação: Educador social. CBO – 5153-05

CARREIRA II
Descrição Sumária:  

Visam garantir a atenção, defesa e proteção a pessoas em situações de risco pessoal, social e a adolescentes

em conflito com a lei. Procuram assegurar seus direitos, abordando-as, sensibilizando-as e identificando suas

necessidades  e  demandas.  Controlam o  acesso  de  pessoas  e  veículos  em unidades  socioassistenciais  e

conduzem  internados  para  desenvolvimento  de  atividades  culturais,  esportivas,  escolares,  laborativas,

recreativas e ressocializadoras.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A - Desenvolver ações para garantir direitos dos assistidos, usuários, educandos e internos:

 Identificar direito violado dos assistidos, usuários, educandos,  internos; Orientar assistidos, usuários,

internos,  familiares  e  educandos  sobre  e  os  direitos  e  deveres;  Requisitar  serviços;  Encaminhar

assistidos, usuários, internos, familiares a entidades e serviços; Denunciar situação de risco; Solicitar

resgate de assistidos, usuários e internos; Resgatar assistidos, usuários e internos; Fazer recâmbio de

assistidos, usuários, educandos; Acompanhar assistidos, usuários, educandos, internos a atendimentos;

Fiscalizar entidades de atendimento a crianças e adolescentes;  Assessorar poder público na implantação

de programas e projetos; Informar ministério público ou poder judiciário os direitos violados; Recepcionar

educando interno; Acolher educando; Solicitar  encaminhamento de educandos e internos; Verificar  a

ocorrência de violação de direitos;  Acompanhar a rotina diária do educando interno; Revistar o interno e

visitantes; Verificar o conteúdo das correspondências dos internos (recebidas e enviadas); Acompanhar

visitantes ( familiares, advogados); Conduzir internos para as atividades pedagógicas, laboral e de lazer.

B  -  Sensibilizar assistidos, usuários e internos:

 Criar vínculos; Conscientizar sobre riscos; Despertar nos assistidos, usuários e educandos desejo para

mudar de vida; Aconselhar assistidos, usuários, educandos e internos; Resgatar autoestima;  Apontar

alternativas; Despertar aptidões, habilidades; Conscientizar sobre regras e normas.

C  -  Identificar necessidades e demandas:

 Receber denúncias; Receber informações sobre violação de direitos; Observar necessidades de assistidos,

usuários e  educandos;  Dialogar  com assistidos,  usuários e  educandos;  Dialogar  com familiares  e/ou

vizinhança;  Levantar  dados  estatísticos;  Pesquisar  histórico  familiar;  Avaliar  adesão  ao  tratamento;

Monitorar comportamento; Participar da elaboração do diagnóstico polidimensional; Avaliar a adesão a

medida socioeducativa; Identificar se os internos estão sendo atendidos; Identificar internos em situação

de risco.

D  -  Abordar assistidos, usuários, educandos e internos:
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 Realizar visitas domiciliares; Verificar denúncias; Receber pedidos de ajuda da família; Receber demanda

espontânea; Atender solicitações dos assistidos, usuários, educandos e internos;  Percorrer perímetros e

áreas;  Observar  comportamento  de  assistidos,  usuários,  educandos  e  internos;  Avistar  assistidos

usuários;  Aproximar-se  dos  assistidos  e  usuários;  Acompanhar  educandos  ou  técnicos  em  visitas

domiciliares; Conferir o número de internos nas celas.

E  -  Desenvolver atividades socioeducativas:

 Convidar  assistidos/usuários  para  participar  de  atividade  socioeducativa;  Acompanhar  reuniões

socioeducativas;  Desenvolver  dinâmica  de  grupo;  Construir  hábitos;  Aconselhar  mudanças  de

comportamento;  Realizar  terapias  em  grupo;  Desenvolver  oficinas;  Realizar  atividades  artísticas;

Realizar atividades de lazer e cultura; Realizar atividades de laborterapia; Realizar atividades voltadas

para  a  espiritualidade;  Realizar  atividades  recreativas  e  esportivas;  Realizar  atividades  pedagógicas

lúdicas; Realizar acompanhamento pedagógico; Realizar reuniões para avaliação dos assistidos/usuários;

Acompanhar educando nas atividades socioeducativas; Participar de equipes multidisciplinares; Realizar

procedimentos de segurança.

F  -  Planejar trabalho:

 Definir  objetivos;  Definir  metodologia  de  trabalho;  Definir  metas;  Definir  estratégias;  Estabelecer

cronograma; Identificar  público-alvo; Mapear público-alvo; Mapear perímetros ou áreas;  Estabelecer

roteiro  de  visitas;  Planejar  eventos;  Estabelecer  parcerias  com  entidades  públicas  e  ou  privadas;

Participar do planejamento do trabalho (ppp,pia,etc);

G  -  Avaliar processo de trabalho:

 Analisar  resultados;  Analisar  casos;  Avaliar  ações;  Analisar  práticas;  Trocar  experiências;  Avaliar

reinserção dos assistidos e usuários; Acompanhar reinserção familiar e social dos assistidos e usuários;

Alterar estratégias; Avaliar o comportamento dos internos; Avaliar a produtividade dos internos.

H  -  Comunicar-se:

 Abrir procedimento de atendimento; Elaborar relatórios de atendimento e acompanhamento;  Cadastrar

assistidos,  usuários, educandos e internos; Preencher documentos; Encaminhar  documentação oficial;

Notificar  pessoas  e  entidades;  Participar  da  elaboração  das  normas;  Participar  da  elaboração  de

questionários; Agendar visitas; Definir rotina administrativa; Fazer devolutiva; Informar sobre a violação

das regras pelos internos; Passar o plantão; Registrar ocorrências; Subsidiar as equipes técnicas com

informações sobre os internos.

 I  -  Demonstrar competências pessoais:

 Trabalhar em equipe; Servir de exemplo; Inspirar confiança; Buscar identificação e empatia; Despertar

esperança; Exercitar atividade de escuta; Agir sob pressão; Demonstrar capacidade de compreensão;

Contornar situações adversas; Demonstrar entusiasmo; Respeitar diferenças;  Demonstrar criatividade;

Assumir riscos; Demonstrar coragem; Demonstrar persistência; Tomar decisões; Demonstrar facilidade

de  comunicação;  Administrar  conflitos;  Demonstrar  auto-controle;   Demonstrar  capacidade  de

negociação; Permanecer em estado de alerta; Demonstrar pró atividade; Demonstrar flexibilidade; Fazer

uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo com

as normas do Código Nacional de Trânsito e as normas de utilização estabelecidas pela Administração;

Zelar pela limpeza e conservação do veículo sob sua responsabilidade, informando defeitos ou reparos

para a manutenção; Realizar a troca de pneu, quando necessário, utilizando equipamentos necessários;

Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de desempenho; Executar outras atividades

correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

 J  - Realizar atividades específicas:

 Desenvolver atividades socioeducativas, de convivência e socialização, visando à atenção, a defesa e a
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garantia de direitos, a proteção aos indivíduos e famílias em situações de vulnerabilidade e, ou, risco

social e pessoal, objetivando o fortalecimento da função protetiva da família. Desenvolver atividades e

instrumentais  de  registro  para  assegurar  direitos,  a  partir  de  diferentes  formas  e  metodologias,

contemplando as dimensões individuais e coletivas, levando em consideração o ciclo de vida e ações

intergeracionais, buscando a (re)construção da autonomia, autoestima, convívio e participação social dos

usuários. Assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho social. Apoiar e

desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa. Atuar na recepção dos usuários possibilitando

ambiência  acolhedora.  Apoiar  na  identificação  e  registro  de  necessidades  e  demandas  dos  usuários,

assegurando a privacidade das informações. Apoiar e participar do planejamento das ações. Organizar,

facilitar  oficinas  e  desenvolver  atividades  individuais  e  coletivas  de vivência  nas  unidades  e,  ou,  na

comunidade.  Acompanhar,  orientar  e  monitorar  os  usuários  na  execução  das  atividades.  Apoiar  na

organização  de  eventos  artísticos,  lúdicos  e  culturais  nas  unidades  e,  ou,  na  comunidade.  Apoiar  o

processo  de  mobilização  e  campanhas  intersetoriais  nos  territórios,  objetivando  a  prevenção  e  o

enfrentamento de situações de risco social e, ou, pessoal, de violação de direitos e de divulgação das

ações  das  Unidades  socioassistenciais.  Apoiar  a  elaboração  e  distribuição  de  materiais  informativos.

Apoiar os demais membros da equipe de referência em todas etapas do processo de trabalho. Apoiar a

elaboração de registros das atividades desenvolvidas, subsidiando a equipe com insumos para a relação

com os órgãos de defesa de direitos e para o preenchimento do Plano de Acompanhamento Individual e,

ou,  familiar.  Apoiar  na  orientação,  informação,  encaminhamentos  e  acesso  a  serviços,  programas,

projetos, benefícios, transferência de renda, ao mundo do trabalho por meio de articulação com políticas

afetas ao trabalho e ao emprego, dentre outras políticas públicas, contribuindo para o usufruto de direitos

sociais. Apoiar o acompanhamento dos encaminhamentos realizados. Apoiar a articulação com a rede de

serviços socioassistenciais e políticas públicas. Participar das reuniões de equipe para o planejamento das

atividades,  avaliação  de  processos,  fluxos  de  trabalho  e  resultado.  Desenvolver  atividades  que

contribuam  para  a  prevenção  da  ruptura  dos  vínculos  familiares  e  comunitários,  possibilitando  a

superação das situações de fragilidade social vivenciadas. Apoiar a identificação e acompanhamento das

famílias  em  descumprimento  de  condicionalidades.  Informar,  sensibilizar  e  encaminhar  famílias  e

indivíduos  sobre  as  possibilidades  de  acesso  e  participação  em  cursos  de  formação  e  qualificação

profissional, programas e projetos de inclusão produtiva e serviços de intermediação de mão de obra.

Acompanhar  o  ingresso,  frequência  e  o  desempenho  dos  usuários  nas  ações  coletivas  de  caráter

continuado por meio de registros periódicos. Apoiar o desenvolvimento de mapas de oportunidades e

demandas. Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

K  - Realizar outras atividades:

 Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de desempenho; Executar outras atividades

correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Pré-requisito: Curso de Cuidador Social de no mínimo (160 horas) ou experiência de 1 ano.

Curso de Qualificação: Curso de Cuidador Social.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de  Controle  de  Gestão  Municipal;  Desenvolver  ações  para  garantir  direitos  dos  assistidos,  usuários,

educandos, internos; Sensibilizar assistidos, usuários, internos; Identificar necessidades, demandas; Abordar
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assistidos, usuários, educandos internos; Desenvolver atividades sócio-educativas; Planejar trabalho; Avaliar

processo de trabalho; Comunicar-se; Trabalhar em equipe; Servir de exemplo; Inspirar confiança; Buscar

identificação e empatia; Despertar esperança; Exercitar atividade de escuta; Agir sob pressão; Demonstrar

capacidade de compreensão; Contornar situações adversas; Demonstrar entusiasmo; Respeitar diferenças;

Demonstrar criatividade; Assumir riscos; Demonstrar coragem; Demonstrar persistência; Tomar decisões;

Demonstrar  facilidade  de  comunicação;  Administrar  conflitos;  Demonstrar  auto-controle;  Demonstrar

capacidade  de  negociação;  Permanecer  em  estado  de  alerta;  Demonstrar  pró  atividade;  Demonstrar

flexibilidade.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham na administração  pública  municipal;  São admitidos  na condição de servidores estatutários.  O

trabalho é exercido em instituições públicas ou nas ruas. As atividades são exercidas com alguma forma de

supervisão, geralmente em equipes multidisciplinares. Os horários de trabalho são variados: tempo integral,

revezamento de turno ou períodos determinados (plantão). Os trabalhadores desta família ocupacional lidam

diariamente com situações de risco, assistindo indivíduos com alteração de comportamento, agressividade e

em vulnerabilidade.

Recursos de Trabalho: 

Computador; Material de referência (códigos, livros especiais); Material de escritório; Recursos audio visuais;

Radio, celular, telefone, fax; Material didático; Material esportivo; Material lúdico; Circuito fechado de tv;

Identificador digital; Detector de metal; Material de proteção individual; Ht (rádio de comunicação); Veículos

de Transporte; Smartphone.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Não se aplica.

Perfil de Risco: Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Trabalhadores Administrativos, dos Serviços, Conservação e Manutenção.
Família de Cargos:  Policiais, guardas-civis municipais e agentes de trânsito. 
Título do cargo/ocupação: Guarda Civil Municipal. CBO – 5172-15

CARREIRA III
Descrição Sumária:  

Investigam,  reprimem e previnem infrações  penais  contra  interesses  da  nação  e  das  casas  legislativas;

controlam bens e serviços da união e das casas legislativas;  buscam manter  a ordem e segurança nas

dependências do município; patrulham ostensivamente as áreas urbanas, orientam a fluidez e a segurança do

trânsito urbano; fiscalizam o cumprimento das leis; colaboram com a segurança pública; protegem bens
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públicos, serviços e instalações.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A -  Investigar infrações penais contra interesses da nação:

 Obter  provas;  Checar  veracidade  de  informações  e  fatos;  Levantar  dados;  Conferir  documentos;

Consultar  banco  de  dados;  Entrevistar  pessoas;  Cumprir  mandado  de  prisão;  Cumprir  mandado  de

condução coercitiva; Cumprir mandado de busca e apreensão; Intimar indivíduos; Revistar bagagens;

Apurar infrações contra ordem política e social;  Revistar  pessoas; Presidir  inquerito  policial  e termos

circunstanciados;  Alimentar  banco  de  dados;  Requerer  expedição  de  mandados  (prisão,  condução

coercitiva, busca e apreensão...); Requerer medidas cautelares (quebra de sigilos); Expedir mandado de

condução coercitiva; Solicitar perícias; Realizar perícias.

B  -  Reprimir infrações contra interesses da união e casas legislativas:

 Efetuar prisões em flagrante; Arrecadar bens; mercadorias e documentações que comprovem o crime;

Reprimir  tráfico de drogas; Reprimir  crimes previdenciários;  Reprimir  crimes fazendários;   Combater

crimes contra a fauna e flora; Reprimir crimes eleitorais; Apoiar fechamento de rádios piratas; Combater

invasão de prédios públicos federais ou casas legislativas; Combater crimes contra a Funai; Executar

operações especiais; Reprimir crimes contra bens, serviços e interesses das casas legislativas; Reprimir

crimes ocorridos nas dependências das casas legislativas; Lavrar auto de prisão em flagrante; Custodiar

bens e documentos apreendidos ou arrecadados.

C  -  Prevenir infrações contra interesses da união e casas legislativas:

 Prevenir uso de entorpecentes; Efetuar registro de armas; Expedir porte de armas federal ou do policial

legislativo;  Realizar  segurança  de  dignitários;  Promover  segurança  aos  funcionários  federais  no

desempenho de suas funções; Realizar proteção de testemunhas; Prevenir crimes fazendários;  Controlar

a operação de equipamentos de vistoria de bagagens e pessoas; Prevenir crimes contra bens, serviços e

interesses das casas legislativas; Prevenir ocorrência de crimes nas dependências das casas legislativas;

Proteger visitantes e servidores nas casas legislativas; 

D  -  Controlar bens e serviços da união e casas legislativas: 

  Controlar  entradas  e  saídas  de  pessoas  no  país;  Emitir  passaportes;  Emitir  registro  nacional  de

estrangeiro; Controlar permanência de estrangeiros no país; Controlar produtos químicos utilizados como

insumos na fabricação  de entorpecentes; Custodiar  presos não condenados; Cuidar  de armamento e

munição; Emitir documentos de identificação funcional; Controlar entradas e saídas de bens; Coordenar

serviços de vigilância e brigada de incêndios; Controlar serviços de perdidos e achados; Controlar entrada

e saída de pessoas nas casas legislativas.

F  -  Manter a fluidez e segurança do trânsito urbano, rodoviário e vias de acesso e internas às

casas legislativas:

 Monitorar trânsito em unidades móveis; Interagir em situações emergenciais; Remover obstáculos da via

pública; Sinalizar obstáculos na via pública; Criar rotas alternativas para o tráfego; Solicitar auxílio para

desobstrução total da via; Orientar condutores por meio de gestos e apitos; Atuar em interseções de vias;

Monitorar  trânsito  em postos  fixos  de  observações;  Sinalizar  existência  de  obras  nas  vias  públicas;

Elaborar  projetos  relacionados  a  sinalização  viária;  Prestar  informações  sobre  trânsito;  Solicitar

manutenção de vias públicas;  Sincronizar  semáforo às condições de trânsito;  Intervir  no tráfego em

situações de eventos; Sugerir medidas para melhoria do trânsito.

F  -  Comunicar-se:

 Comunicar-se por sinais e/ou códigos; Transmitir recados; Operar rádio, interfones e sistema telefônico;

Redigir relatórios; Acionar polícia e corpo de bombeiros; Registrar ocorrências; Participar de reuniões.
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G  - Colaborar com a segurança pública:

 Promover segurança nas escolas e imediações; Fazer rondas ostensivas em áreas determinadas;  Deter

infratores para a autoridade competente; Abordar pessoas com fundadas suspeitas; Prestar assistência

aos transeuntes; Acionar autoridades competentes de acordo com cada ocorrência;  Prestar segurança na

realização de eventos públicos; Coibir ação dos guardadores de carros;  Prestar assistência à população

em casos de calamidades públicas; Preservar local do crime. 

H  - Realizar atividades específicas:

 Zelar  pelos bens,  equipamentos  e  prédios  públicos  do Município;  prevenir  e  inibir,  pela  presença e

vigilância, bem como coibir, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra

os  bens,  serviços  e  instalações  municipais;  atuar,  preventiva  e  permanentemente,  no  território  do

Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais;

colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam

com a paz social; colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando

para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas; exercer as competências de trânsito que lhes

forem conferidas, nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de

1997 (Código de Trânsito Brasileiro), ou de forma concorrente, mediante convênio celebrado com órgão

de trânsito estadual ou municipal; proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e

ambiental do Município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas; cooperar com os demais

órgãos de defesa civil em suas atividades; interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de

problemas  e  projetos  locais  voltados  à  melhoria  das  condições  de  segurança  das  comunidades;

estabelecer  parcerias com os órgãos estaduais  e da União,  ou de Municípios  vizinhos,  por  meio da

celebração de convênios ou consórcios, com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas;

articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais, visando à adoção de ações interdisciplinares

de segurança no Município; integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa, visando

a contribuir para a normatização e a fiscalização das posturas e ordenamento urbano municipal; garantir

o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com

elas; encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o

local do crime, quando possível e sempre que necessário; contribuir no estudo de impacto na segurança

local,  conforme plano  diretor  municipal,  por  ocasião  da construção  de  empreendimentos  de  grande

porte;  desenvolver  ações  de  prevenção primária  à  violência,  isoladamente  ou em conjunto  com os

demais órgãos da própria municipalidade, de outros Municípios ou das esferas estadual e federal; auxiliar

na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignatários; e atuar mediante ações

preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo

discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura

de paz na comunidade local.

I  - Realizar outras atividades:

 Proteger próprios municipais; Acompanhar fiscalização dos vendedores ambulantes; Prestar assistência ao

cumprimento  da  legislação  municipal;  Apoiar  recolhimento  de  moradores  de  rua  aos  albergues

municipais; Participar nas ações de reintegração de posse de bem municipal; Prestar informações sobre

acervo cultural do município; Cumprir determinações, no âmbito de poder de polícia, de quem preside os

trabalhos  legislativos.  Preencher  corretamente  os formulários referentes à avaliação  de desempenho;

Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato. 

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Pré-requisito: Carteira Nacional de Habilitação Categoria “AB”.
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Curso de Qualificação: Curso de capacitação específica nos termos da Lei 13.022/2014.

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Demonstrar sensatez; Evidenciar iniciativa; Demonstrar discernimento; Desenvolver percepção para análise

visual  de pessoas  e  situações;  Demonstrar  auto  controle;  Demonstrar  polidez;  Demonstrar  assiduidade;

Trabalhar em equipe; Utilizar epi; Demonstrar segurança; Demonstrar descrição; Demonstrar criatividade;

Demonstrar capacidade de contornar situações adversas; Demonstrar capacidade de trabalhar sob pressão;

Demonstrar disciplina; Demonstrar responsabilidade.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham  na  administração  pública  municipal;  São  admitidos  na  condição  de  servidores  estatutários.

Exercem suas atividades em entidades públicas de defesa, segurança e trânsito. Sob supervisão permanente.

Organizam-se em equipe, sob supervisão ocasional. Trabalham em ambiente fechado, a céu aberto ou em

veículos, em horários diurnos e noturnos, em revezamento de turno e em horários irregulares. Estão sujeitos

a trabalho sob pressão, levando-os a situação de estresse. Permanecem em pé por longos períodos. Com

exceção do policial legislativo, podem ser expostos a materiais tóxicos e ruído intenso. Os agentes de trânsito

podem trabalhar em grandes alturas. 

Recursos de Trabalho: 

Algemas; Sinalização; Detector de metais; Binóculos; Barco; Bafômetro; Rádios; Gps; Epi; Radar; Máquinas

fotográficas; Palm-top; Computadores; Uniformes; Colete à prova de balas; Filmadoras; 

Talões de autuações; Equipamento para primeiros socorros; Ferramentas; Canetas; Helicóptero; Telefones;

Cassetete (tonfa ou bastão retrátil); Apitos; Bombas de efeito moral; Espargidor químico. 

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Colete a prova de Balas; Botinas em Nobuck; Protetor Solar e Uniforme Completo.

Perfil de Risco: Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Trabalhadores Administrativos, dos Serviços, Conservação e Manutenção.
Família de Cargos:  Fiscais e cobradores dos transportes coletivos.
Título do cargo/ocupação: Inspetor de Transportes. CBO – 5112-05

CARREIRA III
Descrição Sumária:  

Organizam e fiscalizam as operações dos ônibus e outros veículos de transporte coletivo como, condições de

operação dos veículos, cumprimento dos horários, entre outros. Preenchem relatórios; preparam escalas de

operadores; examinam veículos e atendem usuários. Agem na solução de ocorrências. Executam a venda de

bilhetes em veículos, estações metropolitanas, ferroviárias e similares e administram valores.
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Descrição Detalhada das Tarefas: 

A - Controlar Horários:

 Controlar horários de saída e chegada de veículos; Controlar frequência de partida; Remanejar veículos e

operadores;  Controlar  horários  de  refeição  e  rendição;  Adequar  a  saída  do  veículo  à  demanda  de

passageiros; Fornecer dados para programação das linhas.

B  - Preencher Relatórios:

 Preencher registro de plantão; Preencher relatório de fiscal de ponto; Preencher relatório de bordo e ou

arrecadação; Preencher relatório sobre passageiros especiais; Preencher relatórios de venda de bilhetes;

Preencher relatórios de ocorrências; Relatar o excesso de emissão de poluentes;   Preencher formulário

sobre mercadorias apreendidas.

C  -  Preparar Escalas:

 Organizar grupos de operadores; Definir horários dos operadores; Designar operadores para veículos;

Preparar escala de folga, férias e suplementar.

D  - Operacionalizar escalas: 

  Verificar  a  apresentação  dos  funcionários;  Entregar  relatório  de  bordo  ao  cobrador;  Remanejar

operadores ou veículos; Fiscalizar horários dos operadores; Soltar frotas.

E  -  Examinar veículos:

 Aferir tacógrafo ou similar; Examinar placas itinerárias, vistas e letreiros;  Examinar condições internas

dos veículos; Fechar os vidros dos veículos.

F  - Agir nas ocorrências:

Auxiliar na retirada de usuários do veículo; Acionar corpo de segurança; Estabelecer caminhos alternativos;

Emitir boletim de acidente; Opinar em comissão de análise de acidentes e ou ocorrências; Testemunhar em

casos  de  acidentes;  Fornecer  dados  para  boletim  de  ocorrências;  Atuar  em  falhas;  Participar  das

conferências.

G  - Comunicar-se:

 Prestar  informações aos passageiros; Comunicar  aos passageiros sobre anormalidades no sistema ou

percurso;  Sinalizar  ao  motorista  sobre  a  entrada  e  saída  de  passageiros;  Orientar  o  motorista  nas

manobras;  Orientar  o  motorista  sobre  as  condições  das  vias;  Comunicar  às  estações  sobre  objetos

esquecidos;  Orientar  passageiros  sobre  assentos  reservados;  Comunicar  à  central  ou  plantão  sobre

ocorrências com equipamentos e ou veículos.

H  - Realizar atividades específicas:

 Fiscalizar  e  controlar  o  transporte  coletivo  e  individual  municipal  de  acordo  com  a  programação

estabelecida, observando rigoroso cumprimento das disposições legais, normas e regulamentos vigentes

com relação aos horários, pontos de parada, tempos de frequência de viagem, segurança, limites de

passageiros, vistoriando os equipamentos, documentação e condições da frota, observando a conduta dos

profissionais de operação, emitindo notificação em caso de irregularidades, bem como registrando dados

referentes  à  quilometragem  e  número  de  passageiros  e  outras  requeridas.  Realizar  atividades  que

envolvem o controle do sistema de transporte via táxi do município, recebendo, conferindo e analisando a

documentação exigida e as solicitações de concessão de exploração de serviços, realizando levantamentos

e emitindo pareceres acerca da disponibilidade de vagas, comunicando aos requerentes, vistoriando as

condições dos veículos,  emitindo  laudos  das vistorias  realizadas,  encaminhando a documentação aos

setores competentes para autorização de emissão das licenças, bem como fiscalizando a qualidade dos

serviços  prestados  e  a  conduta  do  profissional  envolvido,  identificando  irregularidades  e  emitindo

documentos correspondentes, de acordo com as normas em regulamentos vigentes. Realizar atividades
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que  envolvem  o  controle  do  transporte  de  passageiros  por  fretamento  do  município,  recebendo,

conferindo  e  analisando  as  documentações  exigidas  e  os  requerimentos  de  cadastramento  de

transportadores,  realizando  vistorias  nos  veículos  dos  requerentes,  encaminhando  aos  setores

competentes para autorização da concessão, emitindo as licenças, bem como fiscalizando e controlando

periodicamente  a  qualidade  dos  serviços  prestados  para  a  constatação  das  irregularidades.  Realizar

atividades que envolvam locatários de imóveis residenciais no município de Colatina com prédios sem

vagas de garagem, recebendo, conferindo e analisando a documentação do requerente e as solicitações

dos  pedidos,  confirmando  através  de  visita  ao  local  se  o  requerente  reside  no  endereço  declarado,

emitindo  documentos  correspondentes,  de  acordo  com  o  decreto  vigente.  Realizar  atividades  que

envolvam o controle  do transporte  de passageiros por  Aplicativo,  as referidas  OTT’S (Operadoras de

Tecnologia de Transporte doravante), encaminhando aos setores competentes para cadastramento dos

transportes, conferindo e analisando as documentações exigidas, realizando vistorias nos veículos dos

requerentes, bem como fiscalizando e controlando periodicamente a qualidade dos serviços prestados

para a constatação das irregularidades. Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

I  - Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Pré-requisito: Não exige.

Curso de Qualificação: Não exige. 

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Conhecimentos dos aplicativos Word (ou similar), Excel (ou similar), e Internet; Conhecimentos em Sistemas

de Controle de Gestão Municipal; Realizar vistorias e fiscalizações; Lavrar autos/termos; Exercer poder de

polícia  administrativa;  Realizar  diligência;  Comunicar-se; Usar  E.P.I.;  Usar  E.P.C.;  Demonstrar  iniciativa;

Demonstrar  equilíbrio  emocional;  Demonstrar  imparcialidade;  Administrar  conflitos;  Demonstrar

proatividade; Contornar situações adversas; Trabalhar em equipe; Trabalhar sob pressão; Ponderar opiniões

divergentes; Demonstrar objetividade; Demonstrar impessoalidade; Demonstrar capacidade de liderança.

Condições  Gerais  de  Exercício:

Trabalham na administração pública municipal; São admitidos na condição de servidores estatutários. Os

fiscais  cobradores  atuam no  transporte  terrestre;  Trabalham em equipe,  sob  supervisão  ocasional  e/ou

permanente. Trabalham por rodízio de turnos, a céu aberto ou confinados em ambientes fechados e locais

subterrâneos. Frequentemente, estão sujeitos a pressões e ao trabalho em posições desconfortáveis. Em

muitas das atividades exercidas, são expostos a altas temperaturas, ruídos e material tóxico.

Recursos de Trabalho: 

Catraca ou bloqueio; Rádio de comunicação; Cofre; Escada rolante; Elevador; Calculadora; Microcomputador;

Telefone;  Circuito  interno  de  tv;  Equipamento  de  som;  Torniquete;  Carimbo;  Perfurador  de  papel;

Grampeador; Malotes; Blocos de termos; Legislação; Ferramentas; e demais materiais e recursos necessários

à completa execução de sua função.

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 às 23:00:36 Código de Autenticação: f828bcb3



482
DOM/ES - Edição Nº2.008

Vitória, segunda-feira, 02 de Maio de 2022

www.amunes.es.gov.br

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Colete a prova de Balas; Botinas em Nobuck; Protetor Solar e Uniforme Completo.

Perfil de Risco: Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Trabalhadores Administrativos, dos Serviços, Conservação e Manutenção.
Família de Cargos:  Agentes de inspeção metrológicos e de qualidade.
Título do cargo/ocupação: Inspetor do Procon. CBO – 3523-10

CARREIRA III
Descrição Sumária:  

Fiscalizam instrumentos de medição, medidas materializadas, produtos, marcas de conformidade e serviços,

conforme  legislação.  Verificam  instrumentos  e  medidas  materializadas;  realizam  testes,  análises  e

calibrações.  Registram  o  processo  de  fiscalização,  verificação  e  calibração;  supervisionam  atividades

metrológicas; orientam o público; formam recursos humanos na área de metrologia.

Descrição Detalhada das Tarefas:

 A   -   Fiscalizar  instrumentos,  medidas  materializadas,  produtos,  marcas  de  conformidade  e

serviços:

 Examinar  aspectos  formais  e  existência  de  todas  as  informações  obrigatórias;  Examinar  aspectos

quantitativos, fidelidade de informações; Examinar instrumentos e medidas materializadas;   Examinar a

existência  da  informação  da  composição  têxtil;  Verificar  a  marca  de  conformidade;    Inspecionar

segurança no transporte  de cargas perigosas;  Vistoriar  oficinas  de manutenção;    Coletar  produtos;

Notificar  o  fiscalizado;  Verificar  o  cumprimento  da  notificação;  Autuar  o  responsável  pela  infração;

Interditar produtos e instrumentos; Apreender cautelarmente;   Apreender definitivamente; Acompanhar

a liberação; Inutilizar produtos irregulares; Realizar fiscalizações em operações especiais.

B  -  Verificar instrumentos e medidas materializadas:

 Realizar  verificação  inicial;  Realizar  verificação  periódica;  Realizar  verificação  eventual;  Lacrar  o

instrumento;  Colocar  marca  de  verificação;  Cobrar  taxas  de  serviços  metrológicos;  Cobrar  taxa  de

certificação de capacitação.

C  -  Realizar testes, análises e calibrações:

 Rastrear  padrões  metrológicos;  Realizar  manutenção  e  conservação  de  padrões  e  instrumentos

metrológicos;  Calibrar  instrumentos;  Realizar  testes  prévios  e  seletivos  de  produtos  têxteis  e  pré-

medidos; Testar produtos e instrumentos ´in loco´; Realizar ensaios e testes de acordo com a legislação;

Elaborar laudos técnicos metrológicos; Elaborar laudos periciais de instrumentos e produtos fraudados;

Arquear tanques.

D  -  Registrar o processo de fiscalização, verificação e calibração:

 Emitir certificados de verificação; Emitir laudos; Emitir termos; Emitir intimações; Emitir notificações;

Preencher relatório de verificação; Emitir boleto bancário; Registrar dados de verificação; Emitir autos;

Preencher  fichas  cadastrais;  Preencher  relatório  diário;  Emitir  parecer  técnico;  Emitir  certificado  de
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calibração; Emitir termo de reprovação; Emitir certificado de inspeção (aprovação).

E  -  Supervisionar as atividades metrológicas:

 Programar trabalhos; Coordenar equipes; Acompanhar trabalhos; Avaliar a equipe; Organizar operações

especiais;  Encaminhar  produtos para ensaios de laboratório; Controlar equipamentos,  instrumentos e

materiais utilizados na fiscalização; Disponibilizar meios para a execução do trabalho;   Elaborar parecer

técnico.

E  -  Orientar tecnicamente o público:

 Orientar o consumidor; Orientar o fiscalizado; Informar o público sobre a legislação; Informar o público

sobre  procedimentos  técnicos  e  administrativos;  Esclarecer  as  exigências  da  legislação;    Esclarecer

procedimentos  técnicos;  Participar  da  elaboração  de  material  orientativo;  Atender  denúncias  e

reclamações; Disseminar a metrologia.

G  -  Capacitar recursos humanos na área de metrologia:

 Elaborar material didático para apresentações ao consumidor; Ministrar treinamentos internos; Ministrar

cursos  e  orientações;  Ministrar  cursos  de  reciclagem de  técnicos  da  área;  Avaliar  desempenho  dos

treinandos.

H – Realizar atividades específicas:

 Realizar atividades que envolvem a fiscalização de produtos e preços, pesquisando junto ao mercado as

informações necessárias, preparando os dados em formulário específico, apontando as irregularidades e

emitindo  os  pareceres  correspondentes,  notificações,  infrações  e  outros  documentos  pertinentes,

garantindo  o  cumprimento  às  normas  e  legislação  dos  órgãos  reguladores.  Prestar  orientações  ao

município,  que  envolvem  o  direito  do  consumidor,  recebendo  reclamações,  efetuando  cadastro  de

ocorrências,  encaminhando  ao  setor  competente  para  análise  e  parecer,  esclarecendo o  consumidor

quanto  aos  seus  direitos  e  responsabilidades.  Executar  outras  atividades  correlatas  que  lhe  forem

atribuídas.

I – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Pré-requisito: Não exige.

Curso de Qualificação: Não exige. 

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham  na  administração  pública  municipal;  São  admitidos  na  condição  de  servidores  estatutários.

Trabalham em órgãos de fiscalização metrológica, como os institutos de pesos e medidas. Se organizam em

equipe, sob supervisão permanente. O local de trabalho pode ser fechado, aberto ou em veículos. Trabalham

em horários diurnos e irregulares. Podem permanecer em posições desconfortáveis por longos períodos, estar

expostos a materiais tóxicos e, eventualmente, a explosivos. Na fiscalização, estão sujeitos a pressões que

podem desencadear estresse.

Recursos de Trabalho: 

Cronotacômetro; Cones; Fio de náilon; Martelo; Manômetro; Refrigerador; Calculadora; Paquímetro; Sacos
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para  acondicionar;  Fita  adesiva;  Cronômetro;  Caixa  de  isopor;  Proveta;  Epi  (equipamento  de  proteção

individual);  Freezer; Máquina fotográfica; Tesoura; Lanterna; Computador; Peso; Caneta para marcação;

Viatura;  Bancada;  Produtos  químicos;  Walkie-talkie;  Termômetro;  Medidor  de  volume;  Medidor  de

espessura; Lacres; Arame; Pipeta; Copo de Becker; Prancheta; Balança; Densímetro; Selos; Estufa; Tinta;

Trenas; Esquadro; Escalas; Ímã; Explosímetro; Estilete; Jogo de chaves; Punção; Peneira; Alicate; Medidor

volumétrico; Pincel; Máquina de escrever; Coluna d´água.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Calçado impermeável, Protetor solar, Boné, Colete refletivo.

Perfil de Risco: Físico, Ergonômico, Acidente.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Trabalhadores Administrativos, dos Serviços, Conservação e Manutenção.
Família de Cargos:  Trabalhadores de apoio à agricultura; Almoxarifes e armazenistas; Trabalhadores nos

serviços de coleta de resíduos, de limpeza e conservação de áreas públicas; Trabalhadores nos serviços de

manutenção de edificações.

Título do cargo/ocupação: Trabalhador Braçal.

CBO – 5143-10
CBO – 5143-15
CBO – 5143-25
CBO – 6220-10
CBO – 6220-20

CARREIRA I

Descrição Sumária:  

Conferem e armazenam produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos; Trabalham na

limpeza e conservação de áreas públicas, coletam resíduos domiciliares, resíduos sólidos de serviços de saúde

e resíduos coletados nos serviços de limpeza; Preservam as vias públicas,  varrendo calçadas, sarjetas e

calçadões, acondicionando o lixo para que seja coletado e encaminhado para o aterro sanitário. Conservam

as áreas públicas lavando-as, pintando guias, postes, viadutos,  muretas e etc; Auxiliam nos serviços de

manutenção  elétrica,  mecânica,  hidráulica,  carpintaria  e  alvenaria,  substituindo,  trocando,  limpando,

reparando e instalando peças, componentes e equipamentos; Conservam vidros e fachadas, limpam recintos

e acessórios. Trabalham na ornamentação de canteiros urbanos, Efetuando preparo de mudas e sementes

através da construção de viveiros e canteiros, cujas atividades baseiam-se no transplante e enxertia de

espécies vegetais. Realizam tratos culturais, além de preparar o solo para plantio, efetuar podas periódicas e

manutenção  das  árvores.  Trabalham  com  segurança,  utilizando  equipamento  de  proteção  individual  e

promovendo a segurança individual e da equipe.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  -  Preservar Vias Públicas:

 Proceder à pintura de meio-fio e guias; Roçar e capinar beira de estradas e áreas verdes; Abrir valas
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parra escoamento de águas e enxurradas; Ensacar animais mortos; Recolher animais mortos; Solicitar

coleta de animais mortos; Solicitar remoção de entulho;

B  - Zelar pela segurança das pessoas:

 Sinalizar áreas de risco; Isolar áreas de trabalho; Isolar áreas de risco; Acondicionar materiais de risco

(vidro, lâmpada, etc).

C  -  Conservar áreas públicas

 Rastelar áreas de trabalho; Roçar área de trabalho; Capinar área de trabalho; Lavar áreas públicas;

Pintar guias, postes, viadutos, muretas,etc; Recolher entulho; Remover faixas e cartazes. 

D  -  Efetuar manutenção em geral

 Reformar pontes; limar estradas; Limpar ferramentas; Amolar ferramentas; Reformar cercas; Abrir valas;

Reparar instalações; Auxiliar na construção de instalações; Limpar instalações; Pintar instalações; Auxiliar

nas tarefas de confecção de moldes, reparos, montagens, acabamento, conservação e manutenção de

equipamentos e prédios públicos.

E  - Trabalhar com segurança:

 Vestir uniforme; Verificar epi; Utilizar equipamento de proteção individual; Posicionar-se na contramão do

fluxo de carros; Participar de reuniões com técnicos de segurança e responsáveis; Informar população

sobre formas de acondicionamento de resíduos; Conversar com munícipes sobre condições de segurança;

Respeitar  distância  mínima  entre  membros  da  equipe;  Manter-se  alerta;  Participar  de  cursos  de

capacitação;  Participar  de  cursos  de  aperfeiçoamento;  Tomar  vacina;  Realizar  exames  médicos

periódicos.

F  - Comunicar-se:

 Comunicar  ao supervisor  defeitos  nos equipamentos  de trabalho;  Relatar  avarias  nos equipamentos;

Solicitar a retirada de veículos que impeçam o trabalho; Comunicar ausência ao supervisor; Justificar sua

ausência  ao  supervisor;  Prestar  informações  as  pessoas  sobre  o  comércio  local;  Informar  meios  de

transporte; Requisitar reposição de materiais e equipamentos; Solicitar apoio de instituições; Comunicar

possibilidades de contaminação com resíduos sólidos de serviços de saúde; Atender solicitações; Notificar

ocorrências; Comunicar-se com colegas de trabalho; Comunicar situações de risco.

G  - Demonstrar competências pessoais:

 Demonstrar  agilidade;  Demonstrar  destreza  manual;  Demonstrar  educação  no  trato  com  pessoas;

Demonstrar  senso  de  responsabilidade;  Demonstrar  atenção;  Demonstrar  equilíbrio  físico;  Contornar

situações adversas; Demonstrar espírito de equipe; Demonstrar preparo físico; Praticar ginástica laboral;

Demonstrar presteza.

H – Realizar atividades específicas:

 Realizar serviços de carga e descarga de materiais, máquinas, equipamentos e ferramentas em geral,

utilizadas na realização das atividades, nos locais determinados, para possibilitar a execução dos serviços.

Executar atividades básicas dos serviços de instalação, manutenção corretiva e preventiva de máquinas,

equipamentos, aparelhos e outros, no âmbito da Prefeitura. Cultivar plantas, preparando o substrato,

beneficiando e plantando sementes e mudas, fazendo os canteiros, realizando o replantio, a irrigação,

adubação,  capina,  manutenção,  conservação,  coleta  de  sementes  e  outras  pertinentes  nas  áreas

cultivadas de abrangência da Prefeitura. Executar serviços de conservação e manutenção do complexo

esportivo e outros imóveis públicos municipais, mantendo-os em condições adequadas. Recolher animais

de pequeno e grande porte em vias públicas,  por medida de rotina ou atendendo às solicitações da

população. Executar nas dependências internas e externas da Prefeitura serviços de auxílio de pintura,

alvenaria,  marcenaria,  carpintaria,  serralheria,  elétrica,  hidráulica  e  outros  correlatos,  bem  como

pequenas  obras  civis,  realizando  bases  de  construção,  estruturas  de  concreto  e  instalação  de
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equipamentos e máquinas  em atendimento às solicitações de serviços e obras.  Executar serviços de

reparos e manutenções de vias do Município.  Executar  serviços de manutenção de galerias pluviais.

Executar  serviços  auxiliares  de  manutenção  elétrica  e  mecânica  corretiva  e  preventiva  nos  veículos,

máquinas  leves  e  pesadas,  aparelhos  e  equipamentos  eletromecânicos  da  Prefeitura  utilizando

ferramentas específicas ou outros utensílios, de acordo com orientações recebidas. Executar, nas vias

públicas, pintura de sinalização horizontal. Instalar placas de sinalização viária vertical. Executar outras

atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

I – Realizar outras atividades:

 Auxiliar  nas  atividades  de  apoio  operacional,  executando  tarefas  que  exigem  esforços  físicos,  de

manutenção  e  limpeza,  carga  e  descarga  de  objetos,  embalagem,  armazenagem  e  transporte  de

materiais, e atividades braçais simples de apoio; Auxiliar na confecção de peças e instalações, operação

de máquinas e equipamentos, sob supervisão ou orientação, bem como outras atividades relacionadas à

área onde se encontrar prestando serviços; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação

de desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino fundamental completo.

Pré-requisito: Não exige pré-requisito.

Curso de Qualificação: Não exige qualificação.

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Zelar  pela  segurança  das  pessoas;  Trabalhar  com  segurança;  Comunicar-se;  Demonstrar  agilidade;

Demonstrar  destreza  manual;  Demonstrar  educação  no  trato  com  pessoas;  Demonstrar  senso  de

responsabilidade;  Demonstrar  atenção;  Demonstrar  equilíbrio  físico;  Contornar  situações  adversas;

Demonstrar espírito de equipe; Demonstrar sensibilidade tátil; Demonstrar sensibilidade olfativa; Trabalhar

em equipe; Demonstrar preparo físico; Praticar ginástica laboral; Demonstrar presteza.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham  na  administração  pública  municipal;  São  admitidos  na  condição  de  servidores  estatutários.

Exercem suas funções na limpeza de estradas, espaços e prédios públicos; Realizam atividades em recintos

fechados ou a céu aberto. Trabalham individualmente ou em equipe, com ou sem supervisão permanente.

Algumas  das  atividades  podem  ser  exercidas  em  grandes  alturas,  subterrâneos  ou  em  posições

desconfortáveis por longos períodos, com exposição a ruído intenso e a poluição dos veículos.

Recursos de Trabalho: 

Sabão liquido comum; Rastelo; Par de tábuas; Boné; Uniforme; Enxada; Vassourão; Vassoura; Vassourinha;

Faixa luminosa; Pazinha/pá; Roçadeira; Colete refletivo (segurança); Luvas; Saco plástico; Hipoclorito de

sódio; Capa de chuva; Carrinho (lutoca);  Epi;  Óculos de proteção; Botas e demais materiais e recursos

necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.
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EPIs: Boné, Protetor solar, Calçado fechado impermeável, Protetor auricular, Luvas, Colete refletivo.

Perfil de Risco: Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

GRUPO OCUPACIONAL

IV – TRABALHADORES DA PRODUÇÃO,

SERVIÇOS, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO

Grupo Ocupacional:  Trabalhadores da Produção, Serviços, Reparação e Manutenção.
Família de Cargos:  Encanadores e instaladores de tubulações. 

Título do cargo/ocupação: Bombeiro Hidráulico. 

CBO – 7241-05

CBO – 7241-10

CBO – 7241-15 
CARREIRA I
Descrição  Sumária: Operacionalizam  projetos  de  instalações  de  tubulações,  definem  traçados  e

dimensionam  tubulações;  especificam,  quantificam  e  inspecionam  materiais;  preparam  locais  para

instalações,  realizam pré-montagem e  instalam tubulações.  Realizam testes  operacionais  de  pressão  de

fluidos  e  testes  de  estanqueidade.  Protegem  instalações  e  fazem  manutenções  em  equipamentos  e

acessórios.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  - Operacionalizar projeto de instalações de tubulações:

 Estudar projeto; Definir traçados das tubulações; Identificar pressão do fluído; Dimensionar tubulações;

Especificar  materiais;  Quantificar  materiais;  Executar  projeto; Separar  materiais  conforme medidas  e

tipos; Conferir validade dos materiais; Inspecionar materiais visualmente

B  - Preparar local para instalação:

 Inspecionar local; Marcar local definido para instalação; Isolar local de trabalho; Abrir paredes, lajes,

pisos ou valas; Acondicionar materiais no local de instalação; Fixar suportes.

C  - Pré-montar tubulações:

 Cortar  tubos;  Abrir  roscas  nas  tubulações;  Alinhar  tubos  conforme  ângulo  especificado;  Encaixar

conexões;  Encurvar  tubos;  Pontear  tubulações;  Colar  tubulações;  Montar  kit´s;  Pintar  Tubulações;

Identificar tubulações.

D  - Instalar tubulações:

 Distribuir  tubulações;  Assentar  tubulações;  Vedar  tubulações;  Interligar  redes  a  ramais  (pontos  de

consumo);  Instalar  acessórios  e  equipamentos;  Unir  tubulações;  Fixar  redes;  Frenar  tubulações;

Identificar com cores as tubulações conforme finalidade. 

E  -  Realizar teste de alta pressão (estanqueidade):

 Vedar saídas das tubulações; Instalar manômetros na rede; Pressurizar a rede; Determinar tempo de

duração do teste conforme nbr; Monitorar teste no manômetro e na rede; Corrigir falhas na vedação;

Refazer teste; Liberar rede para uso.

F  -  Proteger instalações:

 Isolar tubulações; Envelopar tubulações; Revestir tubulações; Cobrir tubulações com areia;   Instalar

proteção contra choque.

G  - Realizar testes operacionais: 
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 Regular pressão nas tubulações; Testar pressão da água que vem da concessionária; Testar tubulações de

incêndio; Drenar tubulações; Testar equipamentos operacionais.

H  - Realizar manutenção de equipamentos e acessórios:

 Identificar falhas ou defeitos; Analisar causa das falhas ou defeitos; Desativar sistemas de distribuição;

Identificar materiais, equipamentos e instrumentos utilizados na solução das falhas ou defeitos; Substituir

acessórios e equipamentos defeituosos ou fora do prazo de validade; Testar reparos dos acessórios ou

equipamentos; Reativar sistemas de distribuição.

I – Realizar atividades específicas:

 Realizar serviços de manutenção hidráulica, montando e instalando tubulações, louças sanitárias, caixas d

´água, chuveiros, filtros e outros, reparando ou substituindo partes componentes, utilizando ferramentas

e  materiais  apropriados,  garantindo  o  bom funcionamento  dos  sistemas  hidráulicos.  Executar  outras

atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

J – Realizar outras atividades:

 Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de desempenho; Executar outras atividades

correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino fundamental completo.

Pré-requisito: Carteira Nacional de Habilitação Categoria “AB”

Curso de Qualificação: Curso profissionalizante de (100 horas), ou experiência de 1 (hum) ano.

Experiência Mínima: Experiência de 1 (hum) ano.

Competências:

Demonstrar iniciativa; Manter-se atualizado com novas técnicas de instalações; Comunicar-se;  Demonstrar

habilidades numéricas; Tomar decisões rápidas; Analisar minúcias; Trabalhar em equipe; 

Utilizar equipamentos de proteção individual.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham na administração pública municipal; São admitidos na condição de servidores estatutários. Atuam

na construção civil, projetos de eletricidade, gás e água quente, de captação, purificação e distribuição de

água e de transporte aéreo e aquaviário. São empregados assalariados, com carteira assinada e, trabalham

em equipe, sob supervisão permanente. Trabalham em horários diurnos, em locais fechados ou a céu aberto.

Frequentemente, são expostos a materiais tóxicos, altas temperaturas e ruídos.

Recursos de Trabalho: 

Furadeira; Kit de chaves; kit de alicates; Arco de serra; Cortador de tubo; Manômetro; Compressor; Bomba

submersa; Tifó;  Policorte; Maquita;  Chave de corrente; Máquina de dobrar;  Óleo hidráulico/  Talhadeira;

Lanterna; Tesoura; Talha; Martelete; Máquina de abrir rosca;  Kit de testes (água e sabão);  Kits de brocas

de vídeo; Tarracha; Marreta; Flangeador; Torno mecânico; Chave de grifo. 

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.
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EPIs: Capacete, Calçado fechado impermeável, Luvas, Colete refletivo.

Perfil de Risco: Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos. 

Grupo Ocupacional:  Trabalhadores da Produção, Serviços, Reparação e Manutenção.
Família de Cargos:  Trabalhadores de instalações elétricas.

Título do cargo/ocupação: Eletricista.
CBO – 7156-10

CBO – 7156-15
CARREIRA I

Descrição Sumária:  

Planejar  serviços  elétricos,  realizar  instalação  de  distribuição  de  alta  e  baixa  tensão.  Montar  e  reparar

instalações elétricas e equipamentos auxiliares em residências, estabelecimentos industriais, comerciais e de

serviços. Instalar e reparar equipamentos de iluminação de cenários ou palcos.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A - Planejar serviços elétricos:

 Levantar material a ser utilizado; Quantificar material a ser utilizado; Orçar serviço; Dimensionar local de

execução  do  serviço;  Estabelecer  cronograma  de  serviço;  Organizar  equipamentos  e  ferramentas;

Determinar número de ajudantes para o serviço.

B - Realizar instalação de distribuição de alta e baixa tensão:

 Realizar base e posicionamento de postes; Cavar buracos para instalação de postes; Instalar postes;

Equipar  os  postes;  Instalar  condutores  e  acessórios;  Instalar  transformadores;  Instalar  iluminação

pública; Testar a rede de distribuição.

C - Realizar instalações elétricas prediais:

 Instalar dutos de acordo com as normas técnicas; Enfiar condutores elétricos nos dutos; Instalar quadros

de distribuição de circuitos; Seguir padrões de medição; Instalar pontos de luz conforme solicitação do

cliente; Balancear cargas do circuito de distribuição; Testar as instalações elétricas.

D - Fazer instalação industrial:

 Fazer medições elétricas; Instalar comandos e controles elétricos em diversos equipamentos; Instalar

motores elétricos; Instalar grupos geradores; Instalar equipamentos de potência; Instalar terminais de

alta tensão; Emendar condutores elétricos; Soldar condutores elétricos; Instalar banco de capacitores;

Instalar equipamentos auxiliares: C.C. , Inversores, retificadores e banco de bateria.

E - Efetuar serviços comerciais de alta e baixa tensão:

 Vistoriar a unidade consumidora; Instalar medidor de energia, transformador de potência e corrente;

Interligar a unidade consumidora; Desligar o fornecimento de energia; Religar o fornecimento de energia;

Inspecionar a medição do consumo.

F - Iluminar cenários, palcos e teatros:

 Definir  tipos  de  refletores;  Instalar  refletores;  Utilizar  extensões;  Mantar  tripés;  Montar  módulo  de

potência; Instalar mesa de sinal de vídeo; Utilizar acessórios técnicos (ganchos, pantógrafos, etc.).

G - Instalar decoração de iluminação:

 Definir tipos de filtro de luz; Afinar refletores; Medir o nível da iluminação; Ajustar a luninosidade do

vídeo; Medir a temperatura de cor do ambiente.

H - Executar serviços de manutenção preventiva:

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 às 23:00:36 Código de Autenticação: f828bcb3



490
DOM/ES - Edição Nº2.008

Vitória, segunda-feira, 02 de Maio de 2022

www.amunes.es.gov.br

 Listar máquinas e equipamentos; Estabelecer cronograma de execução da manutenção de máquinas e

equipamentos;  Comprar  instruções  técnicas  do  fabricante  para  fazer  a  manutenção;  Proteger

equipamentos das intempéries ambientais; Inspecionar máquinas e equipamentos visualmente; Realizar

testes operacionais das máquinas e equipamentos auxiliares; Limpar máquinas, equipamentos e local de

trabalho;  Entregar  máquinas  e  equipamentos  em  condições  normais  de  operação;  Monitorar  dados

durante a operação de equipamentos e máquinas auxiliares.

I - Executar serviços de manutenção corretiva:

 Interpretar esquemas elétricos dos equipamentos; Identificar o defeitos; Preparar equipamentos para a

manutenção;  Selecionar  ferramentas  e  materiais;  Corrigir  defeito  de  máquinas,  equipamentos  e

sistemas;  Testar  funcionamento  de máquinas,  equipamentos  e  sistemas;  Fazer  ensaios  elétricos dos

equipamentos; Liberar máquina, equipamento e sistema para operação após manutenção.

J - Preencher documentos:

 Preencher requisição de material; Fazer relatórios de serviços; Preencher ordem de serviço; Emitir laudo

técnico de equipamentos e serviços; Preencher boletim de interrupção de energia; Registrar ocorrências.

K - Demonstrar competências pessoais:

 Utilizar equipamentos de segurança; Demonstrar atenção na execução do serviço; Comunicar-se com os

colegas;  Demonstrar  capacidade  de  enfrentar  situações  de  emergência;  Aplicar  procedimentos  de

primeiros-socorros;  Utilizar  informática  básica;  Demonstrar  condicionamento  físico  para  executar  a

função;  Demonstrar  organização;  Demonstrar  iniciativa  para  executar  o  serviço;  Seguir  normas  de

segurança; Diferenciar cores.

L – Realizar atividades específicas:

 Realizar  serviços  de  montagem  e  manutenção  de  sistemas  elétricos,  instalando  equipamentos,

componentes e fiações, de acordo com plantas e especificações técnicas, efetuando testes em instalações

e circuitos, reparando ou substituindo unidades e peças danificadas. Realizar manutenção preventiva e

corretiva,  instalação  de  quadros  de  distribuição  de  força  e  analisar  consumo  de  energia,  ligação  e

desligamento de aparelhos elétricos e eletrônicos. Identificar defeitos elétricos para reparar ou substituir

componentes,  ajustando  peças  e  simulando  o  funcionamento  dos  equipamentos.  Executar  outras

atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

M – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino médio completo.

Pré-requisito: Carteira Nacional de Habilitação Categoria “AB”.

Curso de Qualificação: Curso profissionalizante de (100 horas), ou experiência de 1 (hum) ano.

Experiência Mínima: Experiência de 1 (hum) ano.

Competências:

Planejar serviços elétricos; realizar instalação de distribuição de alta  e baixa tensão; realizar instalações

elétricas prediais; fazer instalação industrial; efetuar serviços comerciais de alta e baixa tensão; iluminar

cenários, palcos e teatros; instalar decoração de iluminação; executar serviços de manutenção preventiva;

executar serviços de manutenção corretiva; preencher documentos; demonstrar competências pessoais.
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Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham  na  administração  pública  municipal;  São  admitidos  na  condição  de  servidores  estatutários.

Geralmente trabalham em equipe, com ou sem supervisão ocasional. Podem trabalhar em grandes alturas,

temperaturas baixas ou elevadas, sujeitos aos riscos de trabalho com energia elétrica.

Recursos de Trabalho: 

Multímetro;  Filtro  prensa; Detetor  de alta  tensão;  Ducter;  Guindalto;  Termo visor;  Talha  manual;  Mega

eletrônico; Terrômetro; Binóculo;  Amperímetro de alicate;  Trena;  High pot;  Ponte de kelvin;  Epi  e epc;

Caneta de teste; Kit de ferramenta padrão; Ttr; Luxímetro; Filtro termovácuo; Câmera de vídeo; Monitor de

vídeo; Termômetro; Dinamômetro; Aparelho de rigidez dielétrica; Garra para cabo; Densímetro.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Capacete, Calçado fechado impermeável, Protetor auricular, Luvas.

Perfil de Risco: Ambiental, Físico, Ergonômico, Acidente.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,

parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos.

Grupo Ocupacional:  Trabalhadores da Produção, Serviços, Reparação e Manutenção.
Família de Cargos:  Motoristas  de veículos de pequeno e médio porte; Motoristas  de ônibus  urbanos,

metropolitanos e rodoviários; Motoristas de caminhão, ônibus urbanos, metropolitanos e rodoviários.

Título do cargo/ocupação: Motorista Profissional. 

CBO – 7823-05
CBO – 7823-10
CBO – 7824-05
CBO – 7824-10
CBO – 7825-10
CBO – 7825-05

CARREIRA II
Descrição Sumária:  

Dirigir e manobrar veículos tipo ônibus, carros, caminhões e carretas. Transportar pessoas, cargas, pacientes

e material biológico humano. Realizar verificações e manutenções básicas do veículo e utilizam equipamentos

e dispositivos especiais tais como sinalização sonora e luminosa, software de navegação e outros. Utilizar de

capacidades comunicativas. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio

ambiente.  Os condutores de ambulância  auxiliam as equipes  de saúde  nos atendimentos  de urgência  e

emergência.

Conduzem e vistoriam ônibus  de transporte  coletivo  de alunos  e passageiros urbanos,  metropolitanos  e

ônibus  rodoviários  de  longas  distâncias;  verificam  itinerário  de  viagens;  controlam  o  embarque  e

desembarque de passageiros e os orientam quanto aos procedimentos no interior do veículo.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A - Dirigir veículos:

 Checar  indicações  dos  instrumentos  do  painel;  Ajustar  bancos  e  retrovisores;  Detectar  problemas
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mecânicos;  Identificar  sinais  sonoros,  luminosos  e  visuais;  Buscar  local  seguro  em caso  de  perigo;

Conduzir  veículo  com problemas  mecânicos  com autorização  superior;  Desviar  de  obstáculos;  Evitar

paradas bruscas; Reduzir velocidade em caso de chuva ou neblina; Isolar veículo em caso de emergência

ou situações anormais; Destravar portas do veículo apenas em local seguro; Verificar proximidade da

escolta; Acionar sinais luminosos e sonoros; Realizar ultrapassagens seguras; Acionar sinais sonoros e

luminosos  de  emergência;  Antecipar  manobras  de  outros  condutores;  Sinalizar  local  de  ocorrência;

Realizar manobras veiculares emergenciais com sinais sonoros e luminosos de emergência ativos; Evitar

arrancadas bruscas.

B - Transportar pessoas, cargas, pacientes e material biológico humano:

 Cumprir ordem de serviço; Devolver objetos esquecidos no interior do veículo; Calcular distância do local

de  destino;  Auxiliar  deficientes,  gestantes,  idosos  e  crianças  no  embarque  e  desembarque;  Liberar

embarque e desembarque em local seguro e permitido; Alterar itinerário em caso de situações de risco ou

emergência; Definir itinerários; Calcular tempo de chegada ao destino; Colocar objetos dos passageiros

no compartimento de bagagem; Acondicionar carga no veículo; Controlar numeração do lacre do material

transportado; Verificar condições físicas da carga; Acomodar ocupantes no veículo; Embarcar produtos

embalados; Manusear cargas; Retirar objetos dos passageiros do compartimento de bagagem; Conferir

quantidades dos bens a serem transportados; Selecionar o veículo de acordo com capacidade licenciada.

C - Auxiliar equipe de saúde no atendimento de urgência e emergência:

 Auxiliar na realização de manobras de reanimação cardiopulmonar básica (rcp); Conduzir maca; Auxiliar

na conferência de equipamentos e materiais na ambulância; Trocar cilindros de oxigênio e ar comprimido

em ambulância; Auxiliar no resgate de vítimas em situação de difícil acesso; Auxiliar na montagem do

equipo de soro; Auxiliar na aplicação dos procedimentos de primeiros socorros; Auxiliar na imobilização

de paciente em prancha rígida para transporte; Auxiliar na imobilização da região cervical do paciente em

situação de trauma; Auxiliar na imobilização de membros de paciente em situação em trauma; Auxiliar na

contenção  de  paciente  com  alteração  de  comportamento;  Auxiliar  na  realização  de  manobra  de

desengasgo.

D - Realizar verificações e manutenções básicas do veículo:

 Identificar avarias no veículo; Verificar nível do combustível; Abastecer veículo; Limpar parte interna e

externa do veículo; Verificar estado dos pneus; Testar sistema elétrico; Higienizar veículos; Verificar nível

do líquido de arrefecimento do reservatório; Testar sistema de freios; Conferir equipamentos obrigatórios

do veículo; Trocar óleos; Acompanhar prazos ou quilometragem para revisões periódicas; Providenciar

revisões  periódicas;  Trocar  pneus;  Climatizar  veículo;  Executar  pequenos  reparos  mecânicos  de

emergência; Verificar nível do líquido de arrefecimento do reservatório.

E - Manobrar veículos:

 Localizar vaga para estacionamento; Identificar obstáculos ao redor do veículo; Controlar velocidade de

manobra; Estacionar veículo; Localizar veículo no pátio de estacionamento; Sinalizar local em caso de

estacionamento emergencial.

F - Usar equipamentos e dispositivos especiais:

 Colocar disco no tacógrafo; Verificar funcionamento de equipamentos de sinalização sonora e luminosa;

Utilizar equipamentos de proteção individual (epi); Identificar veículos com carga perigosa; Auxiliar na

reposição  de  materiais  médico-hospitalares  utilizados  na  ambulância;  F.6   -   Auxiliar  no  teste  de

equipamentos  médico-hospitalares;  Verificar  equipamentos  de  comunicação;  Utilizar  software  de

navegação.

G - Comunicar-se:

 Preencher relatórios de controle; Orientar acompanhante no transporte de paciente; Informar à central
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de atendimento sobre a composição da equipe de plantão (ambulância); Afixar no veículo autorizações

legais para exercício da função; Relatar ocorrências durante a realização do trabalho; Acionar empresa

seguradora;  Notificar  autoridades  em  casos  de  emergências  e  situações  especiais;  Informar  aos

responsáveis  sobre  problemas  mecânicos  no  veículo;  Solicitar  socorro  mecânico;  Relatar  problemas

mecânicos do veículo; Relatar atrasos; Transmitir informações através de gestos; Consultar central de

atendimento  para  orientações;  Avisar  extravios,  furtos  ou avarias  de  carga;  Acionar  dispositivos  de

segurança  em  caso  de  assalto  (luminosos,  sonoros);  Prestar  informações  gerais  aos  passageiros;

Preencher corretamente os documentos de controle de viagens,  abastecimento,  mapa do veículos,  e

todos os demais  solicitados  pela chefia  imediata;  Entregar  os documentos nos prazos definidos  pela

chefia imediata. Examinar as ordens de serviços, para dar cumprimento à programação estabelecida.

H - Demonstrar competências pessoais:

 Zelar  pela  segurança  dos  ocupantes  do  veículo;  Trabalhar  em  equipe;  Demonstrar  criatividade;

Demonstrar  cortesia;  Demonstrar  capacidade  visual  espacial;  Tratar  clientes  com  polidez;  Dirigir

defensivamente;  Demonstrar  capacidade  de  tomar decisões  rapidamente;  Demonstrar  capacidade  de

equilíbrio emocional; Demonstrar capacidade de análise; Trabalhar sob pressão; Demonstrar capacidade

de autocontrole.

I – Realizar atividades específicas:

 Dirigir  veículos  transportando  pessoas,  cargas,  e/ou  materiais  autorizados  aos  locais  determinados.

Vistoriar periodicamente as condições do veículo utilizado e providenciar reparos de emergência, troca de

pneus, lavagens, guinchamentos e outros. Identificar e indicar as necessidades de reparos nos sistemas

elétricos e mecânicos dos veículos da Prefeitura.  Manter sob sua responsabilidade os documentos de

porte obrigatório do veículo, observando as orientações para a revalidação dos mesmos. Registrar, em

formulário  específico,  os  percursos  realizados,  quilometragem e  itinerários  da  frota  oficial.  Executar

outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

J – Realizar outras atividades:

 Recolher o veículo à garagem ou local destinado à sua guarda; Fazer uso de veículos da frota pública

municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo com as normas do Código Nacional de

Trânsito e as normas de utilização estabelecidas pela Administração; Zelar pela limpeza e conservação do

veículo sob sua responsabilidade, informando defeitos ou reparos para a manutenção; Realizar a troca de

pneu, quando necessário, utilizando equipamentos necessários; Preencher corretamente os formulários

referentes à avaliação de desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo

chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Pré-requisito: Carteira de Habilitação “D”.

Curso de Qualificação: Curso de Formação em Transporte Coletivo. 

Experiência Mínima: Não exige experiência comprovada.

Competências:

Dirigir veículos; transportar pessoas, cargas, valores, pacientes e material biológico humano; auxiliar equipe

de saúde no atendimento de urgência e emergência; realizar verificações e manutenções básicas do veiculo;

manobrar  veículos;  usar  equipamentos  e  dispositivos  especiais;  efetuar  pagamentos  e  recebimentos;

comunicar-se; realizar o trabalho com segurança; demonstrar competências pessoais.

Condições Gerais de Exercício: 
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Trabalham na administração  pública  municipal;  São admitidos  na condição de servidores estatutários.  O

trabalho é realizado de forma individual, em veículos, em horários irregulares, sob supervisão permanente

(motorista de furgão ou veículo similar e motorista de carro de passeio). Trabalham em transporte coletivo de

passageiros,  urbano,  metropolitano  e  rodoviário  de  longa  distância.  Atuam  sob  supervisão,  de  forma

individual ou em duplas, nas viagens de longa distância. Trabalham em veículos, em horários irregulares, em

sistema de rodízio, sob pressão de cumprimento de horário. Permanecem em posição desconfortável por

longos  períodos  e  estão  sujeitos  a  acidentes  e  assaltos,  podendo  provocar  estresse.  As  atividades  são

desenvolvidas em conformidade com leis e regulamentos de trânsito e de direção de veículos de transporte

coletivos. O condutor de ambulância trabalha em equipe, em rodízio de turnos. Trabalham sob pressão, o que

pode levá-los à situação de estresse constante, e ficam expostos a ruído intenso.

Recursos de Trabalho: 

Tala; Colar cervical; Luva de procedimento; Prancha rígida; Cones; Extintor; Lixeira; Material de proteção

biológica; Capas de chuvas; Carro; Rádio; Celular; Disco de tacógrafo; Lona; Capacete; Prancheta; Maca;

Incubadora;  Torpedo  de  oxigênio;  Arma;  Colete;  Guia;  Munição;  Manual  de  segurança;  Carteira  de

habilitação;  Corda;  Taxímetro;  Caneta;  Papel;  Uniforme;  Desfibrilador;  Kit  de  segurança;  Jogo  de

ferramentas; Cadeira de rodas; Macaco; Caixa de perfurocortante; Ônibus;  Habilitação, rg e relógio; Caneta;

Crachá de identificação, uniforme e mochila; Carteira de saúde em dia; Óculos de sol e luvas; Capa para o

banco  do  ônibus  e  cortina;  Flanelas  e  sabão  para  desembaçar  pára-brisa;  Equipamentos  de  primeiros-

socorros; smartfones e demais materiais e recursos necessários à completa execução de sua função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Óculos amarelo de proteção (Noturno); Botina de Segurança; Uniforme.

Perfil de Risco: Ergonômico, Acidente.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento de alto custo, material  ou recursos, e pode

provocar  perdas,  parcialmente  recuperáveis,  decorrentes  de  descuidos.  E  ainda  responsabilidade  por

segurança de terceiros, pois no desempenho da função podem ocorrer acidentes, afetando os ocupantes do

veículo. O cargo exige muita atenção e concentração.

Grupo Ocupacional:  Trabalhadores da Produção, Serviços, Reparação e Manutenção.
Família de Cargos:  Trabalhadores na operação de máquinas de terraplenagem e fundações.

Título do cargo/ocupação: Operador de máquinas.

CBO – 7151-15
CBO – 7151-25
CBO – 7151-30
CBO – 7151-35
CBO – 7151-45

CARREIRA II
Descrição Sumária:  

Planejar o trabalho, realizar manutenção básica de máquinas pesadas e as operam. Remover solo e material

orgânico "bota-fora", drenar solos e executar construção de aterros. Realizar acabamento em pavimentos.

Descrição Detalhada das Tarefas: 
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A  -  Realizar manutenção básica de máquinas pesadas:

 Conferir  níveis  de óleos, combustíveis  e de água; Completar nível  de água da máquina; Verificar  as

condições  do  material  rodante;  Drenar  água  dos  reservatórios  (ar  e  combustível);  Verificar  o

funcionamento  do  sistema  hidráulico;  Verificar  o  funcionamento  elétrico;  Verificar  a  condição  dos

acessórios; Limpar máquina; Relatar problemas detectados; Substituir acessórios; Identificar pontos de

lubrificação; Completar o volume de graxa nas articulações.

B  -  Planejar o trabalho:

 Analisar  serviço;  Estabelecer  sequência  de  atividades;  Definir  etapas  de  serviço;  Estimar  tempo  de

duração do serviço; Selecionar máquinas; Definir acessórios; Selecionar ferramentas manuais; Selecionar

instrumentos de medição; Selecionar equipamentos de proteção individual (epi); Selecionar sinalização

de segurança.

C  -  Operar máquinas pesadas:

 Acionar máquina; Interpretar informações do painel da máquina; Mudar marcha conforme o serviço;

Controlar  a aceleração da máquina (rpm);  Estacionar  máquina em local  plano;  Apoiar  equipamentos

hidráulicos  e  mecânicos  no  solo;  Resfriar  máquina;  Desligar  máquina;  Anotar  informações  sobre  a

utilização da máquina (horímetro e odômetro); Relatar ocorrências de serviço.

D  -  Remover solo e material orgânico "bota fora":

 Verificar marcação da topografia; Analisar inclinação do terreno; Verificar tipo de solo; Carregar caminhão

caçamba.

E  -  Drenar solos:

 Abrir valas para drenagem; Identificar necessidade de escoramento de paredes e valas; Instalar manilhas

e canaletas para drenagem; Abrir valas para montagem de colchão drenante.

F  -  Executar construção de aterros:

 Abrir bueiros para passagem de água; Selecionar material para o aterro; Transportar material (solo) para

o aterro; Espalhar o material (solo); Homogeneizar o solo com máquinas e equipamentos; Compactar

solos; Remover material em aterro.

G  -  Acabar pavimentos:

 Nivelar solo conforme cota de projeto; Homogeneizar solos para execução de camadas de pavimentação;

Raspar superfície da base; Aplicar capa de pavimentação; Compactar capa de pavimentação com rolo

compressor.

H  -  Demonstrar competências pessoais:

 Demonstrar  senso  de  organização;  Trabalhar  em  equipe;  Demonstrar  responsabilidade;  Zelar  pelos

equipamentos  e  máquinas;  Demonstrar  iniciativa;  Trabalhar  sobre  pressão;  Tratar  situações  de

emergência e acidentes.

I – Realizar atividades específicas:

 Operar máquinas  pesadas,  acionando os dispositivos,  pedais  e alavancas  de comando, conduzindo e

manobrando tratores, reboques, motoniveladoras, carregadeiras, dentre outros, garantindo a realização

dos trabalhos de acordo com as orientações recebidas. Operar máquinas leves, efetuando serviços de

pequenos  carregamentos  e  transportes  de  materiais  aos  locais  determinados  e  outras  atividades

pertinentes. Vistoriar periodicamente as condições das máquinas utilizadas, providenciando reparos de

emergência,  lavagens,  lubrificações  e  outros.  Identificar  e  indicar  as  necessidades  de  reparos  nos

sistemas elétricos e mecânicos das máquinas  leves e pesadas da Prefeitura.  Registrar  os percursos,

trabalhos  realizados,  quilometragem,  consumo  de  combustível,  itinerário  e  outras  informações

pertinentes, de acordo com normas internas específicas. Executar outras atividades correlatas que lhe
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forem atribuídas.

J – Realizar outras atividades:

 Fazer uso de veículos da frota pública municipal, no desempenho das atividades do seu cargo, de acordo

com  as  normas  do  Código  Nacional  de  Trânsito  e  as  normas  de  utilização  estabelecidas  pela

Administração;  Zelar  pela  limpeza  e  conservação  do  veículo  sob  sua  responsabilidade,  informando

defeitos ou reparos para a manutenção; Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de

desempenho; Executar outras atividades correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Pré-requisito: Carteira Nacional de Habilitação Categoria “C” OU “D”.

Curso de Qualificação:  Curso profissionalizante operador de máquinas (100 horas), ou experiência de 1

(hum) ano.

Experiência Mínima: Experiência de 1(hum) ano.

Competências:

Realizar manutenção básica de máquinas pesadas; Planejar o trabalho; Operar máquinas pesadas; Remover

solo e material  orgânico "bota fora"; Drenar solos; Executar construção de aterros; Acabar pavimentos;

Demonstrar  senso  de  organização;  Trabalhar  em  equipe;  Demonstrar  responsabilidade;  Zelar  pelos

equipamentos e máquinas; Demonstrar iniciativa; Trabalhar sobre pressão; Tratar situações de emergência e

acidentes.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham na administração pública municipal; São admitidos na condição de servidores estatutários. Os

profissionais exercem suas funções na área de obras públicas, sinalização, e terraplenagem, pavimentação,

entre  outras,  na  administração  pública  (prefeituras  municipais)  e  são  contratados  na  condição  de

trabalhadores  estatutários.  O  trabalho  é  presencial.  Todos  são  submetidos  a  supervisão  permanente.  O

trabalho é realizado no período diurno, a céu aberto em máquinas ou veículos.

Recursos de Trabalho: 

Caminhão  comboio  (manutenção);  Motoniveladora;  Máquina  escavadeira;  Maçarico;  Lixadeira;  Prumo;

Enxada; Enxadão; Pá; Cavadeira; Grade para trator de pneu; Rolo pata-curta; Rolo raister (3 cilindros);

Máquina retroescavadeira; Rolo pé-de-carneiro; Rolo de pneu; Rolo chapa; Espargiador; Vibra-acabadora;

Esprede (espalhadora de asfalto "tratamento"); Vassoura mecânica; Metro; Régua; Linha e gabarito; Máquina

pá-carregadeira; Trator de esteira; Moto scraper; Caminhão "munck" e guincho; Trator de pneu; Máquina de

solda; Veículos de Transporte e demais materiais e recursos necessários à completa execução de sua função;

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs:  Luvas de proteção; Óculos de proteção; Calçado de segurança;  Capacete de segurança;  Protetor

auricular; Colete refletivo.

Perfil de Risco: Físico, Acidente.
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Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar grandes

perdas, parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos. E ainda responsabilidade por segurança de

terceiros,  pois  no  desempenho  da  função  podem  ocorrer  acidentes.  O  cargo  exige  muita  atenção  e

concentração.

Grupo Ocupacional:  Trabalhadores da Produção, Serviços, Reparação e Manutenção.
Família de Cargos:  Trabalhadores de estruturas de alvenaria.
Título do cargo/ocupação: Pedreiro. CBO – 7152-10

CARREIRA I
Descrição Sumária:  

Organizam e preparam o local de trabalho na obra; constroem fundações e estruturas de alvenaria. Aplicam

revestimentos e contrapisos.

Descrição Detalhada das Tarefas: 

A  - Organizar o trabalho:

 Interpretar  as  ordens  de  serviço;  Especificar  os  materiais  a  serem utilizados  na  obra;  Calcular  os

materiais a serem utilizados na obra; Orçar o serviço.

B  - Preparar o local de trabalho:

 Providenciar a liberação do local de trabalho; Selecionar as ferramentas e equipamentos; Selecionar os

equipamentos de segurança; Providenciar o local para depósito de materiais e ferramentas; Disponibilizar

os materiais para a obra.

C  - Construir as fundações:

 Construir o gabarito para a locação da obra; Marcar a obra a ser realizada; Cavar o local para as sapatas;

Providenciar  as  formas  para  as  fundações;  Preparar  o  concreto;  Aplicar  o  concreto  nas  fundações;

Confeccionar o arranque do pilar e a cinta de fundação.

D  - Construir estruturas de alvenarias:

 Esquadrejar as alvenarias; Preparar a argamassa para o assentamento; Aprumar as alvenarias; Nivelar as

alvenarias; Alinhar as alvenarias; Assentar os tijolos, blocos e elementos vazados; Concretar os pilares e

pilaretes; Assentar as vergas nos vãos; Chumbar os tacos e tarugos para fixação das aduelas; Aplicar o

concreto nas cintas de amarração sobre as alvenarias; Montar as lajes pré-moldadas; Concretar as lajes;

Apertar as alvenarias. 

E  - Aplicar os revestimentos e contrapisos:

 Aplicar o chapisco em tetos e paredes; Preparar a argamassa para o revestimento; Marcar os pontos de

nível e pontos de massa; Aplicar o emboço para regularizar a superfície; Assentar acabamentos (soleiras,

peitorís  etc)  em portas  e  janelas;  Preparar  argamassa  (farofa)  para  o  contrapiso;  Assentar  os  pré-

moldados.

F  - Demonstrar competências pessoais:

 Coordenar trabalhos com outros membros da equipe; Trabalhar em áreas de risco; Trabalhar em grandes

alturas;  Obedecer  as  normas  de  segurança;  Zelar  pela  qualidade  do  trabalho;  Manter-se  atualizado

quanto  as  normas  técnicas  e  de  segurança;  Preocupar-se  com a  produtividade;  Comunicar-se  com

engenheiros, encarregados, superiores e colegas de trabalho; Cuidar do material de trabalho; Cumprir as

especificações do fabricante.

G – Realizar atividades específicas:

 Executar serviços de pintura nas dependências internas e externas da Prefeitura, limpando e preparando

superfícies  de  paredes,  portões,  móveis,  pisos  e  outras,  aplicando  camadas  de  tinta  e/ou  verniz,
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utilizando instrumentos e materiais apropriados. Executar serviços de alvenaria, preparando argamassas

e concreto, levantando alicerces e bases de construção, realizando assentamento de tijolos, ladrilhos,

azulejos,  pedras  e  outros,  revestindo  pisos,  paredes  e  tetos,  utilizando  materiais  e  instrumentos

específicos, garantindo a execução dos trabalhos de acordo com as orientações recebidas. Executar outras

atividades correlatas que lhe forem atribuídas

H – Realizar outras atividades:

 Preencher corretamente os formulários referentes à avaliação de desempenho; Executar outras atividades

correlatas ao cargo solicitadas pelo chefe imediato.

Requisitos, Formação e Experiência: 

Escolaridade: Ensino fundamental completo.

Pré-requisito: Não exige pré-requisito.

Curso de Qualificação: Curso Profissionalizante de pedreiro de (100 horas), ou experiência de 1 (hum) ano.

Experiência Mínima: Experiência de 1 (hum) ano.

Competências:

Organizar  o  trabalho;  Preparar  o  local  de  trabalho;  Construir  as  fundações;  Construir  estruturas  de

alvenarias; Aplicar os revestimentos e contrapisos; Coordenar trabalhos com outros membros da equipe;

Trabalhar em áreas de risco; Trabalhar em grandes alturas; Obedecer às normas de segurança; Zelar pela

qualidade do trabalho; Manter-se atualizado quanto as normas técnicas e de segurança; Preocupar-se com a

produtividade; Comunicar-se com clientes, superiores e colegas de trabalho; Cuidar do material de trabalho;

Cumprir as especificações do fabricante.

Condições Gerais de Exercício: 

Trabalham  na  administração  pública  municipal;  São  admitidos  na  condição  de  servidores  estatutários.

Exercem  suas  atividades  sob  supervisão  ocasional  de  mestre  de  obras  e  engenheiros.  Podem  realizar

atividades em grandes alturas, em locais subterrâneos ou confinados, expostos a materiais tóxicos, radiação,

ruído intenso, altas temperaturas e poluição do ar.

Recursos de Trabalho: 

Prumo de face; Trena; Talhadeira; Marreta; Cavadeira; Furadeira; Esquadro; Broxa; Prumo de centro; Nível

de mangueira ou borracha de nível; Nível de bolha; Picareta; Máquina de cortar material cerâmico; Camurça

e desempenadeira de feltro; Balde; Martelo; Tôrques; Arco de serra; Desempenadeira; Régua de alumínio;

Chave de virar ferro; Metro; Ponteiro; Tesoura de cortar ferro; Enxada; Picadeira; Pá; Carrinho de mão;

Linha de naylon; Colher de pedreiro e demais materiais e recursos necessários à completa execução de sua

função.

Requisitos de Saúde, segurança e Medicina do Trabalho: 

NR 1 – 1.8 e 1.9 - Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e

saúde do  trabalho,  inclusive  as ordens  de serviço  expedidas  pelo  empregador,  de  forma a  assegurar  a

proteção de sua saúde e segurança durante suas atividades. Constitui ato faltoso a recusa injustificada do

empregado ao cumprimento  do disposto  no item anterior.  O não cumprimento  das disposições legais  e

regulamentares  sobre  segurança  e  medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das

penalidades previstas na legislação pertinente.

EPIs: Capacete, Calçado fechado impermeável, Luvas, Colete refletivo.

Perfil de Risco: Ergonômico.

Responsabilidade com o Patrimônio: 

O ocupante, lida com patrimônio em forma de equipamento, material ou recursos, e pode provocar perdas,
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parcialmente recuperáveis, decorrentes de descuidos. 

ANEXO VI

ATRIBUIÇÕES DO QUADRO SUPLEMENTAR

Refere-se aos artigos 80 e 108; da Lei.

CARGOS CELETISTAS LEI Nº 4.135/1994

ODONTÓLOGO CARREIRA VII

Atribuições:

Examinar os dentes e a cavidade bucal, utilizando aparelhos ou por via direta, para verificar a presença de

caries e outras afecções; identificar as afecções quanto extenso e a profundidade, utilizando instrumentos

especiais  radiológicos,  para  estabelecer  diagnóstico  o  plano  de  tratamento;  aplicar  anestesia  troncular,

gengival ou tópica, utilizando medicamentos anestésicos para promover conforto e facilitar a execução do

tratamento;  extrair  raízes  e  dentes,  utilizando  fórceps,  alavancas  e  outros  instrumentos,  para  prevenir

Infecções; restaurar cáries, utilizando instrumentos, aparelhos e substâncias específicos, para restabelecer a

forma e a função do dente; executar a limpeza, profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro para

evitar a instalação de focos de infecção; fazer biópsia de lesões, retirando fragmento, para proceder a exame

anátomo e patológico; executar Atividades de remoção de cistos, tumores e corpos estranhos, através de

cirurgia, para possibilitar a recuperação da saúde; tratar trauma, contusões dos ossos da mandíbula e do

maxilar superior, empregando redução, cirurgia e/ou prótese para restaurar a função mastigadora; planejar,

executar e colocar o aparelho adequado, empregando processos específicos para corrigir posições defeituosas

dos  dentes  e  outras  anomalias;  acompanhar  o  comportamento  do  aparelho  corretor;  prescrever  ou

administrar medicamentos, determinando a de aplicação, para prevenir hemorragias ou tratar Infecções da

boca e dos dentes: orientar os pais ou responsáveis nos cuidados de higiene com os dentes das crianças,

entrevistando—os e recomendando praticas adequadas,  para erradicar  habitas  viciosos.  Aplicar  flúor  nos

dentes servindo—se de técnicas especiais de fluoretação, para reduzir a incidência de instalação de carie;

proceder a perícias odonto administrativas, examinando a cavidade bucal e os dentes, a fim de fornecer

atestado e laudos previstos em normas e regulamentos.

coordenar, supervisionar ou executar a coleta de dados sobre o estado clínico dos pacientes lançando—os em

fichas individuais, para acompanhar a evolução do tratamento; orientar e zelar pela preservação e guarda e

aparelhos instrumentais ou equipamento utilizado em sua especialidade, observando sua correta utilização;

elaborar, coordenar e executar programas educativos e de atendimento odontológico preventivo voltados

para a comunidade de baixa renda e para os estudantes da rede pública fazendo observações e sugerindo

medidas  para  implantação,  desenvolvimento  e  aperfeiçoamento  de  atividades  em sua  área de  atuação;

participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes sua área de atuação. participar

das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou

ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos

em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras

entidades  públicas  e  articulares,  realizando  estudos,  emitindo  pareceres  ou  fazendo  exposições  sobre

situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos

técnico-científicos, para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município;

realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.

ENGENHEIRO FLORESTAL CARREIRA IX

Atribuições:

Supervisionar e avaliar a coleta de dados sobre o meio ambiente, orientando pesquisas e analisando seus
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resultados,  para  obtenção  de  informes  atualizados;  participar  dos  estudos  de  elaboração  ou  reviso  de

legislação ou normas pertinentes ao controle e preservação do meio ambiente; participar do planejamento,

execução  e  avaliação  de  programas  educativos  a  grupos  da  comunidade,  através  na  identificação  de

situações e problemas ambientais da área em questão, a fim de adequar o crescimento urbano ao meio

ambiente; controlar e fiscalizar aprovação de projetos de instalação industrial, bem como acompanhar as

atividades  de produção e análise  de efluentes;  elaborar  plano diretor  para área de proteção ambiental;

elaborar ou fazer elaborar pareceres, informes técnicos e relatório, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo

observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento ou aperfeiçoamento das atividades na

área do meio ambiente; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento do pessoal técnico e

auxiliar,  realizando—as  em  serviço  ou  ministrando  aulas,  e  palestras  a  fim  de  contribuir  para  o

desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho

e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos,

emitindo  pareceres  ou  fazendo  exposições  sobre  situações  e/ou  problemas  identificados,  opinando,

oferecendo  sugestões,  revisando  e  discutindo  trabalhos  técnico-científicos,  para  fins  e  formulação  de

diretrizes,  planos  e  programas de  trabalho  afetos  do  Município;  orientar  os  servidores  que  auxiliam na

execução de atribuições típicas da classe; participar das atividades administrativas de controle e de apoio

administrativos referentes sua arca de atuação;

realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional.
MÉDICO CLÍNICO GERAL CARREIRA VIII
Atribuições:

Promover e prestar atendimento em saúde de forma individual e coletiva. Realizar exames médicos e emitir

diagnósticos. Prescrever medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades,

aplicando recursos de medicina preventiva e terapêutica, participando do conjunto de ações de promoção à

saúde,  prevenção  e  tratamento  de  doenças  e  reabilitação,  com garantia  da  continuidade  do  cuidado  e

integrada  às  Redes  de  Atenção  à  Saúde,  promovendo  a  saúde  e  o  bem-estar  do  paciente.  Prestar

atendimento básico de saúde de forma integral identificando as condições de risco para a saúde do indivíduo.

Integrar com outros níveis de atenção à saúde do município, buscando maior resolutividade na atenção à

saúde. Desenvolver ações programáticas definidas pela Secretaria Municipal da Saúde e por Coordenações de

Programas em Saúde. Trabalhar em conjunto à Equipe Multiprofissional e integrada à Rede de Atenção à

Saúde. Buscar garantir assistência integral, resolutiva e livre de danos aos usuários em ambos os serviços

ofertados pelo SUS. Realizar prescrições médicas conforme quadro de saúde do usuário, de forma a garantir

assistência  necessária  as  suas  condicionalidades.  Solicitar  exames  diagnósticos.  Realizar  registros  no

prontuário do paciente, bem como nos formulários específicos para alimentação do Sistema de informações

pertinentes.

FISCAL DE URBANISMO CARREIRA III

Atribuições:

Vistoriar  e  acompanhar  obras,  serviços  e  edificações  em  execução  sob  responsabilidade  do  Município

tomando  as  medidas  pertinentes  ao  cumprimento  da  legislação  em  vigor,  dentro  de  sua  esfera  de

competência.  Realizar  vistorias  e  fiscalizações,  fiscalizar  ordenamento  urbano,  realizar  diligência,  aditam

processos na fiscalização de atividades nas áreas urbanas e rurais. Atender e orientar contribuintes quanto ao

código  de  obras  municipal;  elaborar  relatórios;  lavrar  notificações,  autos  de  infração,  termos  e  outros

documentos  fiscais.  Participar  do  planejamento,  controle,  avaliação,  execução  e  acompanhamento  das

políticas de fiscalização. Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
FISCAL SANITÁRIO CARREIRA III

Atribuições:

Realizar  atividades  de  fiscalização  e  vigilância  sanitária,  inspecionando  estabelecimentos  de  saúde,
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comerciais, industriais, escolas, locais públicos, dentre outros, em atendimento às denúncias e reclamações

e/ou à programação de rotina, emitindo as notificações e autos de infrações na existência de irregularidades,

licenças  sanitárias  e  habite-se  de  acordo  com as  solicitações,  assegurando  à  população  a  garantia  da

qualidade dos produtos, serviços e ambientes. Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
MESTRE DE SERVIÇOS CARREIRA II
Atribuições:

Organizar  e  supervisionar  as  atividades  de  extração  de  pedra  britável:  distribuir,  coordenar  orientar  os

trabalhadores que se dedicam as diversas tarefas sob suas ordens para assegurar o desenvolvimento do

processo extrativo; executar e supervisionar as atividades de Carpintaria; interpretar esboços de desenhos e

croquis; inspecionar a qualidade da madeira para fabricação de mobiliárias esquadrias e similares; coordenar

as  atividades  de  limpeza  e  conservação  de  galerias  de  agitas  pluviais;  distribuir  tarefas  individuais  ou

coletivas;  resolver  ou  propor  soluções  para  os  problemas  surgidos  durante  o  trabalho;  coordenar  as

atividades de sua unidade com as de outras unidades interligadas; zelar peio cumprimento dos regulamentos

administrativos, inclusive quanto a higiene e segurança do trabalho;

zelar pela conservação, guarda Limpeza nas ferramentas em poder de servidores sob sua orientação;

administrar  e dirigir  os serviços de varrerão capina,  roçagam de varrição  em vias públicas  Logradouros

parques, jardins e outros; coordenar os serviços de recolhimento de resíduos sólidos produzidos dentro do

perímetro urbano em domicilio estabelecimento comerciais e industriasse edificais públicas, logradouros etc;

coordenar os serviços de limpeza e conservação nos cemitérios municipais;  coordenar e supervisionar  a

extração de areia; coordenar e supervisionar as atividades de fabricações de artefatos de cimento; executar

outras atribuições afins.
MECÂNICO CARREIRA II

Atribuições:

Inspeciona  veículos,  maquinas  pesada  e  aparelhos  eletromecânicos  em geral,  diretamente  ou  utilizando

aparelhos específicos, a fim de detecta as causas da anormalidade de funcionamento; desmontar, limpar,

reparar, ajustar e montar carburadores, peças de transmissão, diferencial e outras que requeiram exame,

seguindo técnicas apropriadas e utilizando ferramental necessário.

Revisar motores e peças diversas, utilizando ferramentas manuais, instrumentos de medição e controle, e

outros  equipamentos  necessários,  para  aferir—lhes  as  condições  de  funcionamento;  Regular,  reparar  e

quando necessário, substituir pecas dos sistemas de freios ignição, alimentação de combustível transmissão,

direção,  suspensa  e  outras,  utilizando  ferramentas  e  instrumentos  apropriados,  para  recondicionar  o

equipamento  e  assegurar  seu  funcionamento  regular;  Montar  motores  e  demais  componentes  do

equipamento,  guiando—se  por  esquemas,  desenhos  e  especificações  pertinentes,  para  possibilitar  sua

utilização; Orientar e treinar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas da classe; Executar

outras atribuições afins.
MESTRE DE OBRAS CARREIRA II

Atribuições:

Orientar, acompanhar e/ou executar as atividades relativas à realização de obras e serviços no âmbito da

Prefeitura, analisando e interpretando os projetos a serem desenvolvidos, distribuindo as tarefas, elaborando

escalas de revezamento de acordo com a programação estabelecida, disponibilizando o material necessário,

acompanhando a produtividade das equipes, conforme normas e procedimentos estabelecidos, assegurando o

bom andamento dos trabalhos e a qualidade dos serviços realizados. Acompanhar o desenvolvimento das

obras e serviços, zelando pelo cumprimento do cronograma estabelecido, prestando informações e recebendo

orientações dos níveis hierárquicos superiores para garantir o desenvolvimento dos trabalhos de acordo com

os planos e especificações técnicas. Controlar, orientar e ou executar os serviços de pintura, carpintaria,

alvenaria,  serralheria,  soldagem,  mecânica,  elétrica,  hidráulica  e  outros,  bem  como  as  atividades  de
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manutenção  corretiva  e  preventiva  em  instalações,  máquinas,  equipamentos  e  instrumentos  nas

dependências da Prefeitura, preparando a programação dos serviços a serem executados por equipe própria

ou de terceiros. Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
SOLDADOR CARREIRA II
Atribuições:

Selecionar vergalhões, baseando—se em e especificações ou instruções recebidas para assegurar ao trabalho

as  características  requeridas;  Cortar  os  vergalhões  e  pedaços  de  arames,  utilizando  tesoura  manual  ou

maquina própria, para obter os diversos componentes da armação; curvar vergalhões em bancada adequada,

empregando ferramentas manuais e máquinas de curvar, a fim de dar aos mesmos as formas exigidas para

as armações; montar os vergalhões, unindo—os com caixilhos de ferro, arame ou solda para construir as

armações; introduzir as armações de ferro nas formas de madeira, ajustando—as de maneira adequada e

fixando—asa para permitir a moldagem de estruturas de concreto; forjar e reparar peças de ferro e aço,

como  ferramentas  de  mão,  utensílios,  peças  de  maquinaria,  grades,  portes,  esquadrias,  ferraduras  de

animais, partes de estruturas metálicas, correntes dentre outros, utilizando martelos manuais ou mecânicos,

fornalhas, fole, bigorna e outros equipamentos, para possibilitar o uso das mesmas nas obras e serviços

realizados pela Prefeitura ou para devolver—lhes sua forma e características originais; aquecer o material

escolhido, submetendo—o ao calor de uma fornalha para possibilitar o forjamento do mesmo; trabalhar o

material, colocando—o sobre a bigorna, golpeando—o com martelo, cortando—o com talhadeira, furando—o

com punção e dando—lhe a forma desejada, para fabricar ferramentas manuais e outras peças; tornar a peça

incandescente, acrescentando tendente e golpeando—a com martelo para solda—lá; reparar objetos de metal

na forja, utilizando ferramentas especiais de forjador, para devolver as esses objetos suas características

originais; examinar as peças a serem soldadas, verificando especificações e outros detalhes, para organizar

as etapas do trabalho ; preparar as partes, limpando—as e posicionando—as corretamente, para obter urna

soldagem perfeita; selecionar o tipo de material  a ser empregado consultando desenho, especificações e

outras instruções, para garantir a segurança da soldagem; escolher o tipo de equipamento a ser usado,

consultando instruções sobre o emprego da peça e a matéria—prima de que constituída, para completar a

preparação da soldagem; soldar as partes, utilizando solda fraca,  solda forte, solda oxidas ou elétrica e

comando de válvulas de regulagem da chama de gás ou da corrente elétrica através de vareta ou elétrodo da

soldagem, conforme o equipamento escolhido, para montar, reforçar ou reparar partes ou conjuntos; dar

acabamento  à  peça,  limando—a,  esmerilhando--a  ou  lixando-a;  marcar  as  peças  e  corta-las,  utilizando

equipamento oxicortador.  
ARMAZENISTA CARREIRA II
Atribuições:

Conferir os volumes recebidos para o armazenamento, efetuando a contagem por classe e tipo; 

Armazena os volumes recebidos, posicionando—se nos locais indicados e agrupando—os por tipo pra facilitar

a distribuição dos produtos para as escolas; Prepara os volumes relacionados nas requisições recebidas,

separando de acordo com o tipo de alimentação para remete às escolas ou requisitantes; Inspeciona os

produtos armazenados, atentando para o estado de conservação dos mesmos, para evitar a distribuição de

gêneros deteriorados; Providenciar o arquivamento das requisições em local próprio; Manter atualizado o

levantamento de estoque; Zelar pela área de trabalho executando a Limpeza da mesma, para assegurar as

condições de higiene e segurança; ; Executar outras atribuições afins. 
MATELETEIRO CARREIRA II
Atribuições:

Selecionar a broca adequada, instalando—a na perfuratriz, de acordo com o trabalho a ser executado;

Ligar a perfuratriz acionando o comando e pressiona-la com a ajuda do corpo, para movimentar a ferramenta

e lazer penetrar no solo até alcançar a profundidade desejada ;Efetuar a substituição das horas retirando as

gasta  e  colocando  outras  maiores,  à  medida  que  aumenta  a  profundidade  da  perfuração;  Efetuar  a
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manutenção da perfuratriz; lubrificando—a e fazendo pequenos reparos, para mante—lá em boas condições

de funcionamento ; Pode, a critério, colocar e prender cargas explosivas nos orifícios e acionar os dispositivos

de detonação; Executar outras atribuições afins

AXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO CARREIRA II
Atribuições:

Executar  serviços  auxiliares  na  realização  de  trabalhos  odontológicos,  de  acordo  com  as  orientações

recebidas  e  em observância  às  normas de higiene  inerentes à  atividade.  Auxiliar  na instrumentação  de

procedimentos cirúrgicos. Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
AUXILIAR DE EMFERMAGEM I CARREIRA I
Atribuições:

Fazer curativos diversos, observando a técnica específica e aplicando os medicamentos apropriados conforme

orientação médica; ministrar medicamentos IM, IV, ID, subcutâneo e VO, observando dosagens e horários

prescritos pelo médico responsável; aplicar vacinas, segundo normas especifica.

Verificar a temperatura, pressão arterial, pulsação, respiração e peso dos pacientes, empregando técnicas

especiais e instrumentos apropriados; fazer anotações em prontuários e formulários afins, pertinentes aos

cuidados  realizados;  orientar  pacientes,  bem  como  seus  familiares,  em  assuntos  de  sua  competência;

promover  o  bem estar  do  paciente  acamado  utilizando  técnicas  pertinentes;  informar  ao  paciente  todo

cuidado de enfermagem a que submetido; preparar pacientes para consultas e exames; lavar e esterilizar

instrumentos médicos, utilizando produtos e equipamentos apropriados e procedimentos adequados; auxiliar

médicos e enfermeiros no preparo do material a ser utilizado nas consultas, bem como no atendimento aos

pacientes;  auxiliar  no  controle  de  estoque  de  medicamentos,  materiais  e  instrumentos  médicos  e  de

ambulatório a fim de solicitar reposição, quando necessário; fazer visitas domiciliares, a escolas e creches

segundo programação estabelecida, para atender a pacientes e coletar dados de interesse médico; participar

e campanhas de vacinação, reuniões de gestantes e outros programas de atendimento coletivo; preencher

mapas estatísticos, totalizando atendimentos e procedimentos executado, para possibilitar controle estatístico

dos serviços prestados;

auxiliar no atendimento da população em programas de Emergência; manter o local de trabalho limpo e

arrumado; executar outras atribuições afins. 
AUXILIAR DE EMFERMAGEM II CARREIRA I
Atribuições:

Atribuições:

Fazer curativos diversos, observando a técnica específica e aplicando os medicamentos apropriados conforme

orientação médica; ministrar medicamentos IM, IV, ID, subcutâneo e VO, observando dosagens e horários

prescritos pelo médico responsável; aplicar vacinas, segundo normas especifica.

Verificar a temperatura, pressão arterial, pulsação, respiração e peso dos pacientes, empregando técnicas

especiais e instrumentos apropriados; fazer anotações em prontuários e formulários afins, pertinentes aos

cuidados  realizados;  orientar  pacientes,  bem  como  seus  familiares,  em  assuntos  de  sua  competência;

promover  o  bem estar  do  paciente  acamado  utilizando  técnicas  pertinentes;  informar  ao  paciente  todo

cuidado de enfermagem a que submetido; preparar pacientes para consultas e exames; lavar e esterilizar

instrumentos médicos, utilizando produtos e equipamentos apropriados e procedimentos adequados; auxiliar

médicos e enfermeiros no preparo do material a ser utilizado nas consultas, bem como no atendimento aos

pacientes;  auxiliar  no  controle  de  estoque  de  medicamentos,  materiais  e  instrumentos  médicos  e  de

ambulatório a fim de solicitar reposição, quando necessário; fazer visitas domiciliares, a escolas e creches

segundo programação estabelecida, para atender a pacientes e coletar dados de interesse médico; participar

e campanhas de vacinação, reuniões de gestantes e outros programas de atendimento coletivo; preencher

mapas estatísticos, totalizando atendimentos e procedimentos executado, para possibilitar controle estatístico
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dos serviços prestados;

auxiliar no atendimento da população em programas de Emergência; manter o local de trabalho limpo e

arrumado; executar outras atribuições afins.
AUXILIAR DE EMFERMAGEM III CARREIRA I
Atribuições:

Atribuições:

Fazer curativos diversos, observando a técnica específica e aplicando os medicamentos apropriados conforme

orientação médica; ministrar medicamentos IM, IV, ID, subcutâneo e VO, observando dosagens e horários

prescritos pelo médico responsável; aplicar vacinas, segundo normas especifica.

Verificar a temperatura, pressão arterial, pulsação, respiração e peso dos pacientes, empregando técnicas

especiais e instrumentos apropriados; fazer anotações em prontuários e formulários afins, pertinentes aos

cuidados  realizados;  orientar  pacientes,  bem  como  seus  familiares,  em  assuntos  de  sua  competência;

promover  o  bem estar  do  paciente  acamado  utilizando  técnicas  pertinentes;  informar  ao  paciente  todo

cuidado de enfermagem a que submetido; preparar pacientes para consultas e exames; lavar e esterilizar

instrumentos médicos, utilizando produtos e equipamentos apropriados e procedimentos adequados; auxiliar

médicos e enfermeiros no preparo do material a ser utilizado nas consultas, bem como no atendimento aos

pacientes;  auxiliar  no  controle  de  estoque  de  medicamentos,  materiais  e  instrumentos  médicos  e  de

ambulatório a fim de solicitar reposição, quando necessário; fazer visitas domiciliares, a escolas e creches

segundo programação estabelecida, para atender a pacientes e coletar dados de interesse médico; participar

e campanhas de vacinação, reuniões de gestantes e outros programas de atendimento coletivo; preencher

mapas estatísticos, totalizando atendimentos e procedimentos executado, para possibilitar controle estatístico

dos serviços prestados;

auxiliar no atendimento da população em programas de Emergência; manter o local de trabalho limpo e

arrumado; executar outras atribuições afins.
AUXILIAR DE OFICINA MECÂNICA CARREIRA I
Atribuições:

Auxiliar na revisão e conserto de sistemas mecânicos de veículos maquinais pesada, bombas e aparelhos

eletromecânicos, de acordo com orientação recebida; substituir peças e componentes avariados de carros,

caminhões  e  maquinas  pesadas  segundo  instruções  recebidas;  ajustar  a  calibragem  de  pneus  quando

necessário, enchendo-os ou esvaziando—as de ar comprimido, a fim de mantê-los dentro das especificações

predeterminadas; verificar o nível e a viscosidade do óleo de cartes, caixa de mudanças, diferencial e demais

reservatórios de Óleo, para efetuar a complementação ou troca, se necessária; limpar com jatos d’água ou ar

sob  pressão  os  filtras  que  protegem  os  diferentes  sistemas  do  motor,  Após  retira-los  com  auxílio  de

ferramentas comuns; lubrificar peças cio motor (dínamos, distribuidor, alternador e outras), ferragens de

carrocerias (dobradiças e fechaduras), articulações dos sistemas de direção, do freio e outros elementos,

aplicando  o óleo  adequado,  a  fim de  zelar  pela  manutenção  e  conservação  do  equipamento;  abastecer

máquinas e veículos, verificando o tipo e o volume do combustível adequado ao funcionamento do mesmo,

bem como efetuar os registros necessários para controle de consumo; auxiliar nos serviços de manutenção

em instalações elétricas de veículos e máquinas pesadas, de acordo com orientação recebida; retirar a roda

do  veículo,  separando  o  pneu  ou  câmara  avariada,  com ferramentas  apropriadas,  localizando  a  avaria

reparando—a por meio de materiais adesivos, para impedir a saída do ar; montar o pneu, introduzindo—lhe a

câmara de ar reparada e enchendo—a de ar comprimido na pressão apropriada; recolocar a roda montada no

veículo para que o mesmo volte condição de utilização; balancear as rodas por meio de contrapesos fixados

nos aros, com a finalidade de evitar desgaste desigual dos pneus; Auxiliar, na limpeza das superfícies da peça

a ser pintada ou remover a tinta velha,  utilizando solvente e outras técnicas de acordo com orientação

recebida; auxiliar no preparo das tintas para aplicação, efetuado misturas adicionando pigmentos e outras
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substancias, de acordo com orientação recebida; auxiliar no polimento das superfícies pintadas; zelar pela

conservação dos equipamentos Utilizados no trabalho, comunicando a chefia imediata qualquer irregularidade

verificada; limpar o Local de trabalha e guardas a ferramentas em locais predeterminados; executar outras

atribuições afins.
AUXILIAR DE TIPÓGRAFO CARREIRA I
Atribuições:

Executar  tarefas  de  composição  e  impressão  tipográfica,  utilizando  componedor  e  galé  manejando  uma

máquina  impressora  de  pequenas  dimensões  para  imprimir  textos  e  outros  trabalhos  simples.

Analisar o trabalho a ser executado com a finalidade de aplicar técnicas apropriadas para sua execução;

compor e distribuir tipograficamente; executar diagramas do original a ser impresso; confeccionar matrizes

eletrostáticas para off-set; operar máquinas impressoras; tipográficas, de fotocomposição, foto-reprodução e

de  gravações  manuais  e  automáticas;  operar   sistema   informatizado   de   impressoras   e  

encadernadoras   automáticas;   revisar trabalhos executados e efetuar controle de qualidade; participar na

elaboração  de  projetos  para  aquisição  de  equipamentos  e  matérias-primas;  auxiliar  na  elaboração  de

orçamentos e relatórios de setor gráfico; executar o controle de qualidade sobre matérias-primas recebidas;

executar serviços de manutenção rotineira e ocasional nas oficinas; organizar e acompanhar a manutenção e

instalação  de  equipamentos  e  orientar  sua reparação;  estudar  ensaios  testes  de  ensaios  tecnológicos  e

pesquisas; executar tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associado à sua especialidade.
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO CARREIRA I
Atribuições:

Realizar  levantamentos  topográficos,  alitimétricos  e  planimétricos,  posicionando  e manejando Teodolitos,

níveis, trenas, bússolas, telêmetros e outros aparelhos de medições topográficas para determinar altitudes,

distâncias, ângulos, coordenadas geográficas e outras características da superfície terrestre; analisar mapas,

plantas, títulos de propriedade, registros e especificações, estudando—os e calculando as medições a serem

efetuadas,  para prepara esquemas de Levantamento da área em questão; fazer os cálculos topográficos

necessários;  registrar  os  dados  obtidos  em  cadernos  específicos,  anotando  os  valores  lidos  e  cálculos

numéricos  efetuados,  para  posterior  análise;  analisar  as diferenças  entre  pontos.  Altitudes  e  distancias,

aplicando  fórmulas,  consultando  tabelas  e  efetuado  cálculos  baseados  nos  elementos  colhidos,  para

complementar as informações registradas; elaborar esboços, plantas, mapas e relatórios técnicos; fornecer

dados topográficos quanto ao alinhamento ou nivelamento de ruas para os contribuintes, a fim de orientar a

construção de casas, estabelecimento comerciais, entre outros; fornecer informações técnicas solicitadas nos

processos administrativos; orientar e supervisionar seus Auxiliares, determinando o balizamento, a colocação

de estacas de referência e indicando as referências de nível, marcas de locação e demais elementos, para a

correta execução dos trabalhos; zelar pela manutenção e guarda dos instrumentos de trabalho, montando—

os e desmontando-os adequadamente, bem como retificando-os, quando necessário, para conserva-los nos

padres requeridos; executar outras atribuições afins.
REPORTER CARREIRA I
Atribuições:

Recolher, redigir, registrar através de imagens e de sons, interpretar e organizar informações e notícias a

serem difundidas, expondo, analisando e comentando os acontecimentos.   Fazer   seleção,   revisão   e

preparo   definitivo   das   matérias jornalísticas   a   serem   divulgadas   em   jornais,   revistas,   televisão,

rádio,   internet, assessorias   de   imprensa   e   quaisquer   outros   meios   de   comunicação   com o

público. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
REPORTER FOTOGRÁFICO CARREIRA I
Atribuições:

Registrar fotograficamente, quaisquer fatos ou assuntos de interesse jornalístico, transmitir o registro fiel de

uma situação através das lentes de sua câmera. As imagens podem ser de fatos políticos, históricos, sociais,

esportivos, culturais, natureza, e até mesmo registrando sentimentos.
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VIGIA CARREIRA I
Atribuições:

Executar rondas diurnas ou noturnas nas dependências dos prédios públicos  ou bens que estejam sob sua

vigilância, bem como arcas Adjacentes; Verificar se as portas, janelas, portões e outras vias e acesso estão

corretamente  fechadas;  Examinar  instalações  hidráulicas  e  elétricas  e  constatando  irregularidades,  para

possibilitar a tomada de providencias visando evitar roubos e prevenir incêndio e outros canos; Controlar a

movimentação de pessoas, veículos e materiais, vistoriando veículos, bolsas e sacolas, anotando o número

dos mesmos, examinar os volumes transportados, conferir notas fiscais, fazendo os registros pertinentes,

para evitar desvio de materiais e outras faltas; Informar ao dirigente do Órgão ou a pessoa competente sobre

ocorrências no seu setor; Registrar sua passagem pelos postos de controle, acionando o relógio especial de

ponta, para comprovar a regularidade de sua ronda; executar outras atribuições afins.

CARGOS ESTATUTÁRIOS LEI Nº 108/2021

ODONTÓLOGO – CLÍNICO GERAL CARREIRA VII

Atribuições:

Promover e proteger a saúde bucal, prevenir agravos, realizar diagnóstico, tratar, acompanhar, reabilitar e

manter a saúde bucal dos indivíduos de todas as idades. Realizar tratamentos dentários como restaurações,

profilaxias,  raspagens  supra  e  subgengivais,  extrações  e  cirurgias  de  dentes  decíduos  e  permanentes,

urgências  e  emergências  odontológicas.  Realizar  atendimento  de  urgências  endodônticas,  periodontais  e

traumas. Ter conhecimento para indicação e aplicação de técnicas anestésicas e protocolos farmacológicos.

Avaliar,  solicitar  e  interpretar  exames  complementares  auxiliares  de  diagnóstico,  como  radiografias  e

tomografias.

ODONTÓLOGO – CIRURGIÃO BUCO- MAXILO-

FACIAL 
CARREIRA VII

Atribuições:

Ter conhecimento para indicação e aplicação de técnicas anestésicas e protocolos farmacológicos. Avaliar,

solicitar e interpretar exames complementares auxiliares de diagnóstico, como radiografias e tomografias.

Realizar  exodontias  de  dentes  retidos  (inclusos  e/  ou  impactados).  Realizar  cirurgias  de  :  ulectomia  /

ulotomia; glossorrafia; frenectomia; biópsia de lesão suspeita de câncer bucal; correção de hipertrofia de

rebordo alveolar; remoção de corpo estranho da região buco-maxilo-facial; remoção de foco residual; excisão

de fenômenos de retenção salivar; marsupialização de cistos e lesões; remoção de cistos; selamento de

fístula  cutânea  odontogênica;  tratamento  cirúrgico  de  fístula  buco-nasal  e  fístula  extra-oral;  laçada;

tunelização; exodontia múltipla com alveoloplastia.
ODONTÓLOGO - ENDODONTISTA CARREIRA VII
Atribuições:

Identificar sinais e sintomas clínicos indicativos de tratamento endodôntico.

Realizar  técnicas  para  diagnóstico  diferencial.  Avaliar,  solicitar  e  interpretar  exames  complementares

auxiliares de diagnóstico, como radiografias e tomografias. Ter conhecimento para indicação e aplicação de

técnicas anestésicas e protocolos farmacológicos. Realizar atendimento de urgências endodônticas. Realizar

técnicas de pulpotomia, pulpectomia, curetagem pulpar, tratamento expectante. Conhecer, saber indicar e

aplicar  as  diversas  técnicas  de  instrumentação  e  obturação  dos  canais  radiculares.  Realizar  tratamento

endodôntico de dentes permanentes uni, bi e multi radiculares. Realizar retratamento endodôntico de dentes

permanentes uni, bi e multi radiculares.
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ODONTÓLOGO - ODONTOPEDIATRA CARREIRA VII
Atribuições:

Promover a saúde bucal da criança. Prevenir agravos, realizar diagnóstico, tratar, acompanhar, reabilitar e

manter a saúde bucal da criança. Conhecer e realizar técnicas de manejo do paciente. Avaliar, solicitar e

interpretar  exames  complementares  auxiliares  de  diagnóstico,  como  radiografias  e  tomografias.  Ter

conhecimento  para  indicação  e  aplicação  de  técnicas  anestésicas  e  protocolos  farmacológicos.  Realizar

procedimentos de dentística restauradora, profilaxia, periodontia, exodontia de dentes decíduos e endodontia

de dentes decíduos. Conhecer, saber indicar e aplicar as diversas técnicas de instrumentação e obturação dos

canais  radiculares.  Realizar  tratamento  endodôntico  de  dentes  permanentes  uni,  bi  e  multi  radiculares.

Realizar retratamento endodôntico de dentes permanentes uni, bi e multi radiculares.
ODONTÓLOGO  –  ORTODONTISTA  CARREIRA VII

Atribuições:

Realizar  técnicas  de  Ortopedia  Funcional  dos  Maxilares.  Identificar  hábitos  bucais  da  criança  como  uso

prolongado da chupeta e mamadeira, sucção do dedo, respiração bucal, etc. Identificar e tratar problemas

oclusais e traumas dentais. Identificar disfunções da articulação têmporo mandibular, mastigação, deglutição

e fala. Avaliar, solicitar e interpretar exames complementares auxiliares de diagnóstico, como radiografias e

tomografias. Realizar ortodontia preventiva. Realizar moldagem das arcadas. Confeccionar mantenedores de

espaço.
ODONTÓLOGO – PERIODONTISTA CARREIRA VII
Atribuições:

Identificar sinais e sintomas clínicos indicativos de tratamento periodontal. Realizar raspagens supra e sub-

gengivais  das  superfícies  radiculares.  Saber  indicar  e  realizar:  cirurgia  periodontal;  enxerto  gengival;

gengivectomia; genvivoplastia, esplintagem; frenectomia e aumento de coroa clínica. Ter conhecimento para

indicação  e  aplicação  de técnicas  anestésicas  e protocolos farmacológicos.  Avaliar,  solicitar  e interpretar

exames complementares auxiliares de diagnóstico, como radiografias e tomografias.
ODONTÓLOGO  –  PROTESISTA  CARREIRA VII

Atribuições:

Realizar diagnóstico, prognóstico, tratamento e controle dos distúrbios crânio-mandibulares e de oclusão,

através da prótese fixa, da prótese removível parcial ou total e da prótese sobre implantes. Repor dentes

ausentes  visando  à  manutenção  das  funções  do  sistema  estomatognático.  Proporcionar  ao  paciente  a

restituição  da  função  mastigatória,  saúde,  conforto  e  estética.  Conhecer  as  atividades  de  laboratório

necessárias à execução dos trabalhos protéticos. Realizar moldagem das arcadas. Instalar e adaptar próteses

totais. Realizar manutenção e controle da reabilitação.
MÉDICO INFECTOLOGISTA CARREIRA VII

Atribuições:

Realizar  consulta  médica  prestando  assistência  integral  (promoção  e  proteção  da  saúde,  prevenção  de

agravos,  diagnóstico,  tratamento,  reabilitação  e  manutenção  da saúde).  Realizar  solicitação  de  exames-

diagnósticos  relacionados  à  sua atividade.  Analisar,  laudar  e  interpretar  resultados  de  exames diversos.

Manter registro adequado do atendimento no prontuário do paciente. Efetuar acompanhamento clínico de

pacientes portadores de doenças infecciosas e/ou parasitárias. Emitir diagnóstico, prescrever medicamentos

relacionados a patologias específicas,  aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica.  Realizar

atendimento emergencial e eletivo. Planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos

e demais  servidores dos serviços de saúde do município.  Emitir  atestados,  laudos e pareceres sobre as

condições  de  saúde  dos  pacientes.  Trabalhar  em  equipe  multiprofissional  e/ou  interdisciplinar.  Realizar

matriciamento  e  discussão  de caso junto  aos profissionais  dos demais  serviços de saúde. Supervisionar

residentes e estagiários. Realizar atividades de ensino e pesquisa. Executar suas atividades em consonância
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com  as  diretrizes  do  governo  federal,  estadual  e  municipal.  Realizar  tarefas  definidas  por  legislação

específica, incluídos pelos Conselho Regional de Medicina e Ministério da Saúde.
MÉDICO NEUROLOGISTA CARREIRA VII
Atribuições:

Realizar  consulta  médica  prestando  assistência  integral  (promoção  e  proteção  da  saúde,  prevenção  de

agravos,  diagnóstico,  tratamento,  reabilitação  e  manutenção  da saúde).  Realizar  solicitação  de  exames-

diagnósticos  relacionados  à  sua atividade.  Analisar,  laudar  e  interpretar  resultados  de  exames diversos.

Manter registro adequado do atendimento no prontuário do paciente. Efetuar acompanhamento clínico de

pacientes portadores de doenças neurológicas. Emitir diagnóstico, prescrever medicamentos relacionados a

patologias  específicas,  aplicando  recursos  de  medicina  preventiva  ou  terapêutica.  Realizar  atendimento

eletivo. Planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores dos

serviços  de saúde do município.  Emitir  atestados,  laudos e  pareceres sobre as condições  de saúde dos

pacientes. Trabalhar em equipe multiprofissional e/ou interdisciplinar. Realizar matriciamento e discussão de

caso junto aos profissionais dos demais serviços de saúde. Supervisionar residentes e estagiários. Realizar

atividades de ensino e pesquisa.  Executar suas atividades em consonância com as diretrizes do governo

federal, estadual e municipal. Realizar tarefas definidas por legislação específica, incluídos pelos Conselho

Regional de Medicina e Ministério da Saúde.

MÉDICO ANGIOLOGISTA CARREIRA VII
Atribuições:

Realizar  consulta  médica  prestando  assistência  integral  (promoção  e  proteção  da  saúde,  prevenção  de

agravos,  diagnóstico,  tratamento,  reabilitação  e  manutenção  da saúde).  Realizar  solicitação  de  exames-

diagnósticos  relacionados  à  sua atividade.  Analisar,  laudar  e  interpretar  resultados  de  exames diversos.

Manter registro adequado do atendimento no prontuário do paciente. Efetuar acompanhamento clínico de

pacientes portadores de doenças neurológicas. Emitir diagnóstico, prescrever medicamentos relacionados a

patologias  específicas,  aplicando  recursos  de  medicina  preventiva  ou  terapêutica.  Realizar  atendimento

eletivo. Planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores dos

serviços  de saúde do município.  Emitir  atestados,  laudos e  pareceres sobre as condições  de saúde dos

pacientes. Trabalhar em equipe multiprofissional e/ou interdisciplinar. Realizar matriciamento e discussão de

caso junto aos profissionais dos demais serviços de saúde. Supervisionar residentes e estagiários. Realizar

atividades de ensino e pesquisa.  Executar suas atividades em consonância com as diretrizes do governo

federal, estadual e municipal. Realizar tarefas definidas por legislação específica, incluídos pelos Conselho

Regional de Medicina e Ministério da Saúde.
MÉDICO CARDIOLOGISTA CARREIRA VII
Realizar consultas e atendimentos médicos na rede pública municipal de saúde. Tratar pacientes da rede

pública municipal. Implementar ações para a promoção de saúde. Coordenar programas e serviços em saúde.

Prestar  assistência  médica  preventiva  e  curativa  em  ambulatórios,  postos  de  saúde  ou  outros

estabelecimentos públicos municipais, examinando os pacientes segundo as técnicas de semiologia médica,

utilizando  os  instrumentos  adequados  e  disponíveis,  diagnosticando  e  recomendando  as  terapêuticas

necessárias, encaminhado em nível de maior complexidade de atendimento quando esgotadas as condições

diagnósticas e/ou terapêuticas. Prestar socorros urgentes. Executar outras atividades pertinentes à profissão,

sobretudo  no  que  concerne  à  especialidade  médica  do  cargo.  Realizar  tarefas  definidas  por  legislação

específica, incluídos pelos Conselho Regional de Medicina e Ministério da Saúde.
MÉDICO PEDIATRA CARREIRA VII
Atribuições:

Examinar a criança, escutando, executando palpações e percussões, por meio de estetoscópio e de outros

aparelhos específicos, para verificar a presença de anomalias e malformações congênitas do recém-nascido,

avaliar-lhe  as  condições  de  saúde  e  estabelecer  diagnóstico.  Avaliar  o  estágio  de  crescimento  e
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desenvolvimento da criança, comparando-o com os padrões normais, para orientar a alimentação, indicar

exercícios,  vacinação e outros cuidados.  Estabelecer  o plano  médico-terapeutico-profilático,  prescrevendo

medicação, tratamento e dietas especiais,  para solucionar carências alimentares, anorexias, desidratação,

infecções, parasitoses e prevenir a tuberculose, tétano, difteria, coqueluche e outras doenças. Tratar lesões,

doenças ou alterações orgânicas infantis, indicando cirurgias, prescrevendo pré-operatório e acompanhando o

pós- operatório, para possibilitar a recuperação da saúde. Participar do planejamento, execução e avaliação

de  planos,  programas  e  projetos  de  saúde  pública,  enfocando  os  aspectos  de  sua  especialidade,  para

cooperar  na  promoção,  proteção  e  recuperação  da  saúde.  Executar  tarefas  médicas  e  intervenções,

diretamente ligada a sua especialidade. Realizar quaisquer outras atividades que lhes sejam solicitados e

devidamente autorizados pelo chefe imediato, desde que compatíveis com suas habilidades e conhecimentos.

Realizar tarefas definidas por legislação específica, incluídos pelos Conselho Regional de Medicina e Ministério

da Saúde.
MÉDICO CLÍNICO GERAL CARREIRA VII
Atribuições:

Promover e prestar atendimento em saúde de forma individual e coletiva. Realizar exames médicos e emitir

diagnósticos. Prescrever medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades,

aplicando recursos de medicina preventiva e terapêutica, participando do conjunto de ações de promoção à

saúde,  prevenção  e  tratamento  de  doenças  e  reabilitação,  com garantia  da  continuidade  do  cuidado  e

integrada  às  Redes  de  Atenção  à  Saúde,  promovendo  a  saúde  e  o  bem-estar  do  paciente.  Prestar

atendimento básico de saúde de forma integral identificando as condições de risco para a saúde do indivíduo.

Integrar com outros níveis de atenção a saúde do município, buscando maior resolutividade na atenção à

saúde. Desenvolver ações programáticas definidas pela Secretaria Municipal da Saúde e por Coordenações de

Programas em Saúde. Trabalhar em conjunto à Equipe Multiprofissional e integrada à Rede de Atenção à

Saúde. Buscar garantir assistência integral, resolutiva e livre de danos aos usuários em ambos os serviços

ofertados pelo SUS. Realizar prescrições médicas conforme quadro de saúde do usuário, de forma a garantir

assistência  necessária  as  suas  condicionalidades.  Solicitar  exames  diagnósticos.  Realizar  registros  no

prontuário do paciente, bem como nos formulários específicos para alimentação do Sistema de informações

pertinentes.
MÉDICO PSIQUIATRA CARREIRA VII
Atribuições:

Realizar  consulta  médica  prestando  assistência  integral  (promoção  e  proteção  da  saúde,  prevenção  de

agravos,  diagnóstico,  tratamento,  reabilitação  e  manutenção  da saúde).  Realizar  solicitação  de  exames-

diagnósticos  relacionados  à  sua atividade.  Analisar  e  interpretar  resultados  de  exames diversos.  Manter

registro adequado do atendimento no prontuário do paciente. Realizar atendimentos individuais ou de grupos.

Realizar avaliação clínica psiquiátrica. Planejar, coordenar, prestar assistência às vítimas de violência em suas

famílias.  Emitir  atestados,  laudos e pareceres sobre as condições de saúde dos pacientes.  Trabalhar em

equipe  multiprofissional  e/ou  interdisciplinar.  Realizar  matriciamento  e  discussão  de  caso  junto  aos

profissionais  dos demais  serviços de saúde. Desenvolver e/ou participar  de projetos Inter  setoriais  para

promover a saúde das pessoas e de suas famílias. Participar de capacitações e treinamentos. Participar do

acolhimento atendendo as intercorrências dos usuários. Atender nos domicílios. Coletar e avaliar dados na

sua área de atuação, de forma a desenvolver indicadores de saúde da população. Supervisionar residentes e

estagiários.  Realizar atividades  de ensino e pesquisa.  Realizar tarefas definidas por legislação específica,

incluídos pelos Conselho Regional de Medicina e Ministério da Saúde.
MÉDICO DERMATOLOGISTA CARREIRA VII
Atribuições:

Realizar consultas e atendimentos médicos na rede pública municipal de saúde; Tratar pacientes da rede

pública  municipal;  Implementar  ações  para a promoção de  saúde;  Coordenar  programas e serviços  em
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saúde;  Prestar  assistência  médica  preventiva  e  curativa  em  ambulatórios,  postos  de  saúde  ou  outros

estabelecimentos públicos municipais, examinando os pacientes segundo as técnicas de semiologia médica,

utilizando  os  instrumentos  adequados  e  disponíveis,  diagnosticando  e  recomendando  as  terapêuticas

necessárias, encaminhado em nível de maior complexidade de atendimento quando esgotadas as condições

diagnósticas e/ou terapêuticas. Prestar socorros urgentes. Executar outras atividades pertinentes à profissão,

sobretudo  no  que  concerne  à  especialidade  médica  do  cargo.  Realizar  tarefas  definidas  por  legislação

específica, incluídos pelos Conselho Regional de Medicina e Ministério da Saúde.
MÉDICO REUMATOLOGISTA CARREIRA VII
Atribuições:

Realizar  consulta  médica  prestando  assistência  integral  (promoção  e  proteção  da  saúde,  prevenção  de

agravos,  diagnóstico,  tratamento,  reabilitação  e  manutenção  da saúde).  Realizar  solicitação  de  exames-

diagnósticos  relacionados  à  sua atividade.  Analisar,  laudar  e  interpretar  resultados  de  exames diversos.

Manter  registro  adequado do atendimento  no prontuário  do paciente.  Realizar  consultas  e atendimentos

médicos efetuando anamnese física, assistir e tratar pacientes dentro de sua área de especialidade ou área

de atuação, diagnosticar e tratar doenças da área de reumatologia. Implementar ações para promoção da

saúde. Realizar  todos os procedimentos diagnósticos  e terapêuticos.  Realizar  atendimento eletivo.  Emitir

atestados, laudos e pareceres sobre as condições   de   saúde   dos   pacientes.   Trabalhar   em   equipe

multiprofissional   e/ou interdisciplinar; Realizar matriciamento e discussão de caso junto aos profissionais

dos  demais  serviços  de  saúde.  Supervisionar  residentes  e  estagiários.  Realizar  atividades  de  ensino  e

pesquisa.  Executar  suas  atividades  em  consonância  com  as  diretrizes  do  governo  federal,  estadual  e

municipal; Realizar tarefas definidas por legislação específica, incluídos pelos Conselho Regional de Medicina

e Ministério da Saúde.
MÉDICO SANITARISTA CARREIRA VII
Atribuições:

Trabalhar de forma integrada com a equipe Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em

Saúde -CIEVS,  com as  equipes  da  Vigilância  em Saúde e  com a coordenação  geral,  mantendo contato

constante e presencial quando necessário. Produzir e/ou participar da produção de protocolos, materiais de

aprendizagem  e  outros  materiais  pertinentes  ao  setor.  Participar  da  produção  e  revisão  das  normas

operacionais e protocolos de trabalho referentes à CIEVS. Participar das atividades científicas do serviço.

Avaliar, em conjunto com a CIEVS Estadual, CIEVS Nacional e/ou CIEVS Municipais o impacto na situação de

saúde  a  partir  do  desenvolvimento  e  implementação  das  práticas,  mediante  indicadores  previamente

estabelecidos.  Participar  das  atividades  de  planejamento  e  avaliação  das  ações  da  equipe,  a  partir  da

utilização dos dados disponíveis. Discutir e elaborar projetos em eventos, reuniões, cursos, palestras, e Web

Palestra, promovendo a educação permanente em saúde. Administrar, planejar, coordenar, apoiar, avaliar e

executar  atividades  e  ações  de  medicina  no  âmbito  do  trabalho.  Realizar  as  atividades  clínicas

correspondentes às áreas de Vigilância em Saúde, na elucidação diagnóstica nas investigações dos agravos

de notificação e eventos inusitados. Realizar ações educativas e visitas domiciliares segundo planejamento

em equipe.  Participar  de  atividades  de  Educação  Permanente.  Realizar  viagens  municipais,  estaduais  e

nacionais para participar de investigações epidemiológicas de surtos de doenças de notificação e/ou eventos

inusitados.
MÉDICO DO TRABALHO CARREIRA VII
Atribuições:

Realizar  consulta  médica  prestando  assistência  integral  (promoção  e  proteção  da  saúde,  prevenção  de

agravos,  diagnóstico,  tratamento,  reabilitação  e  manutenção  da saúde).  Realizar  solicitação  de  exames-

diagnósticos  relacionados  à  sua atividade;  analisar,  laudar  e  interpretar  resultados  de exames diversos.

Manter registro adequado do atendimento no prontuário do paciente. Assistir aos trabalhadores. Elaborar e

executar  o  Programa  de  Controle  Médico  Saúde  Ocupacional  (PCMSO);  Fornecer  laudos,  pareceres  e
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relatórios de exame médico e dar encaminhamento, para benefício do paciente e dentro dos preceitos éticos,

quanto aos dados de diagnóstico, prognóstico e tempo previsto de tratamento. Atuar visando essencialmente

à  promoção  da  saúde  e  à  prevenção  da  doença.  Avaliar  as  condições  de  saúde  do  trabalhador  para

determinadas funções e/ou ambientes, indicando sua alocação para trabalhos compatível com suas condições

de  saúde,  orientando-o,  se  necessário,  no  processo  de  adaptação.  Conhecer  os  processos  produtivos  e

ambientes de trabalho da instituição atuando com vistas essencialmente à promoção da saúde e prevenção

de doenças,  identificando  os  riscos  existentes  no  ambiente  de  trabalho  (físicos,  químicos,  biológicos  ou

outros). Avaliar o trabalhador e a sua condição de saúde para exercício de suas funções, procurando ajustar o

trabalho ao trabalhador; indicando sua alocação para atividades compatíveis com sua situação de saúde,

orientando-o, se necessário, no referido processo de adaptação. Reconhecer quando existirem necessidades

que condicionam o potencial de trabalho. Dar conhecimento, formalmente, às comissões de saúde e CIPA

sobre os riscos existentes no ambiente de trabalho, bem como dar outros informes técnicos no interesse da

saúde do trabalhador.  Emitir  Comunicação  de Acidente  do  Trabalho  de acordo com os preceitos  legais.

Notificar  o  órgão  público  competente,  através  de  documentos  apropriados,  quando  houver  suspeita  ou

comprovação de transtornos da saúde atribuíveis ao risco do trabalho, bem como recomendar ao empregador

os procedimentos cabíveis. Supervisionar residentes e estagiários. Realizar atividades de ensino e pesquisa.

Executar  suas  atividades  em  consonância  com as  diretrizes  do  governo  federal,  estadual  e  municipal.

Executar  outras  tarefas correlatas  à  área  de atuação,  definidas  pela  legislação  e/ou protocolos  Federal,

Estadual e Municipal, dentro da rede de serviço do sistema de saúde, inclusive as editadas no respectivo

regulamento da profissão. Executar, de acordo com a qualificação de cada profissional, os procedimentos de

vigilância à saúde e de vigilância epidemiológica, nas diferentes fases do ciclo de vida. Efetuar a notificação

compulsória de doenças. Realizar tarefas definidas por legislação específica, incluídos pelos Conselho Regional

de Medicina e Ministério da Saúde. Assistir ao trabalhador, elaborar seu prontuário médico e fazer todos os

encaminhamentos  devidos;  Fornecer  atestados  e  pareceres  para  o  trabalhador  sempre  que  necessário,

considerando  que  o  repouso,  o  acesso  a  terapias  ou  o  afastamento  da  exposição  nociva  faz  parte  do

tratamento; Fornecer laudos, pareceres e relatórios de exame médico e dar encaminhamento, sempre que

necessário, dentro dos preceitos éticos. Promover, com a ciência do trabalhador, a discussão clínica com o

especialista  assistente  do trabalhador  sempre que julgar  necessário  e  propor  mudanças  no contexto  do

trabalho, quando indicadas, com vistas ao melhor resultado do tratamento. Atuar visando essencialmente a

promoção da saúde e a prevenção da doença, conhecendo, para tanto, os processos produtivos e o ambiente

de trabalho da empresa. Promover o esclarecimento e prestar as orientações necessárias sobre a condição

dos trabalhadores com deficiência, idosos e/ou com doenças crônico-degenerativas e gestantes; a inclusão

desses no trabalho, participando do processo de adaptação do trabalho ao trabalhador, quando necessário.

Dar conhecimento formalmente aos empregadores, aos trabalhadores e às comissões internas de prevenção

de acidentes sobre os riscos existentes no ambiente de trabalho, informações da vigilância epidemiológica e

outros informes técnicos, desde que resguardado o sigilo profissional. Notificar, formalmente, o empregador

quando da ocorrência ou de sua suspeita de acidente ou doença do trabalho para que a empresa proceda a

emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho, devendo deixar registrado no prontuário do trabalhador.

Notificar formalmente os agravos de notificação compulsória ao órgão competente do Ministério da Saúde

quando  suspeitar  ou  comprovar  a  existência  de  agravos  relacionados  ao  trabalho,  bem como  notificar

formalmente ao empregador a adoção dos procedimentos cabíveis, independentemente da necessidade de

afastar o empregado do trabalho, devendo registrar tudo em prontuário. Examinar clinicamente o trabalhador

e solicitar os exames complementares, se necessários. Vistoriar o local de trabalho, fazer-se acompanhar, se

possível,  pelo  próprio  trabalhador  que  está  sendo objeto  da  perícia,  para  melhor  conhecimento  do  seu

ambiente de trabalho e função. Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
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MÉDICO ENDOCLINOLOGISTA CARREIRA VII
Atribuições:

Realizar consultas e atendimentos médicos na rede pública municipal de

saúde. Tratar pacientes da rede pública municipal. Implementar ações para a promoção de saúde; coordenar

programas e serviços em saúde. Prestar assistência médica preventiva e curativa em ambulatórios, postos de

saúde ou outros estabelecimentos públicos municipais,  examinando os pacientes segundo as técnicas de

semiologia médica, utilizando os instrumentos adequados e disponíveis, diagnosticando e recomendando as

terapêuticas necessárias, encaminhado em nível de maior complexidade de atendimento quando esgotadas

as  condições  diagnósticas  e/ou  terapêuticas.  Prestar  socorros  urgentes.  Executar  outras  atividades

pertinentes  à  profissão,  sobretudo  no  que  concerne  à  especialidade  médica  do  cargo.  Realizar  tarefas

definidas por legislação específica, incluídos pelos Conselho Regional de Medicina e Ministério da Saúde.
MÉDICO GERIATRA CARREIRA VII
Atribuições:

Realizar  consulta  médica  prestando  assistência  integral  (promoção  e  proteção  da  saúde,  prevenção  de

agravos,  diagnóstico,  tratamento,  reabilitação  e  manutenção  da saúde).  Realizar  solicitação  de  exames-

diagnósticos  relacionados  à  sua atividade.  Analisar,  laudar  e  interpretar  resultados  de  exames diversos.

Manter registro adequado do atendimento no prontuário  do paciente.  Atuar  no âmbito  da medicina com

compreensão das doenças prevalecentes no envelhecimento e seu tratamento. Gerenciar a assistência ao

idoso no âmbito domiciliar e ambulatorial. Efetuar avaliação global do idoso, na qual são avaliados capacidade

funcional, órgãos dos sentidos, sono, humor, memória, movimentos, equilíbrio, alimentação, incontinências,

dor, atividades no dia a dia, suporte sócio familiar. Avaliar múltiplas doenças concomitantes. Avaliar o uso

crônico de várias medicações, com o objetivo de evitar efeitos colaterais e interações entre as medicações.

Aplicar  reabilitação  global,  visando  a  recuperação  após  grave  doença  ou  longa  internação  hospitalar.

Promover  o  cuidado  necessário  aos  idosos  frágeis.  Realizar  atendimento  emergencial  e  eletivo.  Emitir

atestados,  laudos  e  pareceres  sobre  as  condições  de  saúde  dos  pacientes.  Trabalhar  em  equipe

multiprofissional e/ou interdisciplinar. Realizar matriciamento e discussão de caso junto aos profissionais dos

demais serviços de saúde. Supervisionar residentes e estagiários. Realizar atividades de ensino e pesquisa

dentro da rede de serviço do sistema de saúde, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.

Realizar tarefas definidas por legislação específica, incluídos pelos Conselho Regional de Medicina e Ministério

da Saúde.
MÉDICO HEMATOLOGISTA  CARREIRA VII

Atribuições:

Prestar assistência médica na especialidade aos pacientes do Sistema Único de Saúde. Realizar atendimentos,

exames, diagnósticos,  terapêutica e acompanhamento dos pacientes, bem como executar qualquer outra

atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e à área.

Desenvolver estratégias para ampliar a captação de doadores. Auxiliar na análise crítica da qualidade dos

materiais,  medicamentos,  instrumentais  e  equipamentos  utilizados  na  sua  especialidade.  Contribuir  na

elaboração e no cumprimento dos protocolos assistenciais  relacionados à sua especialidade.  Acompanhar

perícias,  auditorias e sindicâncias  médicas.  Manter postura adequada e atuar de forma integrada com a

equipe  multiprofissional  e  demais  áreas  da  instituição.  Supervisionar  residentes  e  estagiários.  Realizar

atividades de ensino e pesquisa. Realizar tarefas definidas por legislação específica, incluídos pelos Conselho

Regional de Medicina e Ministério da Saúde.
MÉDICO CLÍNICO CIRURGIÃO GERAL CARREIRA VII
Atribuições:

Realizar  consultas  e  intervenções  cirúrgicas  compreendendo  análise,  exame  físico,  solicitando  exames

complementares,  quando  for  necessário,  fazer  prescrição  terapêutica  adequada  em  clínica,  cirúrgica,

pediatria,  ginecologia  e  obstetrícia,  psiquiatria  e  quaisquer  outras  especialidades  médicas  reconhecidas.

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 às 23:00:36 Código de Autenticação: f828bcb3



513
DOM/ES - Edição Nº2.008

Vitória, segunda-feira, 02 de Maio de 2022

www.amunes.es.gov.br

Participar  de  investigação  de  casos  de  doenças  de  notificação  compulsória,  fazendo  exames clínicos  de

pacientes,  avaliando  com  a  equipe,  para  estabelecer  diagnóstico  definitivo  da  doença.  Participar  do

planejamento,  execução e  avaliação  dos planos,  projetos e programas do setor  de saúde.  Participar  do

planejamento e avaliação e reciclagem do pessoal envolvido nos assuntos ligados à área de saúde. Participar

do planejamento e avaliação de campanhas de âmbito nacional,  segundo as necessidades de divisão de

trabalho da coordenação local. Desenvolver as atividades de educação em saúde no serviço e na comunidade,

através de grupos e/ou movimento da sociedade civil organizada, sobre temas e assuntos de interesses da

população e considerados importantes para a saúde; Executar tarefas médicas e intervenções, diretamente

ligada  a  sua  especialidade;  Realizar  tarefas  definidas  por  legislação  específica,  incluídos  pelos  Conselho

Regional de Medicina e Ministério da Saúde. Realizar quaisquer outras atividades que lhes sejam solicitados e

devidamente autorizados pelo chefe imediato, desde que compatíveis com suas habilidades e conhecimentos.

Realizar tarefas definidas por legislação específica, incluídos pelos Conselho Regional de Medicina e Ministério

da Saúde.
MÉDICO GINICOLOGISTA/OBSTETRA CARREIRA VII
Atribuições:

Realizar consultas e atendimentos médicos efetuando anamnese física,

assistir  e  tratar  pacientes  dentro  de  sua  área  de  especialidade.  Realizar  atendimento  eletivo  assistindo

pacientes em regime ambulatorial. Realizar todos os procedimentos diagnósticos e terapêuticos habilitados

pertinentes à sua especialidade ou área de atuação. Diagnosticar e tratar os distúrbios e alterações funcionais

do  aparelho  reprodutor  feminino  e  suas  implicações.  Prestar  atendimento  global  à  paciente  gestante,

realizando assistência pré e pós-natal, inclusive nos casos de gestação e parto de alto risco. Coletar material

para realização do exame “papanicolau”  e inserção de dispositivo intrauterino – DIU. Realizar avaliações

solicitadas por outros especialistas e serviços. Supervisionar residentes e estagiários. Realizar atividades de

ensino e pesquisa. Realizar tarefas definidas por legislação específica, incluídos pelos Conselho Regional de

Medicina e Ministério da Saúde.
MÉDICO MASTOLOGISTA CARREIRA VII
Atribuições:

Realizar  consulta  médica  prestando  assistência  integral  (promoção  e  proteção  da  saúde,  prevenção  de

agravos,  diagnóstico,  tratamento,  reabilitação  e  manutenção  da saúde).  Realizar  solicitação  de  exames-

diagnósticos  relacionados  à sua atividade.  Analisar,  laudar  e  interpretar  resultados  de exames diversos;

manter registro adequado do atendimento no prontuário do paciente. Efetuar acompanhamento clínico de

pacientes  portadores  de  distúrbios  ou  doenças  mamárias.  Emitir  diagnóstico,  prescrever  medicamentos

relacionados a patologias específicas,  aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica.  Realizar

atendimento  eletivo.  Planejar  e  organizar  qualificação,  capacitação  e treinamento  dos técnicos e  demais

servidores dos serviços de saúde do município. Emitir atestados, laudos e pareceres sobre as condições de

saúde dos pacientes; trabalhar em equipe multiprofissional e/ou interdisciplinar. Realizar matriciamento e

discussão  de  caso  junto  aos  profissionais  dos  demais  serviços  de  saúde.  Supervisionar  residentes  e

estagiários.  Realizar  atividades  de  ensino  e  pesquisa.  Executar  suas  atividades  em consonância  com as

diretrizes  do  governo  federal,  estadual  e  municipal.  Realizar  tarefas  definidas  por  legislação  específica,

incluídos pelos Conselho Regional de Medicina e Ministério da Saúde.
MÉDICO OFTALMOLOGISTA CARREIRA VII

Atribuições:

Tratar pacientes. Implementar ações para promoção da saúde. Coordenar programas e serviços em saúde.

Efetuar perícias, auditorias e sindicâncias em saúde. Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área

médica. Responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que este

tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu representante legal. Emitir diagnósticos. Prescrever
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medicamentos relacionados às patologias específicas da área de atuação. Respeitar a ética médica. Guardar

sigilo das atividades inerentes às atribuições da função. Manter registro dos pacientes examinados, anotando

a conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença. Efetuar exames médicos, analisar e

interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com padrões normais, para confirmar ou informar

o diagnóstico. Prestar atendimento em urgências clínicas. Evoluir os pacientes examinando-os, prescrevendo-

os  e  ministrando  tratamentos  para  as  diversas  patologias,  aplicando  métodos  da  medicina  aceitos  e

reconhecidos cientificamente, segundo o plano terapêutico e protocolos definidos. Registrar em prontuário do

paciente o diagnóstico, tratamento e evolução da doença. Acompanhar paciente em seus exames interna e

extremante. Informar a equipe sobre situações e necessidades dos pacientes. Garantir a integralidade da

atenção à saúde do usuário. Ser responsável pelo equipamento que utilizar no atendimento aos pacientes e

utilizá-lo de forma adequada para garantir a sua durabilidade e eficiência. Manter informado os pacientes e

seus familiares. Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos

locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico deles. Realizar tarefas

definidas por legislação específica, incluídos pelos Conselho Regional de Medicina e Ministério da Saúde.
MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA CARREIRA VII

Atribuições:

Realizar  consulta  médica  prestando  assistência  integral  (promoção  e  proteção  da  saúde,  prevenção  de

agravos,  diagnóstico,  tratamento,  reabilitação  e  manutenção  da saúde).  Realizar  solicitação  de  exames-

diagnósticos  relacionados  à  sua atividade.  Analisar,  laudar  e  interpretar  resultados  de  exames diversos.

Manter registro adequado do atendimento no prontuário do paciente; Realizar consultas e  atendimentos

médicos efetuando anamnese física, assistir e tratar pacientes dentro de sua área de especialidade ou área

de atuação, diagnosticar e tratar doenças da área de otorrinolaringologia. Implementar ações para promoção

da saúde. Realizar todos os procedimentos diagnósticos e terapêuticos. Realizar atendimento eletivo. Emitir

atestados,  laudos  e  pareceres  sobre  as  condições  de  saúde  dos  pacientes.  Trabalhar  em  equipe

multiprofissional e/ou interdisciplinar. Realizar matriciamento e discussão de caso junto aos profissionais dos

demais serviços de saúde. Supervisionar residentes e estagiários. Realizar atividades de ensino e pesquisa.

Realizar tarefas definidas por legislação específica, incluídos pelos Conselho Regional de Medicina e Ministério

da Saúde.
MÉDICO UROLOGISTA CARREIRA VII
Atribuições:

Realizar  consulta  médica  prestando  assistência  integral  (promoção  e  proteção  da  saúde,  prevenção  de

agravos,  diagnóstico,  tratamento,  reabilitação  e  manutenção  da saúde).  Realizar  solicitação  de  exames-

diagnósticos  relacionados  à  sua atividade.  Analisar,  laudar  e  interpretar  resultados  de  exames diversos.

Manter  registro  adequado do atendimento  no prontuário  do paciente.  Realizar  consultas  e atendimentos

médicos efetuando anamnese física, assistir e tratar pacientes dentro de sua área de especialidade ou área

de atuação, diagnosticar e tratar doenças da área de urologia. Implementar ações para promoção da saúde.

Realizar todos os procedimentos diagnósticos e terapêuticos. Realizar atendimento eletivo; Emitir atestados,

laudos e pareceres sobre as condições de saúde dos pacientes. Trabalhar em equipe multiprofissional e/ou

interdisciplinar. Realizar matriciamento e discussão de caso junto aos profissionais dos demais serviços de

saúde.  Supervisionar  residentes  e  estagiários.  Realizar  atividades  de ensino e pesquisa.  Realizar  tarefas

definidas por legislação específica, incluídos pelos Conselho Regional de Medicina e Ministério da Saúde.
TECNÓLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL CARREIRA VII

Atribuições:

Atuar na supervisão da construção urbana ou rural de sistemas de saneamento básico; nas áreas de água

para abastecimento público e industrial; drenagem de águas pluviais; instalações prediais de água, esgoto,
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águas pluviais e proteção contra incêndio; na prestação de serviços em Estação de Tratamento de Água,

Estações de Tratamento de Esgotos, laboratórios de monitoramento de qualidade de água e esgoto; na

execução de programas governamentais  de saneamento básico e desenvolvimento de pesquisa aplicada.

Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
ASSITENTE DE PRODUÇÃO CARREIRA V

Atribuições:

Atender  ao  público  interno  e  externo.  Realizar  cadastros.  Agendar  serviços  e  atendimentos.  Tratar  de

documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Preparar relatório

de produção. Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
TÉCNICO EM ESTATÍSTICA CARREIRA V
Atribuições:

Participar da elaboração de orçamentos, índices estatísticos, pesquisas, levantamentos, estudos

contábeis e econômicos, financeiros, relatórios e  outros  assemelhados,  necessários  ao  Planejamento,

controle  e avaliação  da operacionalização dos sistemas da sua área de atuação.  Aplicar  questionários e

roteiros de pesquisa. Coletar preços de bens e serviços; aplicar instrumentos para pesquisa de mercado;

preencher formulários; realizar entrevistas e atividades de campo; verificar a consistência de informações e

participar  do planejamento de atividades de campo. Executar outras atividades correlatas que lhe forem

atribuídas.
MESTRE DE OBRAS CARREIRA IV
Atribuições:

Orientar, acompanhar e/ou executar as atividades relativas à realização de obras e serviços no âmbito da

Prefeitura, analisando e interpretando os projetos a serem desenvolvidos, distribuindo as tarefas, elaborando

escalas de revezamento de acordo com a programação estabelecida, disponibilizando o material necessário,

acompanhando a produtividade das equipes, conforme normas e procedimentos estabelecidos, assegurando o

bom andamento dos trabalhos e a qualidade dos serviços realizados. Acompanhar o desenvolvimento das

obras e serviços, zelando pelo cumprimento do cronograma estabelecido, prestando informações e recebendo

orientações dos níveis hierárquicos superiores para garantir o desenvolvimento dos trabalhos de acordo com

os planos e especificações técnicas. Controlar, orientar e ou executar os serviços de pintura, carpintaria,

alvenaria,  serralheria,  soldagem,  mecânica,  elétrica,  hidráulica  e  outros,  bem  como  as  atividades  de

manutenção  corretiva  e  preventiva  em  instalações,  máquinas,  equipamentos  e  instrumentos  nas

dependências da Prefeitura, preparando a programação dos serviços a serem executados por equipe própria

ou de terceiros. Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

ESPECIALISTA EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA CARREIRA VII
Atribuições:

Desenvolver  ações  de  inspeção  e  fiscalização  sanitárias.  Aplicar  normatização  relacionada  a  produtos,

processos,  ambientes,  inclusive  do  trabalho,  e  serviços  de  interesse  da  saúde.  Compor  equipes

multidisciplinares de planejamento, execução e avaliação do processo de vigilância sanitária. Desenvolver

atividades especializadas de regulação, inspeção, fiscalização e controle das instalações físicas da produção e

da  comercialização  de  alimentos,  medicamentos  e  insumos  sanitários,  bem como  à  implementação  de

políticas e realização de estudos e pesquisas respectivos a essas atividades. Atuar no suporte a coordenação

de Vigilância Sanitária para elaboração de Pareceres, Ofícios, Memorando e Notas Técnicas
FISCAL DE URBANISMO CARREIRA III
Atribuições:

Vistoriar  e  acompanhar  obras,  serviços  e  edificações  em  execução  sob  responsabilidade  do  Município
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tomando  as  medidas  pertinentes  ao  cumprimento  da  legislação  em  vigor,  dentro  de  sua  esfera  de

competência.  Realizar  vistorias  e  fiscalizações,  fiscalizar  ordenamento  urbano,  realizar  diligência,  aditam

processos na fiscalização de atividades nas áreas urbanas e rurais. Atender e orientar contribuintes quanto ao

código  de  obras  municipal;  elaborar  relatórios;  lavrar  notificações,  autos  de  infração,  termos  e  outros

documentos  fiscais.  Participar  do  planejamento,  controle,  avaliação,  execução  e  acompanhamento  das

políticas de fiscalização. Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
FISCAL SANITÁRIO CARREIRA III
Atribuições:

Realizar  atividades  de  fiscalização  e  vigilância  sanitária,  inspecionando  estabelecimentos  de  saúde,

comerciais, industriais, escolas, locais públicos, dentre outros, em atendimento às denúncias e reclamações

e/ou à programação de rotina, emitindo as notificações e autos de infrações na existência de irregularidades,

licenças  sanitárias  e  habite-se  de  acordo  com as  solicitações,  assegurando  à  população  a  garantia  da

qualidade dos produtos, serviços e ambientes. Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
FISCAL AMBIENTAL CARREIRA III
Atribuições:

potencialmente poluidores/degradadores em atendimento às denúncias e reclamações e/ou à programação

de  rotina,  emitindo  as  notificações  e  autos  de  infrações  na  existência  de  irregularidades.  Fiscalizar  o

cumprimento  das  condicionantes  previstas  em  licenças  ambientais  de  acordo  com  as  solicitações,

assegurando à população a um meio ambiente equilibrado. Efetuar medições com instrumentos específicos.

Elaborar relatórios. Atender e orientar contribuintes quanto ao código municipal de meio ambiente. Participar

do planejamento, controle, avaliação, execução e acompanhamento das políticas de fiscalização. Executar

outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO CARREIRA III
Atribuições:

Executar  serviços  auxiliares  na  realização  de  trabalhos  odontológicos,  de  acordo  com  as  orientações

recebidas  e  em observância  às  normas de higiene  inerentes à  atividade.  Auxiliar  na instrumentação  de

procedimentos cirúrgicos. Executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
MOTORISTA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS CARREIRA II
Atribuições:

Dirigir veículos transportando pessoas, cargas, e/ou materiais autorizados aos locais determinados. Vistoriar

periodicamente as condições do veículo  utilizado e providenciar  reparos de emergência,  troca de pneus,

lavagens, guinchamentos e outros. Identificar e indicar as necessidades de reparos nos sistemas elétricos e

mecânicos dos veículos da Prefeitura. Manter sob sua responsabilidade os documentos de porte obrigatório

do veículo, observando as orientações para a revalidação dos mesmos. Registrar, em formulário específico,

os percursos realizados, quilometragem e itinerários da frota oficial. Executar outras atividades correlatas que

lhe forem atribuídas.
CARPINTEIRO CARREIRA I
Atribuições:

Realizar serviços de carpintaria, confeccionando peças, estruturas, placas e outros em madeira, instalando

portais, portas, janelas e similares, reparando mobiliários, utilizando materiais e ferramentas apropriadas, de

acordo com as especificações determinadas. Preparar canteiro de obras. Confeccionar fôrmas de madeira e

forro de laje (painéis),  construir andaimes e proteção de madeira e estruturas de madeira para telhado.

Finalizar serviços tais como desmonte de andaimes, limpeza e lubrificação de fôrmas metálicas, seleção de

materiais reutilizáveis, armazenamento de peças e equipamentos. Executar outras atividades correlatas que

lhe forem atribuídas.
Protocolo 841505
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LEI COMPLEMENTAR Nº 128/2022.

“Dispõe  sobre  a  Reforma  Administrativa  da  Estrutura  da
Administração Pública Municipal de Colatina, Estado do Espírito
Santo, e dá outras providências.”

Faço saber que a Câmara Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, aprovou e Eu sanciono
a seguinte Lei:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei estabelece os princípios gerais de Administração, definindo a nova Estrutura Organizacional do
Poder Executivo do Município de Colatina- ES.

CAPÍTULO I
Do Município

Art.  2º.  O Município  de  Colatina  é  instituição  de  Direito  Público  Interno,  dotado  de  autonomia  política,
administrativa  e  financeira,  integrante  do  Estado  do  Espírito  Santo,  da  República  Federativa  do  Brasil,
organizado  por  meio  de  Lei  Orgânica  própria  e  demais  leis  que  adotar,  observados  os  princípios  das
Constituições Federal e Estadual.

Art.  3°.  A  Administração  Pública  Municipal  de  Colatina,  Estado  do  Espírito  Santo,  terá  como  objetivo
fundamental  o desenvolvimento econômico e social  do Município,  com a utilização racional  e objetiva  dos
recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, obedecidos os princípios que se seguem, norteadores de
uma política austera e eficiente para atingir o objetivo esperado, observado os seguintes elementos:

I - Organização administrativa moderna e eficaz;

II  - Planejamento  como  método  permanente  para  a  execução  dos  serviços  que  lhe  estão  afetos,
objetivando o atendimento ao reclamado por seus munícipes, estabelecendo as metas, quando da elaboração
de Programas, Planos, Projetos e fixação das prioridades a serem atendidas; e

III - Fiel cumprimento das Legislações Federal, Estadual e Municipal vigentes.

Art. 4º. O Município de Colatina tem os seguintes objetivos prioritários:

I - Gerir interesses locais, como fator essencial de desenvolvimento da comunidade;

II - Promover, de forma integrada, o desenvolvimento social e econômico da população de sua sede,
distritos, povoados e zona rural;

III - Promover planos, programas e projetos de interesse dos segmentos mais carentes da sociedade; 

IV - Estimular  e  difundir  o  ensino  e  a  cultura,  proteger  o  patrimônio  cultural  e  histórico,  o  meio
ambiente e combater a poluição;

V - Preservar a moralidade administrativa;

VI - Dotar-se de estrutura administrativa eficiente, de infraestrutura de saneamento básico, de rede
física nas áreas de saúde, educação, habitação e lazer.

CAPÍTULO II
Dos Princípios Éticos 

Art.  5º.  A  Administração  Municipal  se  submeterá  a  preceitos  éticos  que  resguardem  a  probidade  e  a
credibilidade, a moralidade administrativa e o respeito aos direitos do cidadão.

Art. 6º.  A ação do Poder Executivo se exercerá em conformidade com a Lei e com o objetivo de servir à
coletividade.
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Art. 7º.  O ato administrativo será motivado e estará fundamentado no interesse público e no resguardo do
direito do cidadão.

Art. 8º. A prestação de serviço a cargo da administração poderá ser atribuída à comunidade, observados os
princípios de participação e controle dos atos do Poder Executivo.

Art.  9º.  É obrigatória  a  declaração  de  bens,  e  certidão  negativa  na  forma da  legislação  em vigor,  para
investidura em cargos de direção, chefia e assessoramento previstos nesta lei.

Art. 10. O emprego do dinheiro público será justificado por quem o movimentar.

CAPÍTULO III
Do Controle Democrático do Poder Público 

Art. 11.  O Poder Executivo adotará, dentro da política de relacionamento com a comunidade, as seguintes
formas de controle democrático da Administração Municipal:

I - Audiência pública, com a presença do Prefeito Municipal, ou do Vice-Prefeito, ou Secretário, ou de
outros representantes da administração com a finalidade de ouvir o cidadão em suas reivindicações, tendo em
vista o atendimento do interesse público e a preservação de direitos; 

II - Sistema de comunicação com a Administração Municipal, pelo qual o cidadão, de modo direto e
simples, possa obter dos órgãos ou unidades administrativas as informações de seu interesse. 

III - Através das deliberações dos conselhos organizados, conforme legislação própria.

Parágrafo Único. Cada Conselho será vinculado a Órgão de atribuição correspondente. 

Art. 12. Poderão ser estabelecidas pelo Poder Executivo:

I - Reuniões de debate, constituídas de membros do Poder Executivo e da comunidade, para discussão
de temas de interesse desta;

II - Pesquisa de opinião pública, como subsídio à decisão governamental. 

TÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE ADMINISTRAÇÃO

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art. 13. As atividades da Administração Municipal obedecem aos seguintes princípios fundamentais:

I - Planejamento;

II - Coordenação;

III – Descentralização;

IV – Delegação De Competência;

V – Controle.

CAPÍTULO II

Do Planejamento

 

Art. 14. A atividade administrativa da Prefeitura é sempre exercida a partir de planejamento, abrangendo os
seguintes instrumentos:

I - Planos Estratégicos Municipais;

II - Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal;

III - Plano Plurianual;

IV - Diretrizes Orçamentárias;

V - Lei Orçamentária Anual; e
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VI - Planos e Programas Setoriais.

§ 1º. Os Planos Estratégicos Municipais resultarão do conhecimento objetivo da realidade de Colatina, em
termos  de  problemas,  limitações,  possibilidades  e  potencialidades,  e  definirão  diretrizes  gerais  de
desenvolvimento, objetivos, metas e políticas globais e setoriais da Administração Municipal.

 § 2º. O Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal definirá a política de desenvolvimento, organização e
expansão do Município.

 § 3º. O Plano Plurianual  estabelecerá os objetivos e metas da Administração Pública Municipal  para as
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

 § 4º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO compreenderá as metas e prioridades da Administração
Pública  Municipal,  incluindo  as  despesas  de  capital  para  o  exercício  financeiro  subsequente,  orientará  a
elaboração da lei orçamentária anual e disporá sobre alterações na legislação tributária, bem como sobre o
estabelecido no art. 4º da Lei Complementar nº 101/2000.

 § 5º. O Orçamento Anual compreenderá a política econômico-financeira e os programas de trabalho da
Administração Pública Municipal e será estruturado na forma estabelecida no § 5º, do art. 165, da Constituição
Federal, e será coordenado pela Secretaria de Fazenda.

 § 6º. Os Planos e Programas Setoriais definirão as estratégias e ações do Governo Municipal no campo dos
serviços públicos, a partir das políticas, prioridades e metas fixadas nos Planos Estratégicos Municipais.

 § 7º. A elaboração e a execução dos planos e programas do Governo Municipal terão acompanhamento e
avaliação permanentes, de modo a garantir o seu êxito e assegurar a sua continuidade.

CAPÍTULO III

Da Coordenação

Art. 15. As atividades da Administração Municipal são objeto de permanente coordenação, especialmente na
execução do Plano Plurianual do Governo.

§ 1º  A Coordenação é exercida em todos os níveis da Administração Municipal, mediante a atuação das
secretarias  municipais,  secretarias  adjuntas,  assessorias  técnicas,  superintendências,  coordenadorias  e
gerências, na realização sistemática de reuniões com as chefias subordinadas.

§  2º  Em  nível  operacional,  a  coordenação  é  exercida  através  de  reuniões  dos  Superintendentes  e
Coordenadores, assessorados pelos Gerentes.

§ 3º  Em nível  intermediário,  a coordenação é exercida através de reuniões dos Secretários Municipais,
Superintendentes, assessorados pelos Assessores Técnicos.

§ 4º  Em nível superior, a coordenação é exercida através de reuniões dos Secretários Municipais com o
Prefeito  Municipal,  assessorados  pelo  Procurador-Geral  do  Município  e  Controlador-Geral  do  Município,
garantindo assim a coordenação geral da Administração Municipal.

CAPÍTULO IV

Da Descentralização

 

Art. 16. A execução das atividades da Administração Municipal deverá, sempre que possível, ser amplamente
descentralizada.

§ 1º. A descentralização será posta em prática em três planos principais:

I - Dentro dos quadros da Administração Municipal, distinguindo-se, em princípio, o nível de direção do de
execução;

II - Da Administração Municipal  para outros órgãos ou entidades de direito público,  quando estejam
devidamente aparelhados e sempre mediante convênio;

III  - Da  Administração  Municipal  para  a  iniciativa  privada,  mediante  contratos  de  concessão  ou
permissão.

§ 2º. A Administração Municipal poderá, mediante convênio e com prévia autorização legislativa, delegar
competência a outros órgãos públicos ou privados, para a execução de serviços municipais.

§ 3º. Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e controle e com
o objetivo  de  impedir  o  crescimento  desmesurado  da  máquina  administrativa,  a  Administração  procurará
desobrigar-se  da  realização  material  de  tarefas  Municipais,  recorrendo,  sempre  que  possível,  à  execução
indireta,  mediante  contrato,  desde  que  exista,  na  área,  iniciativa  privada  suficientemente  desenvolvida  e
capacitada a desempenhar os encargos de execução.
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 Art. 17. As Secretarias Municipais responsáveis pelos programas conservam competência normativa e exercem
controle e fiscalização sobre a execução dos serviços, condicionando a liberação dos recursos, se for o caso, ao
fiel cumprimento dos programas traçados e convênios porventura celebrados.

CAPÍTULO V

Da Delegação de Competência

Art. 18.  Objetivando assegurar maior rapidez e objetividade nas decisões, é utilizada como instrumento de
descentralização administrativa, a delegação de competência nos termos expressos nesta Lei, observado os
princípios gerais descritos no Capítulo VI do Título III.

Art. 19.  É facultado ao Prefeito Municipal e aos Secretários Municipais, dentro de suas respectivas áreas de
ação, delegar competência para a prática de atos administrativos, exceto aqueles que impliquem assunção de
obrigação financeira por parte do Município, conforme dispuser em regulamento.

Parágrafo  Único. O  ato  administrativo  de  delegação,  que  deve  ser  sempre  justificado,  indicar  o  seu
fundamento  legal,  a  autoridade  delegante,  a  autorização  delegada  e  as  atribuições  que  serão  objeto  da
delegação.

CAPÍTULO VI

Do Controle das Atividades

Art.  20.  O controle  das  atividades  da  Administração  Municipal  é  exercido  em todos  os  níveis  e  órgãos,
compreendendo, especificamente:

I - O controle, pelo Órgão Municipal competente ou unidade equivalente, da execução dos programas e
da observância das normas que orientam as atividades de cada órgão que a compõe;

II - O controle da aplicação dos recursos financeiros públicos e da guarda dos bens da Municipais, pelos
órgãos próprios do sistema de Controle, Finanças e Planejamento;

TÍTULO III

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE ADMINISTRAÇÃO

CAPÍTULO I

Dos Órgãos que Compõem a Estrutura 

Art. 21. A Administração Pública Municipal é o conjunto de atividades conduzidas e orientadas pelo Chefe do
Poder  Executivo  -  Prefeito  Municipal  -  desenvolvidas  pelos  Órgãos  competentes  de  sua  Estrutura
Organizacional, constituído na presente Lei, a saber:

§ 1º. Unidades da Administração Direta

I - Os Órgãos de Assessoramento e Controle, com funções de assessoramento, controle, organização e
apoio direto ao Prefeito Municipal, das atividades administrativas e institucionais de governo;

II - Os Órgãos de Gestão e Recursos, com desempenho de funções auxiliares de gestão, planejamento e
recursos financeiros, das atividades de apoio às unidades administrativas e seus titulares na consecução de
seus objetivos institucionais;

III - Os Órgãos de Políticas Sociais Básicas, com funções de gestão das políticas sociais básicas, das
atividades de promoção de ações governamentais que visam o bem-estar geral da população:

IV - Os  Órgãos  de  Infraestrutura  e  Desenvolvimento,  com funções  de  gestão  das  políticas  públicas
voltadas ao desenvolvimento da infraestrutura urbana e rural, meio ambiente e desenvolvimento municipal:

§ 2º. Unidades da Administração Indireta

I  - As  Autarquias,  órgãos  autônomos  com funções  especiais  de  extensão  da Administração  Pública,
voltadas ao desempenho de serviços específicos que interessam a coletividade;

§ 3º. Entidades da Administração Indireta

I - Os Órgãos Colegiados, de funções consultivas e orientadoras, os quais virão propiciar as tomadas de
decisões pelo Chefe do Poder Executivo:
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Art. 22. São Órgãos competentes da Estrutura Organizacional:

§ 1º Unidades da Administração Direta:

I - Órgãos de Assessoramento e Controle:

a) Secretaria Municipal de Governo;

b) Procuradoria-Geral do Município; 

c) Controladoria-Geral; e

d) Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais e Comunicação Social.

II - Órgãos de Gestão e Recursos:

a) Secretaria Municipal de Fazenda;

b) Secretaria Municipal de Administração;

c) Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas; e

d)  Secretaria Municipal de Ciência Tecnologia e Inovação; 

III - Órgãos de Políticas Sociais Básicas:

a) Secretaria Municipal de Educação;

b) Secretaria Municipal de Saúde;

c) Secretaria Municipal de Assistência Social;

d) Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; e

e) Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

IV - Órgãos de Infraestrutura e Desenvolvimento:

a) Secretaria Municipal de Obras;

b) Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Infraestrutura Rural;

c) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente;

d) Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária;

e) Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública; e

f) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

§2º Unidades da Administração Indireta:

I - Autarquias:

a) Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento - SANEAR;

§3º Entidades de Participação Popular:

I - Órgãos Colegiados:

a) Conselho Municipal do Plano Diretor - CPDMC;

b) Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS;

c) Conselho Municipal de Transporte Coletivo;

d) Conselho Municipal de Saúde;

e) Conselho Municipal de Meio Ambiente;

f)  Junta de Recursos Fiscais - JURF e do Conselho de Contribuintes - CCON;

g) Conselho Municipal de Desenvolvimento Colatinense de Economia Solidária-CCDES;

h) Conselho Municipal de Segurança Alimentar - CONSEA;

i) Conselho Municipal de Defesa do Consumidor;

j) Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência;

k) Conselho  Municipal  de  Acompanhamento  e  Controle  Social  do  FUNDEB  e  de  Valorização  dos
Profissionais da Educação;

l) Conselho de Desenvolvimento de Colatina - CONDEC;

m)Conselho Municipal de Assistência Social;

n)  Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE;
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o) Conselho Municipal da Defesa e dos Direitos da Pessoa Idosa;

p) Conselho Municipal da Juventude;

q) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

r) Conselho Municipal Antidrogas;

s) Conselho Municipal de Educação;

t) Conselho Municipal de Habitação;

u) Conselho Municipal de Turismo;

v) Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Colatina.

Art. 23. O Poder Executivo do Município de Colatina é exercido pelo Prefeito Municipal, a quem compete gerir,
com  a  participação  dos  órgãos  competentes  de  sua  Estrutura  Organizacional  e  colaboração  dos  Órgãos
Colegiados, a Administração Pública Municipal.

§ 1º  A representação gráfica da estrutura organizacional, constando todos os órgãos competentes que a
compõe, consta do Anexo I desta Lei.

§  2º  O  Prefeito  Municipal  poderá  delegar  poderes  especiais  a  membros  integrantes  da  Estrutura
Organizacional para, naqueles casos em que a Lei permitir promover a gestão de interesse do município e de
sua comunidade, objetivando a descentralização administrativa e a LOM-Lei Orgânica Municipal.

CAPÍTULO II

Dos Níveis Hierárquicos

Art. 24. Os órgãos da Administração Direta serão definidos quanto ao Grupo Administrativo a que pertencem, e
obedecerão aos seguintes escalonamentos de subordinação: 

I - Primeiro nível – DAS – Direção e Assessoramento Superior - Secretarias Municipais, Procuradoria e
Controle Interno;

II - Segundo  nível  –  DAI –  Direção  e  Assessoramento  Intermediário  –  Procuradoria-Geral  Adjunta,
Secretárias Adjuntas e Diretoria Jurídica; 

III - Terceiro nível – DAT – Direção e Assessoramento Técnico - Superintendências e Assessoria Técnica;

IV - Quarto nível – DAP – Direção de Áreas de Apoio - Coordenadorias e Gerências;

Art. 25. Os titulares de cargos de direção e chefia serão denominados:

I - Secretário Municipal;

II - Procurador-Geral do Município;

III - Controlador-Geral do Município;

IV - Procurador Adjunto;

V - Secretário Adjunto e Diretor Jurídico;

VI - Assessor Técnico;

VII - Superintendente;

VIII - Coordenadores; e

IX - Gerentes e Assistentes Técnicos.

TÍTULO IV

DAS COMPETÊNCIAS DOS TITULARES DOS ÓRGÃOS

CAPÍTULO I

Dos Órgãos de Assessoramento  e Controle

SEÇÃO I
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Secretaria Municipal de Governo

Art.  26. A  Secretaria Municipal de Governo órgão de assessoramento e controle,  ligado diretamente ao
Chefe  do  Poder  Executivo,  tem  como  âmbito  de  atuação  as  atividades  de  assessoramento,  controle,
organização e apoio direto ao Prefeito Municipal e, em específico as seguintes atribuições:

I - Assessorar o Chefe do Poder Executivo e Secretários Municipais em assuntos de sua competência,
dinamizando o processo de cumprimento das atividades e programas afins;

II - Orientar as relações com as entidades públicas ou privadas e associações de classes;

III - Atender  as  partes  que  demandam  ao  Gabinete  e  encaminha-las  aos  respectivos  Órgãos  da
Administração;

IV - Redigir, registrar e expedir a correspondência do Gabinete;

V - Coordenar as providências relativas às audiências a serem concedidas pelo Prefeito, reuniões e visitas
que o mesmo participou ou que tenha interesse;

VI - Processar  a  correspondência  particular  do  Prefeito,  mantendo  sob  sua  guarda  documentos  de
natureza sigilosa;

VII -Manter cadastro atualizado de autoridades, instituições e organizações;

VIII - Organizar e manter atualizados os registros relativos ao controle de atividades cumpridas pelo
Gabinete;

IX - Receber e registrar o expediente recebido da Câmara de Vereadores e acompanhar a tramitação dos
pedidos de informações, proposições e providências;

X - Acompanhar, junto ao Legislativo, o andamento dos projetos de Lei, verificar os prazos dos processos
do Legislativo e providenciar para adimplemento das datas de sanção, promulgação, publicação e veto;

XI - Promover  a  organização  de  coletâneas  de  Leis,  Decretos,  Portarias  e  demais  Atos  do  Governo
Municipal, bem como da Legislação Federal e Estadual de interesse da Prefeitura;

XII -Enviar à Câmara Municipal os Projetos de Lei, e no seu retorno encaminhar ao Prefeito para veto ou
sanção;

XIII - Receber os processos administrativos dirigidos ao Prefeito e encaminhar para despacho;

XIV - Encaminhar para publicação todos os Atos Oficiais e Leis Municipais;

XV - Organizar o protocolo do cerimonial dos atos públicos ou administrativos;

XVI - O Assessoramento do Prefeito Municipal nos assuntos de competência do Gabinete do Prefeito;

XVII -O auxílio e assessoramento nos assuntos de natureza político-administrativa do Município;

XVIII - Transmitir as informações e determinações do Chefe do Poder Executivo aos demais Órgãos da
Administração Municipal;

XIX - Elaborar consultas jurídicas dentro de sua área de atuação;

XX - Administrar o pessoal os recursos e os bens colocados à sua disposição;

XXI - Proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão, ao controle e à prestação de contas dos recursos
financeiros colocados à sua disposição, em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Poder
Executivo Municipal;

XXII -Praticar todos os atos e ações necessárias ao bom desempenho das funções do órgão; e

XXIII - Executar outras atribuições afins.

Art. 27. A Secretaria Municipal de Governo na execução das suas atribuições/competências contará na sua
estrutura  organizacional  com  os  órgãos  abaixo  especificados,  que  estarão  voltados  a  atender  ao  Poder
Executivo e aos Órgãos da Administração Municipal:

I - Assessoria Técnica;

II - Secretaria Adjunta;

III - Superintendência de Gabinete do Prefeito;

IV - Coordenadoria de Expediente;

V - Coordenadoria de Redação e Técnica Legislativa;

VI - Superintendência de Relações de Governo;
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VII - Coordenadoria de Relações Institucionais;

VIII - Coordenadoria de Relações Comunitárias;

IX - Coordenadoria de Relações Intersetoriais;

X - Superintendência de Defesa Civil;

XI - Coordenadoria de Apoio Administrativo;

XII - Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor;

XIII - Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor;

XIV - Gerência de Atendimento ao Consumidor;

XV - Gerência de Fiscalização.

SEÇÃO II

Procuradoria-Geral do Município

Art.  28. A  Procuradoria-Geral do Município, órgão de assessoramento e controle, ligado diretamente ao
Chefe  do  Poder  Executivo,  tem  como  âmbito  de  atuação  as  atividades  de  assessoramento,  controle,
organização e apoio direto ao Prefeito Municipal e, em específico as seguintes atribuições: 

I - Dirigir a Procuradoria-Geral do Município, superintender e coordenar suas atividades e orientar-lhe a
atuação;

II - Despachar com o Prefeito Municipal, provendo consultoria direta e imediata na sua representação
funcional e social; 

III - Representar e defender o Município, por si ou através de Procurador Municipal designado, em juízo
ou fora dele, praticando todos os atos que se fizerem necessários aos seus interesses ou sua defesa; confessar
poderes na instancia superior, e, inclusive substabelecer;

IV – Orientar  o Prefeito no encaminhamento de representações, declaração de inconstitucionalidade de
quaisquer normas, prestando-lhe todos os esclarecimentos necessários a respeito;

V - Desistir, transigir, acordar e firmar compromisso nas ações de interesse do Município;

VI  - Apresentar  as  informações  a  serem  prestadas  pelo  Prefeito  Municipal,  relativas  a  medidas
impugnadoras de ato ou omissão do prefeito;

VII - Opinar sobre as providências de ordem jurídica, resguardando o interesse público;

VIII – Proceder e observar a legalidade dos Atos do Poder Executivo e a defesa dos legítimos interesses
do Município;

IX – Requisitar aos Órgãos da Administração Pública, documentos, exames, diligências e esclarecimentos
à sua atuação;

X - Opinar nos processos Administrativos em que haja questão judicial correlata ou que neles possa influir
como condição de seu prosseguimento;

XI - Apresentar pareceres sobre as consultas que devam ser formuladas pelos Órgãos da administração
direta  e  indireta  ao  Tribunal  de Contas  e  aos demais  Órgãos  de controle  externo,  sejam administrativos,
financeiros e orçamentários;

XII - Dar providências de ordem jurídica de acordo com o interesse público e pela aplicação das Leis
vigentes;

XIII – Emitir parecer em sindicâncias e instauração de inquéritos administrativos;

XIV – Proceder à apreciação de minutas, contratos, convênios e outros ajustes envolvendo o Município e
Órgãos da Administração Municipal;

XV -  Exercer as funções de assessoria jurídica dos órgãos da Administração direta, bem como emitir
parecer  para  fixar  a  interpretação  do  Governo  Municipal  e  o  uniforme  entendimento  das  Leis  e/ou  atos
administrativos;

XVI - Patrocinar as causas, contenciosas ou novas, em que o Município for autor, réu, interveniente ou de
qualquer forma interessado;
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XVII – Receber as citações iniciais e notificações referentes a quais quer ações ou processos ajuizados
contra o Município, nos quais for este chamado a intervir, bem como as notificações de manda do de segurança
dirigidas pessoa do Prefeito Municipal;

XVIII - Administrar o pessoal os recursos e os bens colocados à sua disposição, promovendo a lotação e
a distribuição dos Membros e servidores, no âmbito da Procuradoria-Geral do Município;

XIX -  Proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão, ao controle e à prestação de contas dos recursos
financeiros colocados à sua disposição, em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Poder
Executivo Municipal;

XX - Praticar todos os atos e ações necessárias ao bom desempenho das funções do órgão; e

XXI - Executar outras atribuições afins.

§ 1º - O Procurador-Geral do Município pode representar o Prefeito junto a qualquer juízo ou Tribunal.

§ 2º -  O Procurador-Geral  do Município  pode avocar  quaisquer  matérias jurídicas  de interesse deste,
inclusive no que concerne a sua representação extrajudicial.

§ 3º - É permitida a delegação das atribuições previstas no inciso V ao Procurador-Geral do Município, bem
como a daquele objeto do inciso XVIII deste artigo, relativamente a servidores.

Parágrafo Único.  A exoneração do Procurador-Geral  do Município,  pelo  Prefeito,  deverá ser precedida  de
notificação Câmara Municipal.

Art. 29. Além das atribuições inerentes à Procuradoria Geral, compete ao Procurador-Geral do Município: atuar,
através de parecer técnico-jurídico, nos processos administrativos em geral e nos definidos em lei; ainda, nos
processos judiciais em que o Município atue como parte ativa ou passiva; representar o município perante os
órgãos administrativos em geral, órgãos do judiciário, e Ministério Público; promover as ações de execução
fiscal em que o Município seja credor, além de outras que lhe for determinada pelo Chefe do Poder Executivo
Municipal, sempre em defesa do Município.

Art. 30. A Procuradoria-Geral do Município na execução das suas atribuições/competências contará na sua
estrutura  organizacional  com  os  órgãos  abaixo  especificados,  que  estarão  voltados  a  atender  ao  Poder
Executivo e aos Órgãos da Administração Municipal:

I – Gabinete do Procurador-Geral

II - Procuradoria-Geral Adjunta;

III - Assessoria Técnica;

IV - Diretoria Jurídica Fiscal e Tributária;

V - Superintendência Jurídica Fiscal e Tributária;

VI - Coordenadoria Jurídica Fiscal e Tributária;

VII - Diretoria Jurídica Trabalhista;

VIII - Superintendência Jurídica Trabalhista;

IX - Coordenadoria Jurídica Trabalhista;

X - Diretoria Jurídica Administrativa, Licitações e Contratos;

XI - Superintendência Administrativa, Licitações e Contratos;

XII - Coordenadoria Administrativa, Licitações e Contratos;

XIII - Diretoria Jurídica de Obras, Urbanismo e Saúde Pública;

XIV - Superintendência Jurídica de Obras, Urbanismo e Saúde Pública;

XV - Coordenadoria Jurídica de Obras, Urbanismo e Saúde Pública

Parágrafo Único. A Procuradoria Geral do Município fica constituída dos seguintes cargos:

a)Procurador Geral;

b) Procurador Geral Adjunto;

c) Procuradores efetivos;

d) Diretor Jurídico Tributário e Fiscal;

e) Diretor Jurídico de Trabalhista;

f) Diretor Jurídico Administrativo, Licitações e Contratos;
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g) Diretor Jurídico de Obras, Urbanismo e Saúde Pública;

h) Consultores Jurídico Efetivo;

i) Superintendência Tributário e Fiscal;

j) Coordenador de Área Tributário e Fiscal;

k) Superintendência Trabalhista;

l) Coordenador de Área Trabalhista;

m) Superintendência Administrativo, Licitações e Contratos;

n) Coordenador de Área Administrativo, Licitações e Contratos;

o) Superintendência Obras, Urbanismo e Saúde Pública;

p) Coordenador de Área de Obras, Urbanismo e Saúde Pública.

SEÇÃO III

Controladoria-Geral do Município 

Art.  31. A  Controladoria-Geral  é  o  Órgão responsável  pela  Unidade  Central  de  Controle  Interno  –  UCCI,
conforme previsão do Artigo 7° da Lei Complementar Municipal n° 73 de 12 de agosto de 2013, e atuará como
Órgão Central do Sistema de Controle Interno, constituindo-se em unidade administrativa, com independência
profissional para o desempenho de suas atribuições de controle em todos os órgãos e entidades, no âmbito da
Prefeitura Municipal, abrangendo a administração Direta e Indireta.

Art. 32. A  Controladoria-Geral do Município, órgão de assessoramento e controle, ligado diretamente ao
Chefe  do  Poder  Executivo,  tem  como  âmbito  de  atuação  as  atividades  de  assessoramento,  controle,
organização e apoio direto ao Prefeito Municipal e, em específico as seguintes atribuições:

I - Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno da Prefeitura Municipal,
abrangendo a administração Direta e Indireta, promover a integração operacional e orientar a elaboração dos
atos normativos sobre procedimentos de controle;

II - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, supervisionando e auxiliando as
unidades executoras no relacionamento com o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES, quanto
ao  encaminhamento  de  documentos  e  informações,  atendimento  às  equipes  técnicas,  recebimento  de
diligências,  elaboração de respostas,  tramitação dos processos e apresentação dos recursos, no âmbito  de
competência da Secretaria;

III - Assessorar a administração nos aspectos relacionados com os controles interno e externo e quanto à
legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos, no âmbito de competência da
Secretaria;

IV - Interpretar e pronunciar-se sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e
patrimonial, no âmbito de competência da Secretaria;

V - Medir e avaliar a eficiência, eficácia e efetividade dos procedimentos de controle interno, através das
atividades de auditoria interna a serem realizadas, mediante metodologia e programação próprias, nos diversos
sistemas administrativos  da Prefeitura Municipal,  abrangendo a administração Direta e Indireta,  expedindo
relatórios com recomendações para o aprimoramento dos controles;

VI - Avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de
Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento, inclusive quanto a ações descentralizadas executadas à conta de
recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e de Investimentos, no âmbito de competência da Secretaria;

VII  - Exercer  o  acompanhamento  sobre  a  observância  dos  limites  constitucionais,  da  Lei  de
Responsabilidade  Fiscal  e  os estabelecidos  nos demais  instrumentos  legais,  no âmbito  de  competência  da
Secretaria;

VIII - Estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e
avaliar  os  resultados,  quanto  à  eficácia,  eficiência  e  economicidade  na  gestão  orçamentária,  financeira,
patrimonial e operacional da Prefeitura Municipal, abrangendo a administração Direta e Indireta, bem como, na
aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
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IX - Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres, no
âmbito de competência da Secretaria;

X - Supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes, para o retorno da despesa total com pessoal ao
respectivo limite, caso necessário, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no âmbito
de competência da Secretaria;

XI - Tomar as providências, conforme o disposto no artigo 31 da Lei de Responsabilidade Fiscal, para
recondução  dos  montantes  das  dívidas  consolidada  e  mobiliária  aos  respectivos  limites,  no  âmbito  de
competência da Secretaria;

XII - Aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições
constitucionais e as da Lei de Responsabilidade Fiscal, no âmbito de competência da Secretaria;

XIII - Acompanhar a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei de
Responsabilidade Fiscal, em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária e ao Relatório de
Gestão  Fiscal,  aferindo  a  consistência  das  informações  constantes  de  tais  documentos,  no  âmbito  de
competência da Secretaria;

XIV - participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de
Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária, no âmbito de competência da Secretaria;

XV  - Manifestar-se,  quando  solicitado  pela  administração,  acerca  da  regularidade  e  legalidade  de
processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos
e outros instrumentos congêneres, no âmbito de competência da Secretaria;

XVI - Propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as
atividades da administração pública, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e
melhorar o nível das informações, no âmbito de competência da Secretaria;

XVII - Instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema
de Controle Interno, no âmbito de competência da Secretaria;

XVIII - Verificar os atos de admissão de pessoal, aposentadoria, reforma, revisão de proventos e pensão
para posterior registro no Tribunal de Contas, no âmbito de competência da Secretaria;

XIX  - Manifestar  através  de  relatórios,  auditorias,  inspeções,  pareceres  e  outros  pronunciamentos
voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades, no âmbito de competência da Secretaria;

XX - Alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente a
Tomada de Contas, sob pena de responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos
inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes
públicos, ou quando não forem prestadas as contas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro,
bens ou valores públicos, no âmbito de competência da Secretaria;

XXI - Revisar e emitir parecer sobre os processos de Tomadas de Contas Especiais instauradas pela
Prefeitura Municipal, incluindo sua administração Direta e Indireta, determinadas pelo Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo – TCEES;

XXII  - Representar  ao  Tribunal  de  Contas  do  Estado  do  Espírito  Santo  –  TCEES,  sob  pena  de
responsabilidade  solidária,  sobre as  irregularidades  e ilegalidades  identificadas  e  as  medidas  adotadas,  no
âmbito de competência da Secretaria;

XXIII - Emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais prestadas pela administração, no âmbito de
competência da Secretaria;

XXIV - Realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do Sistema de Controle Interno, no
âmbito de competência da Secretaria;

XXV - Elaborar consultas jurídicas dentro de sua área de atuação;

XXVI - Administrar o pessoal os recursos e os bens colocados à sua disposição;

XXVII - Proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão, ao controle e à prestação de contas dos recursos
financeiros colocados à sua disposição, em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Poder
Executivo Municipal;

XXVIII - Praticar todos os atos e ações necessárias ao bom desempenho das funções do órgão; e

XXIX – Executar outras atribuições afins.

Art. 35. A Controladoria-Geral do Município na execução das suas atribuições/competências contará na sua
estrutura  organizacional  com  os  órgãos  abaixo  especificados,  que  estarão  voltados  a  atender  ao  Poder
Executivo e aos Órgãos da Administração Municipal:

I – Assessoria Técnica;

II - Superintendência Administrativa; 
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III - Superintendência de Controle;

IV - Coordenadoria de UG Autarquias;

V - Coordenadoria de UG Fundos;

VI - Coordenadoria da Escola de Governo Municipal;

VII - Superintendência de Auditoria;

VIII - Superintendência de Transparência e Participação Social;

IX - Superintendência de Ouvidoria;

SEÇÃO IV

Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais e Comunicação Social

Art.  36. A  Secretaria  Municipal  de  Assuntos  Institucionais  e  Comunicação  Social,  órgão  de
assessoramento e controle, ligado diretamente ao Chefe do Poder Executivo, tem como âmbito de atuação o
assessoramento direto ao Prefeito no planejamento, coordenação e na execução de suas atribuições e, em
específico as seguintes atribuições:

I - A proposição e a coordenação da política de relações públicas e de comunicação externa e interna do
Poder Executivo Municipal;

II - A promoção e divulgação de fatos e questões de interesse público, sobre a cidade e os serviços
municipais, de forma a assegurar a democratização do acesso a informação e a transparência da Administração
Municipal;

III  - O  apoio  aos  órgãos  municipais  na  divulgação  de  suas  iniciativas  e  em  seu  relacionamento
institucional com os segmentos da comunidade local;

IV  - A  promoção  e  coordenação  de  campanhas  educativas,  de  esclarecimento  e  de  difusão  de
potencialidades do Município;

V - O relacionamento com a mídia e os veículos de comunicação para todos os fins;

VI - A concepção e implantação do sistema municipal de atendimento ao público, em coordenação com os
demais órgãos da Prefeitura;

VII  - O  estudo  e  a  implantação  de  recursos  eletrônicos  de  comunicação  visando  aprimorar  o
relacionamento entre os órgãos municipais e destes com o público, em coordenação com o órgão de Tecnologia
da Informação;

VIII - O recebimento, controle, catalogação e arquivamento dos exemplares de Diário Oficial e outras
publicações de interesse do Município;

IX - A organização e a coordenação dos serviços de cerimonial da Prefeitura;

X - Elaborar consultas jurídicas dentro de sua área de atuação;

XI - Administrar o pessoal os recursos e os bens colocados à sua disposição;

XII -  Proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão, ao controle e à prestação de contas dos recursos
financeiros colocados à sua disposição, em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Poder
Executivo Municipal;

XIII - Praticar todos os atos e ações necessárias ao bom desempenho das funções do órgão; e

XIV – Executar outras atribuições afins.

Art. 37. A Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais e Comunicação Social na execução das suas
atribuições/competências contará na sua estrutura organizacional  com os órgãos abaixo especificados,  que
estarão voltados a atender ao Chefe do Poder Executivo e aos Órgãos da Administração Municipal:

I - Superintendência Administrativa;

II - Superintendência de Imprensa;

III - Coordenadoria de Redes Sociais;

IV - Coordenadoria de Redação;

V - Superintendência de Marketing;

VI - Coordenadoria de Publicidade Institucional;

VII - Coordenadoria de Criação e Webl;
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VIII – Superintendência de Multimídia;

IX – Coordenador de Fotografia;

X – Coordenador de Mídia Eletrônica;

XI - Superintendência de Cerimonial e Mobilização;

XII - Coordenadoria do Espaço Municipal;

XIII - Coordenadoria de Relações Públicas;

CAPÍTULO II

Dos Órgãos de Gestão e Recursos

SEÇÃO I

Da Secretaria Municipal de Administração 

Art. 38. A Secretaria Municipal de Administração, órgão de gestão e recursos, ligado diretamente ao Chefe
do Poder Executivo,  tem como âmbito de atuação o desempenho de funções auxiliares de gestão e apoio
administrativo às unidades administrativas e, em específico as seguintes atribuições:

I - A proposição, formulação e a coordenação da política administrativa do Poder Executivo Municipal;

II - Contribuir, coordenar e cumprir a formulação do plano de ação do governo municipal e programas
gerais e setoriais inerentes à Secretaria; 

III - A promoção e implementação de planos e programas de modernização e aperfeiçoamento da gestão
pública, junto aos órgãos da Administração Municipal;

IV - O tombamento, registro, conservação e controle dos bens públicos municipais móveis e imóveis;

V - Promover um processo sistemático de planejamento e normatização da estrutura organizacional e dos
métodos de trabalho da Administração Municipal;

VI -  Promover a integração com os órgãos e entidades da administração pública e iniciativa privada,
objetivando o cumprimento de atividades setoriais;

VII - A coordenação e controle das atividades de recebimento, registro, tramitação e arquivamento de
papéis e documentos;

VIII - A padronização, guarda, controle e distribuição de materiais e insumos e a promoção de processos
licitatórios destinados à aquisição e contratação de materiais, bens e serviços para as atividades da Prefeitura;

IX - A promoção dos serviços de limpeza, vigilância, copa, portaria, telefonia e reprodução de papéis e
documentos nas dependências da Prefeitura;

X - A administração e controle da frota de veículos leves, pesados e máquinas da Prefeitura Municipal e
dos serviços afins contratados a terceiros;

XI -  A normatização das atividades administrativas  de sua competência e a definição de métodos e
processos de trabalho para sua execução, de forma desconcentrada, pelos órgãos municipais;

XII - A gestão dos cemitérios municipais;

XIII - Elaborar consultas jurídicas dentro de sua área de atuação;

XIV - Administrar o pessoal os recursos e os bens colocados à sua disposição;

XVI -  Proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão, ao controle e à prestação de contas dos recursos
financeiros colocados à sua disposição, em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Poder
Executivo Municipal;

XVII - Praticar todos os atos e ações necessárias ao bom desempenho das funções do órgão; e

XVIII – Executar outras atribuições afins.

Art. 39. A Secretaria Municipal de Administração na execução das suas atribuições/competências contará
na sua estrutura organizacional com os órgãos abaixo especificados, que estarão voltados a atender ao Chefe
do Poder Executivo e aos Órgãos da Administração Municipal:

I - Assessoria Técnica;

II - Secretaria Adjunta de Compras e Patrimônio;

III - Superintendência Administração e Contratos;
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IV - Coordenadoria de Licitações;

V - Coordenadoria de Contratos;

VI - Superintendência de Pesquisa e Compra Direta;

VII - Coordenadoria de Pesquisas de Preços;

VIII - Coordenadoria de Padronização de Materiais e Serviços;

IX - Superintendência de Gestão de Almoxarifado;

X - Coordenadoria de Almoxarifado;

XI - Superintendência de Gestão de Patrimônio;

XII - Coordenadoria de Bens Móveis;

XIII - Coordenadoria de Bens Imóveis;

XIV - Secretaria Adjunta de Serviços;

XV - Superintendência Administrativa;

XVI - Coordenadoria de Serviços Gerais;

XVII -Coordenadoria de Protocolo;

XVIII - Coordenadoria de Arquivo Geral;

XIX - Superintendência de Gestão de Cemitérios;

XX - Coordenadoria de Gestão e Serviços;

XXI - Superintendência de Gestão da Frota;

XXII -Coordenadoria de Abastecimento;

XXIII - Coordenadoria de Manutenção;

Art. 40. As Comissões Permanente de Licitação e de Pregão, serão instituídas mediante Decreto, pelo Chefe do
Poder Executivo Municipal, nos termos do artigo 51 da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal 10.520/02.

SEÇÃO II

Da Secretaria Municipal de Fazenda 

Art.  41.  A Secretaria  Municipal de  Fazenda órgão de gestão e recursos, ligado diretamente ao Chefe do
Poder Executivo,  tem como âmbito  de atuação o desempenho de funções auxiliares de gestão e apoio às
unidades administrativas nas atividades de planejamento, finanças, tributação e fiscalização e, em específico as
seguintes atribuições:

I - A coordenação do planejamento estratégico do Município e das ações e políticas voltadas para o
desenvolvimento Municipal;

II - A elaboração, em articulação com os demais órgãos da Prefeitura, do Plano Estratégico Municipal, do
Plano Plurianual de Investimentos e da proposta orçamentária, bem como o acompanhamento e avaliação de
sua execução;

III - A elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos-Programa anual e plurianual,
processados de acordo com metodologia que assegure a participação popular;

IV - A normalização e orientação sobre os procedimentos de planejamento e orçamento governamentais
para todos os órgãos da Prefeitura;

V - A coordenação, em parceria com a Secretaria Municipal de Finanças, da captação e negociação de
recursos e assistência técnica e financeira junto a órgãos institucionais nacionais e internacionais para as ações,
planos e programa municipais;

VI - A coordenação da gestão de convênios firmados pela Prefeitura Municipal;

VII - A proposição das políticas tributária e financeira de competência do Município;

VIII  - A participação  no  processo  de  elaboração  e  execução  orçamentária,  em  articulação  com  a
Secretaria Municipal de Planejamento;

IX - A normalização das atividades contábeis e de controle financeiro interno para todas as Secretarias e
órgãos de igual nível hierárquico;

X - O cadastro, o lançamento, a arrecadação e a fiscalização dos tributos e demais receitas municipais;
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XI - A preparação dos balancetes, do balanço geral e das prestações de contas de recursos transferidos
para o Município por outras esferas de Governo;

XII - O recebimento, pagamento, guarda, movimentação e fiscalização de numerário e outros valores;

XIII  - O licenciamento  para  o  funcionamento  de  atividades  comerciais,  industriais  e  de  serviços,
mediante prévia localização e vistoria a cargo dos órgãos competentes;

XVI - Proceder encaminhamento à Controladoria-Geral do Município, na forma de suas resoluções, toda a
documentação relativa à administração financeira e contábil;

XVII - Elaborar,  cumprir  e fazer cumprir,  em articulação com a Controladoria-Geral  do Município,  a
programação financeira e de desembolso, bem como o controle dos gastos público;

XVIII - Elaborar consultas jurídicas dentro de sua área de atuação;

XIX - Administrar o pessoal os recursos e os bens colocados à sua disposição;

XX -  Proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão, ao controle e à prestação de contas dos recursos
financeiros colocados à sua disposição, em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Poder
Executivo Municipal;

XXI - Praticar todos os atos e ações necessárias ao bom desempenho das funções do órgão; e

XXII - Executar outras atribuições afins.

Art. 42. A Secretaria Municipal de Fazenda na execução das suas atribuições/competências contará na sua
estrutura organizacional com os órgãos abaixo especificados, que estarão voltados a atender ao Chefe do Poder
Executivo e aos Órgãos da Administração Municipal: 

I - Assessoria Técnica;

II - Secretaria Adjunta Fiscal;

III - Superintendência de Fiscalização;

IV - Coordenadoria de Fiscalização;

V - Coordenadoria do Conselho de Contribuintes - CCON;

VI - Coordenadoria da Junta de Recursos Fiscais - JURF;

VII - Secretaria Adjunta Tributária;

VIII - Superintendência de Cadastro Econômico;

IX - Coordenadoria de Cadastro Econômico;

X - Superintendência de Cadastro Imobiliário;

XI - Coordenadoria de Cadastro Imobiliário;

XII - Superintendência de Arrecadação e Dívida Ativa;

XIII - Coordenadoria de Arrecadação e Dívida Ativa;

XIV - Secretaria Adjunta de Contabilidade;

XV - Superintendência de Contabilidade;

XVI - Coordenadoria de Contabilidade;

XVII -Superintendência de Conformidade da Despesa;

XVIII - Coordenadoria de Conformidade da Despesa;

XIX - Superintendência de Administração Financeira;

XX - Coordenadoria de Administração Financeira;

XXI - Superintendência de Planejamento Orçamentário;

XXII -Coordenadoria de Planejamento Orçamentário; 

XXIII - Superintendência de Prestação de Contas;

XXIV - Coordenadoria de Prestação de Contas;

SEÇÃO III

Da Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 
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Art. 43. A Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas órgão de gestão e recursos,
ligado diretamente ao Chefe do Poder Executivo,  tem como âmbito de atuação o desempenho de funções
auxiliares de gestão e apoio às unidades administrativas nas atividades de gestão de pessoas e, em específico
as seguintes atribuições:

I - Planejar, supervisionar, coordenar e dirigir as atividades de formulação de políticas e a administração
de pessoal, seja ativo ou inativo e estagiários;

II  -  A  coordenação  das  atividades  de  recrutamento,  seleção,  controle  e  pagamento,  treinamento,
avaliação do mérito, gestão do sistema de carreiras e dos planos de lotação e demais atividades de natureza
técnica da administração de pessoal, conforme as normas em vigor;

III -  A proposição  e  coordenação da implementação  das  políticas  de  valorização e  aperfeiçoamento
profissional, saúde, segurança e bem-estar dos servidores municipais;

IV  - Formular,  propor,  coordenar  e  apoiar  planos,  programas,  projetos  e  ações  relacionadas  ao
planejamento e desenvolvimento de recursos humanos;

V - Propor  diretrizes  para  recrutamento,  seleção  e  dimensionamento  da  força  de  trabalho;  realizar
pesquisa  de  clima  organizacional;  traçar  o  perfil  profissiográfico  do  servidor;  controlar  as  funções
comissionadas e cargos efetivos e em comissão;

IV - Controlar a distribuição e lotação da força de trabalho;

V - Aplicar e fazer aplicar as leis e regulamentos referentes ao pessoal da Prefeitura, inclusive em relação
ao estágio probatório e as avaliações de desempenho;

VI  - Providenciar  para  que  sejam  mantidos  arquivo  de  leis,  decretos  e  outros  atos  normativos  de
interesse do Recursos Humanos;

VII - promover junto à Comissão de Desenvolvimento dos Servidores as avaliações periódica e especial
de desempenho dos servidores, objetivando o desenvolvimento funcional e o estágio probatório;

VIII - Elaborar consultas jurídicas dentro de sua área de atuação;

IX - Administrar o pessoal os recursos e os bens colocados à sua disposição;

X -  Proceder, no âmbito  do seu Órgão, à gestão, ao controle e à prestação de contas dos recursos
financeiros colocados à sua disposição, em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Poder
Executivo Municipal;

XI - Praticar todos os atos e ações necessárias ao bom desempenho das funções do órgão; e

XII - Executar outras atribuições afins.

Art.  44.  A  Secretaria  Municipal  de  Gestão  e  Desenvolvimento  de  Pessoas na  execução  das  suas
atribuições/competências contará na sua estrutura organizacional  com os órgãos abaixo especificados,  que
estarão voltados a atender ao Chefe do Poder Executivo e aos Órgãos da Administração Municipal:

I - Assessoria Técnica;

II - Superintendência de Gestão e Controle de Pessoal;

III - Coordenadoria de Apoio Administrativo;

IV - Coordenadoria de Gestão de Documentos (Arquivo);

V - Coordenadoria de Controle de Assiduidade;

VI - Coordenadoria de Afastamentos e Férias;

VII - Coordenadoria de Direitos e Vantagens;

VIII - Coordenadoria de Saúde do Trabalhador;

IX - Coordenadoria de Segurança do Trabalho (CIPA)

X - Superintendência Recrutamento e Admissão;

XI - Coordenadoria de Seleção;

XII - Coordenadoria de Contratações e Ingresso;

XIII - Coordenadoria de Manutenção do Quadro;

XIV - Coordenadoria de Atendimento ao Servidor;

XV - Coordenadoria de Estágios;

XVI - Superintendência de Folha de Pagamento;

XVII -Coordenadoria de Rescisão;
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XVIII - Superintendência de Desenvolvimento de Pessoas;

XIX - Coordenadoria de Treinamento e Capacitação;

XX - Coordenadoria de Avaliação e Desenvolvimento;

XXI - Coordenadoria da Comissão de Avaliação e Desenvolvimento;

 

SEÇÃO IV

Da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação 

Art.  45.  A Secretaria  Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, órgão de gestão e recursos, ligado
diretamente ao Chefe do Poder Executivo, tem como âmbito de atuação o desempenho de funções auxiliares de
gestão e apoio  às unidades  administrativas  na área de ciência  tecnologia  e  inovação e,  em específico  as
seguintes atribuições:

I - Formular  e coordenar a política  municipal  de ciência,  tecnologia e inovação, supervisionando sua
execução nas instituições municipais, bem como o impacto dessas políticas;

II - Elaborar planos, projetos e programas na área de ciência, tecnologia e inovação em articulação com
as demais Secretarias Municipais que direcionem o desenvolvimento e fortalecimento da economia colatinense
para ampliar a renda per capita;

III -  Formular e coordenar a política municipal de ciência, tecnologia e inovação, supervisionando sua
execução nas instituições municipais, bem como o impacto dessas políticas;

IV - Formular, propor, coordenar e apoiar planos, programas, projetos e ações de fomento, a promoção e
desenvolvimento científico, tecnológico e inovação; 

V - Articular-se com organizações de pesquisa científica, tecnológica, inovação e de prestação de serviços
técnico-científicos,  públicas  ou privadas,  em áreas  e  temas  estratégicos  relacionados  às  potencialidades  e
carências do Município, tendo em vista a transferência de tecnologia para o setor produtivo no Município e o
aumento da competitividade;

IV - Promover o fomento e o apoio à formação de recursos humanos em nível universitário e técnico
profissionalizante, voltada para o desenvolvimento científico, tecnológico e inovação;

V - Coordenar estudos e ações voltadas para a promoção e o apoio ao surgimento de empresas baseadas
no conhecimento, ao empreendedorismo inovador e à inovação no âmbito empresarial;

VI - Coordenar estudos e ações voltadas para a elevação do grau de produtividade, competitividade e
qualidade dos bens e serviços produzidos no Município;

VII - O fomento, a promoção e o apoio aos ambientes de inovação, tais como aceleradoras, incubadoras
e laboratórios abertos;

VIII - O assessoramento ao Prefeito na formulação e condução de inciativas, programas, projetos e ações
relacionados  à  ciência,  tecnologia  e  inovação,  visando  a  implementação  de  planos  e  programas  de
modernização e aperfeiçoamento da gestão na área de tecnologia da informação, no âmbito da Administração
Municipal;

IX -  A supervisão das ações voltadas para a proposição e a implementação das diretrizes técnicas da
gestão da tecnologia da informação e da proteção de dados, em consonância com outras Secretarias afins;

X -  O gerenciamento dos serviços de tecnologia da informação no âmbito da Administração Municipal,
visando a integração dos setores e atividades da Prefeitura, bem como a garantia dos meios para o acesso
democrático à informação pública;

XI - Elaborar consultas jurídicas dentro de sua área de atuação;

XII - Administrar o pessoal os recursos e os bens colocados à sua disposição;

XIII -  Proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão, ao controle e à prestação de contas dos recursos
financeiros colocados à sua disposição, em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Poder
Executivo Municipal;

XIV - Praticar todos os atos e ações necessárias ao bom desempenho das funções do órgão; e

XV - Executar outras atribuições afins.

Art.  46.  A  Secretaria  Municipal de  Ciência,  Tecnologia  e  Inovação na  execução  das  suas
atribuições/competências contará na sua estrutura organizacional  com os órgãos abaixo especificados,  que
estarão voltados a atender ao Chefe do Poder Executivo e aos Órgãos da Administração Municipal:

I - Superintendência Administrativa;
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II - Superintendência de Inovação e Parcerias;

III - Coordenadoria de Ciência Tecnologia e Inovação;

IV - Coordenadoria de Parcerias;

V - Superintendência de Tecnologia da Informação;

VI - Coordenadoria de Software;

VII - Coordenadoria de Infraestrutura. 

CAPÍTULO III

Dos Órgãos de Políticas Sociais Básicas

SEÇÃO I

Secretaria Municipal de Educação

Art.  47. A Secretaria  Municipal de Educação, é Órgão de políticas sociais básicas, ligada diretamente ao
Chefe do Poder Executivo, tendo como âmbito de atuação as atividades de promoção de ações governamentais
que visam o bem-estar geral da população na área de educação e, em específico as seguintes atribuições:

I - Propor políticas educacionais para o Município nas áreas da Educação Infantil, Ensino Fundamental,
Educação  de  Jovens  e  Adultos  e  Educação  Especial,  levando  em conta  os  objetivos  de  desenvolvimento
econômico,  político  e  social  e  sustentável  da  comunidade, observando  a  legislação  específica  oriunda  dos
Órgãos Estaduais e Federais competentes;

II - Desenvolver programas educacionais orientados no sentido de promover a identidade cultural  do
Município;

III  - Promover  a  elaboração  de  planos  e  programas  municipais  de  educação  e  coordenar  sua
implementação e o cumprimento de suas metas; 

IV - Promover  estudos,  pesquisas  e  outros  trabalhos  que  visem aprimorar  o  Sistema  Municipal  de
Educação e adequar o ensino à realidade social;

V - Promover a instalação, manutenção e a administração dos estabelecimentos escolares a cargo do
Município;

VI  - Promover  a  integração  dos  gestores  escolares  em clima  de  cooperação  e  crescimento  pessoal
constante;

VII  - Estabelecer  e  promover  relações  de  integração,  participação  e  desenvolvimento  com  as
comunidades atendidas pela Educação;

VIII  - Promover  a  formação  continuada,  o  aperfeiçoamento,  a  atualização  e  a  requalificação  dos
professores municipais e demais colaboradores da secretaria;

IX - Promover os serviços de supervisão, de orientação técnico pedagógico e de inspeção escolar aos
estabelecimentos de ensino;

X - Organizar a rede escolar de forma a atender, inclusive, às zonas de baixa densidade demográfica ou
de difícil acesso;

XI - Promover o combater a evasão, repetências e todas as causas de baixo rendimento dos alunos,
através de medidas de aperfeiçoamento do ensino e campanhas de assistência ao aluno;

XII  - Organizar,  com  a  Secretaria  Municipal  da  Gestão  de  Pessoas,  concursos  para  admissão  de
professores  e  especialistas em  educação,  bem  como  o  desenvolvimento  do  processo  de  avaliação  do
desempenho de todo o pessoal da Secretaria municipal de educação;

XIII – Cumprir  e fazer cumprir as determinações legais que fundamentam e regem os Conselhos de
Alimentação  Escolar  –  CAE e  do  Conselho  Municipal  de  Acompanhamento  e  Controle  Social  do  Fundo  de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério  Público  do Município  -
FUNDEB;

XIV - Elaborar consultas jurídicas dentro de sua área de atuação;

XV - Administrar o pessoal os recursos e os bens colocados à sua disposição;
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XVI -  Proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão, ao controle e à prestação de contas dos recursos
financeiros colocados à sua disposição, em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Poder
Executivo Municipal;

XVII - Praticar todos os atos e ações necessárias ao bom desempenho das funções do Órgão; e

XVIII - Executar outras atribuições afins.

Art. 48. A Secretaria Municipal de Educação na execução das suas atribuições/competências contará na sua
estrutura organizacional com os Órgãos abaixo especificados, que estarão voltados a atender ao Chefe do Poder
Executivo e aos Órgãos da Administração Municipal:

I - Assessoria Técnica;

II - Secretaria Adjunta Pedagógica;

III - Superintendência de Formação e Desenvolvimento em Educação;

IV - Coordenadoria de Projetos Escolares;

V - Coordenadoria de Diversidade e Inclusão;

VI - Superintendência Pedagógica

VII - Coordenadoria de Educação Infantil;

VIII - Coordenadoria de Ensino Fundamental;

IX - Coordenadoria de Educação no Campo;

X - Coordenadoria de Educação Inclusiva;

XI - Coordenadoria de Escrituração;

XII - Coordenadoria de Educação de Jovens e Adultos e Tempo Integral;

XIII - Coordenadoria de Informática Educacional;

XIV - Secretaria Adjunta de Administração;

XV - Superintendência Administrativa;

XVI - Coordenadoria de Recursos Humanos;

XVII -Coordenadoria de Licitação, Compras e Materiais;

XVIII - Coordenadoria de Patrimônio;

XIX - Superintendência Orçamentária e Financeira;

XX - Coordenadoria de Convênios e Prestação de Contas;

XXI - Coordenadoria de Planejamento Orçamentário;

XXII -Superintendência de Transporte;

XXIII - Coordenadoria de Controle de Frota;

XXIV - Coordenadoria de Transporte Escolar;

XXV - Superintendência de Manutenção e Reparos;

XXVI - Coordenadoria de Serviços de Conservação;

XXVII - Coordenadoria de Pequenos e Reparos;

XXVIII - Superintendência de Alimentação Escolar;

XXIX - Coordenadoria de Alimentação e Nutrição;

XXX - Coordenadoria de Logística de Alimentação Escolar;

XXXI - Superintendência de Projetos;

XXXII - Coordenadoria de Projetos;

XXXIII - Coordenadoria de Obras;

XXXIV - Coordenadoria de Captação de Recursos;

XXXV - Coordenadoria de Convênios e Prestação de Contas;

SEÇÃO II
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Secretaria Municipal de Saúde 

Art. 49. A Secretaria Municipal de Saúde, é Órgão de políticas sociais básicas, ligada diretamente ao Chefe
do Poder Executivo, tendo como âmbito de atuação as atividades de promoção de ações governamentais que
visam  o  bem-estar  geral  da  população  na  área  da  saúde,  controle  de  endemias  e  outras  atividades
concernentes ao sistema de saúde desenvolvido no Município e, em específico as seguintes atribuições:

I - A proposição das políticas e diretrizes de ações de saúde em âmbito local, em coordenação com o
Conselho Municipal de Saúde, de forma a garantir o acesso universal e igualitário dos cidadãos às ações e aos
serviços de saúde;

II - Promoção dos serviços de saúde a cargo do Município, conforme as diretrizes do Plano Municipal de
Saúde e do SUS, compreendendo o planejamento, a coordenação, o controle e a avaliação de sua execução;

III - O gerenciamento do Fundo Municipal de Saúde;

IV  - A promoção  de  medidas  visando  a  integração  efetiva  do  Município  à  rede  regionalizada  e
hierarquizada do SUS, em articulação com as direções estadual e federal do sistema;

V - A  promoção dos  serviços  de  vigilância  epidemiológica,  de  vigilância  sanitária,  de  alimentação  e
nutrição, de saneamento básico e de saúde da população;

VI - O desenvolvimento das campanhas e dos programas de saúde coletiva, em coordenação com as
entidades estaduais e federais afins; 

VII  – Autorizar  a  instalação,  promovendo  o  controle  e  fiscalização  de  procedimentos  dos  serviços
privados de saúde;

VIII - A execução, no âmbito municipal, da política de insumos e equipamentos para a saúde.

IX  – Prestação  de  assistência  médica  e  farmacêutica,  observadas  as  especialidades  disponíveis  no
Município, bem como, os medicamentos postos à disposição da sociedade, por meio da farmácia básica, sempre
às pessoas carentes do Município;

X - A administração das unidades de assistência médica e odontológica e do laboratório público de saúde,
sob responsabilidade do Município;

XI - A proposição e a coordenação de convênios e contratos com entidades públicas e privadas para o
desenvolvimento de programas e projetos voltados para a saúde da população;

XII - Elaborar consultas jurídicas dentro de sua área de atuação;

XIII - Administrar o pessoal os recursos e os bens colocados à sua disposição;

XIV -  Proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão, ao controle e à prestação de contas dos recursos
financeiros colocados à sua disposição, em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Poder
Executivo Municipal;

XV - Praticar todos os atos e ações necessárias ao bom desempenho das funções do Órgão; e

XVI - Executar outras atribuições afins.

Art.  50. A Secretaria Municipal de Saúde na execução das suas atribuições/competências contará na sua
estrutura organizacional com os Órgãos abaixo especificados, que estarão voltados a atender ao Chefe do Poder
Executivo e aos Órgãos da Administração Municipal:

I - Secretaria Adjunta de Saúde;

II - Assessoria Técnica;

III - Coordenadoria de Demanda Judicial;

IV - Superintendência de Planejamento;

V - Coordenadoria do Fundo de Saúde;

VI - Coordenadoria de Planejamento Orçamentário;

VII - Superintendência Administrativa;

VIII - Coordenadoria de Compras;

IX - Coordenadoria de Almoxarifado da Saúde;

X - Coordenadoria de Patrimônio;

XI - Coordenadoria de Transportes;

XII - Gerência de Transportes (TFD);
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XIII - Coordenadoria de Manutenção de Reparos;

XIV - Superintendência de Gestão de Pessoas;

XV - Coordenadoria de Gestão de Pessoas;

XVI - Coordenadoria Serviços Gerais;

XVII -Superintendência de Regulação;

XVIII - Coordenadoria de Regulação;

XIX - Gerência de Atendimento;

XX - Coordenadoria de TFD;

XXI - Coordenadoria de AIH;

XXII -Coordenadoria de Monitoramento;

XXIII - Coordenadoria de Faturamento;

XXIV - Coordenadoria de Auditoria;

XXV - Superintendência de Média Complexidade;

XXVI - Coordenadoria da Casa da Mulher;

XXVII -Coordenadoria de CAPS AD;

XXVIII - Coordenadoria de CAPS II;

XXIX - Coordenadoria do CTA;

XXX - Coordenadoria da Policlínica;

XXXI - Coordenadoria do CEO;

XXXII - Coordenadoria de CRAI;

XXXIII - Superintendência de Atenção Primária à Saúde;

XXXIV - Coordenadoria de Estratégia de Saúde da Família;

XXXV - Coordenadoria de Saúde Bucal;

XXXVI - Coordenadoria do CREFIM;

XXXVII -Coordenadoria de Assistência Farmacêutica;

XXXVIII - Coordenadoria de Educação Permanente;

XXXIX - Coordenadoria de Unidade de Saúde;

XL - Gerência de Unidade de Saúde;

XLI - Superintendência de Vigilância em Saúde;

XLII -Coordenadoria de Vigilância Sanitária;

XLIII - Coordenadoria de Saúde do Trabalhador;

XLIV - Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica;

XLV - Coordenadoria de Vigilância Ambiental (CCZ);

XLVI - Coordenadoria de Imunização;

XLVII - Coordenadoria do Laboratório Central.

SEÇÃO III

Secretaria Municipal de Assistência Social

Art.  51.  A  Secretaria  Municipal de  Assistência  Social,  é  Órgão  de  políticas  sociais  básicas,  ligada
diretamente ao Chefe do Poder Executivo, tendo como âmbito de atuação as atividades de desenvolvimento das
políticas sociais e de direitos humanos da Administração Municipal e, em específico, as seguintes atribuições:
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I - A proposição e o gerenciamento das políticas  e diretrizes de ação social  no Município,  de forma
integrada com as demais políticas sociais do Governo Municipal e com a Lei Orgânica da Assistência Social,
compreendendo o desenvolvimento comunitário, a assistência e a promoção social;

II - A coordenação, em nível local, do processo de descentralização político-administrativa da Assistência
Social, considerando a responsabilidade das três esferas de governo, o Comando Único da Assistência Social e a
participação dos diversos segmentos envolvidos na formulação das políticas e no controle das ações;

III - A estruturação e coordenação da Rede Municipal de Assistência Social, com base nos princípios de:

a) Primazia do Poder Público na condução das políticas locais de Assistência Social;

b) Respeito à cidadania, dignidade e autonomia dos usuários, garantindo-lhes o direito de acesso a
serviços de qualidade;

c) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento e às informações sobre programas e serviços, bem
como aos critérios de inclusão, sem qualquer tipo de discriminação;

d) Estímulo à participação do usuário na condução das políticas sociais,  através de seus fóruns e
movimentos organizados;

e) Ênfase  à  participação  qualificada  de  organizações  governamentais,  organizações  não
governamentais e dos Conselhos Municipais;

f) Descentralização dos serviços de modo a assegurar sua efetividade e alcance;

g) Garantia das ações especializadas no sentido de compor e qualificar a rede de atendimento da
cidade;

IV - A promoção e coordenação de estudos e pesquisas sobre as condições socioeconômicas locais, como
base para a formulação dos planos e políticas públicas de ação social;

V - A  formulação  e  implementação  dos  planos  municipais  de  ação  social,  bem como a  avaliação  e
acompanhamento permanentes  da  qualidade  dos  serviços,  programas,  projetos  e  benefícios  prestados,
considerando o alcance das ações, a transparência e o controle social;

VI - A promoção e coordenação de ações voltadas para o atendimento especializado à criança e ao
adolescente, para a atenção especializada à família em situação de risco e aos grupos sociais específicos;

VII  - A  implantação  e  o  gerenciamento  de  núcleos  de  orientação,  abrigos  e  demais  instalações  e
equipamentos relacionados às atividades da área;

VIII - A articulação  com entidades  e  instituições  conveniadas  e  participantes  da  Rede Municipal  de
Assistência Social, visando o estabelecimento de normas e princípios para a condução das ações, bem como
sua supervisão e avaliação permanentes;

IX - O apoio e estímulo às organizações comunitárias;

X - A proposição e a coordenação das políticas municipais voltadas para a promoção da cidadania e do
acesso a bens, serviços e direitos por todos os cidadãos;

XI - A coordenação dos programas locais de educação, proteção e defesa do consumidor, através da
informação e orientação do cidadão nas relações de consumo e da intermediação de conflitos de interesses;

XII  - A promoção  de  ações  de  educação  junto  à  população  do  Município,  visando  a  valorização  e
dignificação do indivíduo e a construção da cidadania;

XIII - A coordenação de medidas  objetivando a defesa dos direitos humanos essenciais  e o acesso
igualitário de todos os cidadãos às políticas sociais;

XIV - A promoção de medidas no sentido de envolver a sociedade civil e as entidades públicas e privadas
nos esforços para a efetivação e o fortalecimento da cidadania;

XV - A formulação  e  coordenação de  políticas,  projetos e  iniciativas  voltados  para  a ampliação  das
oportunidades de trabalho a todos os segmentos da população, de forma a enfrentar o desemprego e melhorar
a qualidade de vida; 

XVI - A promoção de ações voltadas para a valorização e qualificação da mão-de-obra local;

XVII - A promoção de iniciativas e medidas visando a articulação de projetos e programas dos Órgãos
municipais e sua orientação para os objetivos de geração de emprego e renda;

XVIII - A articulação com entidades públicas e privadas, visando o aproveitamento e a otimização de
incentivos na captação de oportunidades de trabalho e de perspectivas de geração de renda;

XIX - A proposição de incentivos à instalação de empresas e negócios de pequeno porte, bem como de
associações produtivas e cooperativas de produção de bens e serviços;

XX - Elaborar consultas jurídicas dentro de sua área de atuação;

XXI - Administrar o pessoal os recursos e os bens colocados à sua disposição;

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 às 23:00:36 Código de Autenticação: f828bcb3



539
DOM/ES - Edição Nº2.008

Vitória, segunda-feira, 02 de Maio de 2022

www.amunes.es.gov.br

XXII -  Proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão, ao controle e à prestação de contas dos recursos
financeiros colocados à sua disposição, em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Poder
Executivo Municipal;

XXIII - Praticar todos os atos e ações necessárias ao bom desempenho das funções do Órgão; e

XIX - Executar outras atribuições afins.

Art.  52. A Secretaria  Municipal de  Assistência  Social na execução das suas atribuições/competências
contará na sua estrutura organizacional com os Órgãos abaixo especificados, que estarão voltados a atender ao
Chefe do Poder Executivo e aos Órgãos da Administração Municipal:

I - Assessoria Técnica;

II - Secretaria Adjunta de Assistência Social;

III - Superintendência Gestão do SUAS;

IV - Coordenadoria de Planejamento e Orçamento;

V - Coordenadoria de Vigilância Socioassistencial;

VI - Coordenadoria de Programas Sociais (Criança Feliz);

VII - Coordenadoria do Cadastro Único;

VIII - Coordenação do Programa de Transferência de Renda;

IX - Coordenadoria da Casa dos Conselhos;

X - Coordenadoria de Convênios e Prestação de Contas.

XI - Superintendência Administrativa;

XII - Coordenadoria de Compras e apoio Administrativo;

XIII - Coordenadoria de Recursos Humanos;

XIV - Assistentes Técnicos;

XV - Superintendência de Proteção Social Básica;

XVI - Coordenadoria de Regional do CRAS I a VI;

XVII -Superintendência de Proteção Social de Média Complexidade;

XVIII - Coordenadoria do CREAS – Região Norte;

XIX - Coordenadoria do CREAS – Região Sul;

XX - Coordenadoria do Centro POP;

XXI - Superintendência de Proteção Social de Alta Complexidade;

XXII -Coordenadoria de CERCRIA I e II;

XXIII - Coordenadoria da Família Acolhedora;

XXIV - Coordenadoria do POP RUA;

XXV - Coordenadoria do Recando da Vida;

XXVI - Coordenadoria do Serviço de Acolhimento de Pessoa Idosa;

XXVII - Superintendência de Trabalho e Geração de Renda;

XXVIII - Coordenadoria de Qualificação Profissional;

XXIX - Coordenadoria das Ações e Geração de Rendas.

SEÇÃO IV

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Art.  53. A  Secretaria  Municipal de  Cultura e Turismo, é  Órgão  de  políticas  sociais  básicas,  ligada
diretamente ao Chefe do Poder Executivo, tendo como âmbito de atuação as atividades de desenvolvimento das
políticas culturais, artísticas e turística da Administração Municipal e, em específico, as seguintes atribuições:

I - A formulação e a promoção da política municipal de desenvolvimento cultural, através do estímulo às
artes e a outras manifestações culturais, e em consonância com os princípios de integração social e promoção
da cidadania, contribuindo para a liberdade de pensamento e criação;
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II - O estudo, a proposição e a negociação de convênios com entidades públicas e privadas para a
implementação de programas especiais de cultura;

III - O incentivo, a proteção e a integração das atividades artísticas;

IV - A organização  e  a  administração,  biblioteca  e  outros  espaços  e  equipamentos  voltados  para  a
preservação de valores históricos e para o fomento de atividades culturais e artísticas;

V - Propor mecanismos para a divulgação da cultura, da arte e demais expressões da identidade do
Município, bem como dos atrativos e produtos turísticos, em âmbito local, regional e nacional;

VI – Gerenciar  os centros culturais, teatros, bibliotecas, museus e demais equipamentos urbanos, bem
como aqueles localizados em área rural, que se relacionem com a cultura, o patrimônio histórico e a arte;

VII  - A organização  e  a  promoção de  festividades  e  acontecimentos  relacionados  com o  calendário
histórico e cultural oficial e popular;

VIII - A promoção da melhoria da infraestrutura turística do Município  através de investimentos em
parceria com instituições públicas ou privadas;

IX - Elaborar consultas jurídicas dentro de sua área de atuação;

X - Administrar o pessoal os recursos e os bens colocados à sua disposição;

XI -  Proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão, ao controle e à prestação de contas dos recursos
financeiros colocados à sua disposição, em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Poder
Executivo Municipal;

XII - Praticar todos os atos e ações necessárias ao bom desempenho das funções do Órgão; e

XIII - Executar outras atribuições afins.

Art.  54. A Secretaria  Municipal de Cultura e  Turismo na execução das suas atribuições/competências
contará na sua estrutura organizacional com os Órgãos abaixo especificados, que estarão voltados a atender ao
Chefe do Poder Executivo e aos Órgãos da Administração Municipal:

I - Superintendência Administrativa;
II - Coordenadoria de Equipamentos e Serviços Turísticos;
III - Superintendência de Cultura;
IV - Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural;
V - Coordenadoria da Biblioteca Pública;
VI - Superintendência de Turismo;
VII - Coordenadoria de Promoção de Eventos;

SEÇÃO V

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Art. 55. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, é Órgão de políticas sociais básicas, ligada diretamente
ao Chefe do Poder Executivo, tendo como âmbito de atuação as atividades de desenvolvimento  das políticas
esportivas e de lazer da Administração Municipal e, em específico, as seguintes atribuições:

I - A formulação e a promoção da política municipal de desenvolvimento de esportes e recreação, através
do  estímulo  das  atividades  esportivas  em todas  as  modalidades  e  em consonância  com os  princípios  de
integração social e promoção da cidadania;

II - A promoção e o desenvolvimento de planos e programas municipais de esportes e lazer junto a todos
os segmentos sociais do Município;

III - A análise e a proposição de políticas de atração de investimentos e de dinamização das atividades
esportivas e recreativas no Município;

IV - O estabelecimento e a coordenação de convênios com entidades afins, públicas e privadas, para a
implantação de programas e atividades esportivas, de lazer e turismo;

V - A organização do calendário de eventos esportivos e recreativos do Município;

VI - A organização  e  execução de programas de desenvolvimento  do esporte  amador  e de eventos
desportivos de caráter popular;

VII - O apoio à organização e ao desenvolvimento de associações e grupos com fins desportivos e de
lazer, com bases comunitárias;

VIII - A promoção da melhoria da infraestrutura dos espaços esportivos e de lazer do Município através
de investimentos em parceria com instituições públicas ou privadas;
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IX - A administração de centros esportivos municipais e do uso das praças de esportes e recreação;

X - Elaborar consultas jurídicas dentro de sua área de atuação;

XI - Administrar o pessoal os recursos e os bens colocados à sua disposição;

XII -  Proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão, ao controle e à prestação de contas dos recursos
financeiros colocados à sua disposição, em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Poder
Executivo Municipal;

XIII - Praticar todos os atos e ações necessárias ao bom desempenho das funções do Órgão; e

XIV - Executar outras atribuições afins.

Art. 56. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer na execução das suas atribuições/competências contará
na sua estrutura organizacional com os Órgãos abaixo especificados, que estarão voltados a atender ao Chefe
do Poder Executivo e aos Órgãos da Administração Municipal:

I - Superintendência Administrativa;

II - Superintendência de Esportes;

III - Coordenadoria de Esporte Amador;

IV - Coordenadoria de Competições;

V - Gerência de Competições;

VI - Coordenadoria de Futebol de Base;

CAPÍTULO IV

Órgãos de Infraestrutura e Desenvolvimento

SEÇÃO I

Secretaria Municipal de Obras 

Art. 57. A Secretaria Municipal de Obras, é Órgão de infraestrutura e desenvolvimento, ligada diretamente
ao  Chefe  do  Poder  Executivo,  tendo  como  âmbito  de  atuação  as  atividades  de  gestão  das  políticas  de
desenvolvimento da infraestrutura urbana e rural e, em específico, as seguintes atribuições:

I - A execução das atividades concernentes à construção,  à manutenção e à conservação de obras,
equipamentos públicos e mobiliário urbano, em geral;

II  - A  promoção  das  atividades  de  construção,  pavimentação  e  conservação  de  vias  urbanas  e
logradouros, bem como das respectivas redes de drenagem pluvial;

III - A elaboração de projetos de obras públicas municipais, seus orçamentos e programação, bem como
o controle de sua execução;

IV – Acompanhar  e  atualizar  os  cronogramas  físicos  de  diversas  fases  de  execução  das  obras  em
andamento, controlando disponibilidades financeiras em articulação com a Secretaria de Fazenda;

V - A execução e o controle dos trabalhos topográficos para obras e serviços a cargo da Prefeitura;

VI - O gerenciamento de máquinas, equipamentos e insumos para as obras municipais;

VII - O controle e a fiscalização das obras públicas contratadas a terceiros;

VIII - O auxílio na elaboração de normas técnicas a que devem subordinar-se a execução ou fiscalização
das obras e serviços de competência da Secretaria;

IX - A organização e a manutenção dos serviços municipais de iluminação pública;

X - A manutenção e atualização dos arquivos de projetos de prédios de obras públicas e de plantas de
construções particulares;

XI - Executar um trabalho de parceria com o Cadastro Imobiliário Municipal, fornecendo as informações
necessárias ao desenvolvimento da atividade administrativa, quando solicitadas pelos Órgãos da Administração
Municipal;

XII - Elaborar consultas jurídicas dentro de sua área de atuação;

XIII - Administrar o pessoal os recursos e os bens colocados à sua disposição;
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XIV -  Proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão, ao controle e à prestação de contas dos recursos
financeiros colocados à sua disposição, em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Poder
Executivo Municipal;

XV - Praticar todos os atos e ações necessárias ao bom desempenho das funções do Órgão; e

XVI - Executar outras atribuições afins.

Art.  58. A Secretaria  Municipal de Obras  na execução das suas atribuições/competências contará na sua
estrutura organizacional com os Órgãos abaixo especificados, que estarão voltados a atender ao Chefe do Poder
Executivo e aos Órgãos da Administração Municipal:

I - Secretaria Adjunta de Administração;

II - Superintendência Administrativa;

III - Superintendência de Fiscalização de Contratos;

IV - Coordenadoria de Controle e Execução de Contratos;

V - Superintendência de Compras e Licitações;

VI - Secretaria Adjunta de Serviços Públicos;

VII - Superintendência de Serviços Públicos;

VIII - Coordenadoria de Iluminação Pública;

IX - Coordenadoria de Serviços Públicos;

X - Superintendência de Engenharia e Projetos;

XI - Coordenadoria de Projetos;

Art. 59. A Comissão Permanente de Licitação e de Pregão, serão instituídas mediante Decreto, pelo Chefe do
Poder Executivo Municipal, nos termos do artigo 51 da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal 10.520/02.

SEÇÃO II

Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Infraestrutura Rural

Art. 60. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Infraestrutura Rural, é Órgão de infraestrutura e
desenvolvimento,  ligada  diretamente  ao  Chefe  do  Poder  Executivo,  tendo  como  âmbito  de  atuação  as
atividades  de  gestão  das  políticas  de  desenvolvimento,  infraestrutura  rural  e,  em específico,  as  seguintes
atribuições:

I - Elaboração de planos e projetos para o desenvolvimento rural, e ainda as seguintes atribuições;

II - Coordenação das ações que assegurem a implementação a execução das diretrizes e políticas fixadas
pela administração municipal;

III - Análise dos pleitos emanados das comunidades rurais do nosso município; 

IV – Controlar toda atividade agropecuária desenvolvida no Município, mediante cadastro em sistema de
informação para tanto;

V – Planejar e implantar a política de desenvolvimento agrícola, compatível com a política agrária e com a
preservação do meio ambiente;

VI - Definição e fiscalização da aplicação dos recursos financeiros destinados ao desenvolvimento da
agropecuária, piscicultura e aquicultura;

VII  – Propor  política  de  incentivo  ao  pequeno  produtor  rural e  atendimento  ao  homem do  campo,
desenvolvendo ações que estimulem o associativismo, o cooperativismo e a organização de microempresas;

VIII  -  Promoção  de  intersetorialidade  dos  diversos  Órgãos  municipais,  estaduais  e  federal  para  o
desempenho  de  ações  nas  áreas  de  agropecuária,  piscicultura  e  aquícola,  visando  o  desenvolvimento
socioeconômico das comunidades envolvidas;

IX - Promoção  de  reuniões  periódicas  com CMDRS –  Conselho  Municipal  de  Desenvolvimento  Rural
Sustentável – com à elaboração de programas que tenham por finalidade o aumento de produtividade, geração
de emprego e renda no setor e diminuição do êxodo rural;

X - Promoção do desenvolvimento da agropecuária da região, através de orientação e assistência técnica
aos  produtores  e  empreendimento  rurais,  orientando  quanto  às  novas  tecnologias,  programas,  cursos  de
aperfeiçoamento, novas técnicas de produção, e quaisquer outras situações de melhoria voltada ao homem do
campo;
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XI - Regulamentação e organização dos mercados e feiras livres, centrais de abastecimento, exposições
de agronegócios e agroturismo do município;

XII - Planejamento, definição de diretrizes e proposição de programas com vistas a disponibilização de
mudas, sementes e demais insumos para apoiar as atividades agropecuárias e recuperação ambiental;

XIII  - Promoção  do  desenvolvimento  da  agropecuária  da  região,  através  da  execução  de  obras  de
abertura e manutenção de estradas na zona rural, prestando assistência de mecanização aos agricultores e
pecuaristas através da Patrulha Agrícola Mecanizada;

XIV  - Planejamento,  definição  de  diretrizes  e  proposição  de  medidas  com  vistas  à  construção  e
manutenção de obras especiais com pontes, bueiros, passadores de gado, mata-burros, dentre outras;

XV - Planejamento, definição de diretrizes e proposição de medidas com vistas à prestação de serviços de
apoio às atividades agropecuárias e construção de obras que visem a preservação hídrica;

XVI - Elaborar consultas jurídicas dentro de sua área de atuação;

XVII - Administrar o pessoal os recursos e os bens colocados à sua disposição;

XVIII - Proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão, ao controle e à prestação de contas dos recursos
financeiros colocados à sua disposição, em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Poder
Executivo Municipal;

XIX - Praticar todos os atos e ações necessárias ao bom desempenho das funções do Órgão; e

XX - Executar outras atribuições afins.

Art.  61. A Secretaria  Municipal de  Desenvolvimento  e  Infraestrutura Rural na  execução  das  suas
atribuições/competências contará na sua estrutura organizacional  com os Órgãos abaixo especificados, que
estarão voltados a atender ao Chefe do Poder Executivo e aos Órgãos da Administração Municipal:

I - Secretaria Adjunta de Desenvolvimento e Infraestrutura Rural;

II - Superintendência Administrativa;

III - Coordenadoria de Apoio Administrativo;

IV - Coordenadoria de Suprimentos;

V - Superintendência de Serviços Rurais;

VI - Coordenadoria do Horto Municipal;

VII - Coordenadoria de Infraestrutura Rural;

VIII - Gerencia de Patrulha Mecanizada I a VI;

IX - Coordenadoria de Estradas Vicinais;

X - Coordenadoria de Manutenção da Frota;

XI - Coordenadoria de Abastecimento;

XII - Superintendência de Desenvolvimento Rural;

XIII - Coordenadoria de Fomento ao Agroturismo; 

XIV - Coordenadoria de Agroindústria e Agronegócio;

XV - Superintendência de Patrulha Mecanizada região Sul;

XVI - Coordenadoria de Patrulha Mecanizada Região Sul;

XVII -Superintendência de Patrulha Mecanizada região Norte;

XVIII - Coordenadoria de Patrulha Mecanizada Região Norte;

SEÇÃO III

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Art. 62. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, é Órgão de infraestrutura
e  desenvolvimento,  ligada  diretamente  ao  Chefe  do  Poder  Executivo,  tendo  como  âmbito  de  atuação  as
atividades de gestão das políticas de desenvolvimento, infraestrutura urbana e meio ambiente e, em específico,
as seguintes atribuições:

I - Promover o planejamento urbanístico e ambiental do Município, em consonância com as diretrizes do
planejamento microrregional, regional, estadual e federal;
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II - Elaborar e supervisionar a implementação da Política de Desenvolvimento Urbano do Município;

III - Elaborar e supervisionar a implementação da Política Ambiental do Município;

IV - Elaborar estudos necessários à implementação, ao acompanhamento e à revisão do Plano Diretor do
Município, inclusive com referência a seus documentos complementares de natureza urbanística e ambiental;

V - Propor estudos e medidas legislativas e administrativas que sejam relevantes para o crescimento
ordenado do território e áreas destinadas à preservação ambiental do Município;

VI - Gerir o Sistema de Informações Geográficas da Prefeitura, bem como promover a atualização do
Cadastro Técnico Municipal, compartilhada com outros Órgãos municipais, visando à gestão do território do
Município em suas diversas especificidades;

VII  - Compatibilizar  o  desenvolvimento  urbano  com  a  proteção  ao  meio  ambiente,  mediante  a
racionalização do uso dos recursos naturais;

VIII - Conceder alvará,  certidão e “habite-se” para edificações no território do perímetro urbano do
Município, inserindo tais informações no Cadastro Técnico Municipal;

IX - Conceder licenciamento ambiental de atividades potencialmente poluidoras que se encontrem sob
responsabilidade municipal;

X - Realizar as atividades de análise, controle, fiscalização do uso, parcelamento do solo e da poluição e
degradação ambiental, no Município, em especial quanto às obras e edificações;

XI - Prestar assistência técnica, na sua área de competência, a outras Secretarias, a fim de compatibilizar
medidas, programas e projetos de interesse comum;

XII  - Colaborar  com  as  diversas  Unidades  da  Administração  Municipal,  para  a  consecução  do
planejamento urbano integrado do Município;

XIII  - Elaborar,  promover,  fiscalizar,  supervisionar  e executar  programas,  projetos  e  atividades
relacionados com a preservação, conservação, controle, recuperação e melhoria do meio ambiente;

XIV - Monitorar as transformações do meio ambiente, identificando e corrigindo fatores que modifiquem
os  padrões tecnicamente  desejáveis  à  manutenção  da  saúde,  da  segurança  e  da  qualidade  de  vida  da
população;

XV - Preservar  ou restaurar  os processos  ecológicos  essenciais  e  promover  o  manejo  ecológico  das
espécies e ecossistemas;

XVI - Exercer o poder de polícia administrativa, no âmbito de sua competência;

XVII - Coordenara elaboração e a implantação do Zoneamento Ambiental,  no Município de Colatina,
identificando, caracterizando e cadastrando os recursos ambientais com vistas à execução de uma política de
manejo, tendo por base critérios ecológicos compatibilizados com as definições gerais do Plano Diretor de
Colatina;

XVIII - Controlar, através de um sistema de licenciamento, a instalação, a operação e a expansão de
atividades poluidoras ou degradantes do meio ambiente;

XIX - Elaborar estudos e projetos específicos necessários à implantação de planos urbanísticos;

XX - Realizar  pesquisas  e  diagnósticos  da  cidade,  promovendo  a  atualização  permanente  de  dados
indispensáveis ao planejamento municipal;

XXI - Controlar o uso das encostas e áreas de inundação;

XXII - Identificar e prevenir a utilização de áreas de risco;

XXIII - Promover ações de Educação Ambiental em nível formal e não formal, objetivando a participação
ativa da comunidade escolar e população em geral na defesa do meio ambiente;

XXIV -  Promover a gestão da Unidade de Conservação Municipal em consonância com as diretrizes do
planejamento microrregional, regional, estadual e federal;

XXV - Prestar apoio técnico e administrativo ao Conselho de Desenvolvimento Urbano, ao Conselho Meio
Ambiente, ao Fundo de Desenvolvimento Urbano e ao Fundo de Meio Ambiente, todos presidido pelo titular da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SEDUMA;

XXVI - Atender e orientar com cordialidade a todos quantos busquem quaisquer informações que possa
prestar no interesse da Cidade de Colatina, e da imagem de organização;

XXVII - Guardar, manter atualizada e fornecer para outros Órgãos municipais a base cartográfica oficial
do Município de Colatina;

XXVIII - Proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão e ao controle financeiro dos recursos orçamentários
previstos na sua Unidade, bem como à gestão de pessoas e recursos materiais existentes, em consonância com
as diretrizes e regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo;
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XXIV - Elaborar consultas jurídicas dentro de sua área de atuação;

XXX - Administrar o pessoal os recursos e os bens colocados à sua disposição;

XXXI - Proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão, ao controle e à prestação de contas dos recursos
financeiros colocados à sua disposição, em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Poder
Executivo Municipal;

XXXII - Praticar todos os atos e ações necessárias ao bom desempenho das funções do Órgão; e

XXXIII - Executar outras atribuições afins.

Art.  63. A Secretaria  Municipal de  Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente na execução das suas
atribuições/competências contará na sua estrutura organizacional  com os Órgãos abaixo especificados, que
estarão voltados a atender ao Chefe do Poder Executivo e aos Órgãos da Administração Municipal:

I - Assessoria Técnica;

II - Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente;

III - Superintendência de Administrativa;

IV - Coordenadoria de Planejamento e Orçamento;

V - Coordenadoria de Expediente;

VI - Gerência de Protocolo;

VII - Gerência de Controle Documental;

VIII - Superintendência de Planejamento Urbano;

IX - Coordenadoria de Informação, Planejamento Urbanístico e Ambiental;

X - Coordenadoria de Ordenamento Territorial Urbano;

XI - Gerência de Parcelamento do Solo;

XII - Gerência de Licenciamento de Projetos Urbanísticos;

XIII - Gerência de Cadastro e Topografia;

XIV - Superintendência de Licenciamento e Fiscalização Urbana;

XV - Coordenadoria de Fiscalização de Obras e Posturas;

XVI - Coordenadoria de Fiscalização Urbanística; 

XVII -Superintendência de Meio Ambiente;

XVIII - Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização Ambiental;

XIX - Gerência de Licenciamento Ambiental;

XX - Gerência de Fiscalização Ambiental;

XXI - Coordenadoria de Política, Educação e Projetos Ambientais;

XXII -Gerência de Conservação Ambiental;

XXIII - Gerência de Educação Ambiental;

XXIV - Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal;

XXV - Gerência de Proteção e Bem-estar Animal;

SEÇÃO IV

Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária

Art.  64. A  Secretaria  Municipal de  Habitação e Regularização Fundiária, é Órgão de infraestrutura e
desenvolvimento,  ligada  diretamente  ao  Chefe  do  Poder  Executivo,  tendo  como  âmbito  de  atuação  as
atividades de gestão das políticas de desenvolvimento habitacional e regularização fundiária e, em específico,
as seguintes atribuições:

I - A  proposição,  formulação  e  a coordenação da política  de habitação  e  regularização  fundiária  da
administração municipal;

II - Contribuir, coordenar e cumprir a formulação do plano de ação do governo municipal e programas
gerais e setoriais inerentes à Secretaria; 
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III  -  O  planejamento  operacional,  articulação,  coordenação,  integração,  execução  e  avaliação  das
políticas públicas municipais relativas à habitação e à regularização fundiária, visando a promoção do princípio
da função social da cidade;

IV - O planejamento, coordenação e execução das atividades relativas ao cumprimento das atribuições do
Município no campo da habitação e regularização fundiária;

V - A atualização do Plano Municipal de Habitação, em consonância com as políticas de uso e ocupação do
solo;

VI -  Promover a integração com os Órgãos e entidades da administração pública e iniciativa privada,
objetivando o cumprimento de atividades setoriais;

VII - A proposição e coordenação de projetos de construção, de ampliação e de melhorias habitacionais
para famílias de baixa renda do Município;

VIII - A padronização, guarda, controle e distribuição de materiais e insumos e a promoção de processos
licitatórios destinados à aquisição e contratação de materiais, bens e serviços para as atividades da Prefeitura;

IX - A proposição e coordenação de projetos de construção, de ampliação e de melhorias habitacionais
para famílias de baixa renda do Município;

X - A realização de estudos e pesquisas sobre a realidade socioeconômica e habitacional do Município;

XI - A captação de recursos para projetos e programas específicos junto aos Órgãos, entidades federais e
estaduais de habitação e regularização fundiária;

XII - O monitoramento e desenvolvimento de projetos de reassentamento das famílias residentes em
áreas insalubres de risco ou de preservação ambiental;

XIII - A coordenação e execução do processo de regularização fundiária no Município para a titulação dos
seus ocupantes, em áreas contempladas pelo programa, garantida a predominância por população de baixa
renda;

XIV -  A fiscalização de obras e serviços públicos contratados pelo Município, na área da Habitação e
Regularização Fundiária;

XV  -  O  planejamento,  coordenação,  execução  e  fiscalização  de  programas,  serviços  e  obras  de
saneamento básico específico das unidades habitacionais dos programas de habitação do Município;

XVI -  O planejamento, coordenação, execução e fiscalização de programas e projetos de regularização
fundiária das áreas contempladas pelo programa;

XVII - O levantamento dos ocupantes das áreas e os procedimentos de organização da documentação, a
fim de comprovar a posse dos mesmos;

XVIII - A indicação das famílias que obtém o direito de propriedade, propondo que lhe seja concedido o
título definitivo;

XIX - O desenvolvimento de projetos sociais junto às comunidades de baixa renda alvo dos projetos de
habitação, regularização e reassentamento;

XX - A regularização e atualização do cadastro da Municipalidade,  para fins tributários nas áreas de
regularização fundiária;

XXI - Proceder a regularização dos imóveis junto ao cartório do Registro da Comarca, sob a orientação da
Procuradoria;

XXII - Elaborar consultas jurídicas dentro de sua área de atuação;

XXIII - Administrar o pessoal os recursos e os bens colocados à sua disposição;

XXIV - Proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão, ao controle e à prestação de contas dos recursos
financeiros colocados à sua disposição, em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Poder
Executivo Municipal;

XXV - Praticar todos os atos e ações necessárias ao bom desempenho das funções do Órgão; e

XXVI - Executar outras atribuições afins.

Art.  65. A  Secretaria  Municipal  de  Habitação  e  Regularização  Fundiária na  execução  das  suas
atribuições/competências contará na sua estrutura organizacional  com os Órgãos abaixo especificados, que
estarão voltados a atender ao Chefe do Poder Executivo e aos Órgãos da Administração Municipal:

I - Assessoria Técnica;

II - Superintendência Administrativa;

III - Superintendência de Habitação;

IV - Coordenadoria de Programas Habitacionais;
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V - Gerência de Projetos Habitacionais;

VI - Gerência de Cadastro e Documentos Habitacional;

VII - Superintendência de Regularização Fundiária;

VIII - Coordenadoria de Topografia;

IX - Coordenadoria de Regularização Fundiária;

X - Gerência de Licenciamentos de Projetos;

XI - Gerência de Cadastro Documentos Fundiários;

SEÇÃO V

Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública

Art. 66. A Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública, é Órgão de infraestrutura
e  desenvolvimento,  ligada  diretamente  ao  Chefe  do  Poder  Executivo,  tendo  como  âmbito  de  atuação  as
atividades de gestão das políticas de transporte, trânsito e segurança pública e, em específico, as seguintes
atribuições:

I  - A  proposição,  formulação  e  a  coordenação  da  política  dos  serviços  de  transporte  público  e  da
circulação viária do Município;

II - A definição de diretrizes e proposição de medidas com vistas a organizar e tornar eficiente o sistema
de transportes públicos; 

III -  Promoção dos serviços de sinalização e fiscalização de trânsito e tráfego, em articulação com os
Órgãos estaduais competentes, conforme a legislação vigente;

IV  - A  regulamentação,  coordenação  e  fiscalização  dos  transportes  públicos  municipais  concedidos,
permitidos ou autorizados;

V - A gestão do Fundo Municipal de Transportes;

VI -  Gerenciar o cadastro de permissionários dos serviços de transporte, como coletivos, táxi, lotação,
vans escolares e mototáxi;

VII - Implementar atividades de educação para o trânsito, envolvendo a comunidade para ações positivas
no trânsito;

VIII - Coordenar os serviços de mobilidade urbana além de orientar e coordenar a execução de estudos e
projetos de engenharia de tráfego e de infraestrutura de transportes;

IX - Organizar métodos para execução dos serviços de implantação e manutenção da sinalização viária
vertical, horizontal, semafórica, pontos de paradas, extensões percorridas nos itinerários do transporte público
e planilhas de horários de ônibus;

X - Prover meios para o processamento das informações relativas aos autos de infrações de trânsito
lavrados pelos Agentes de Trânsito do Município;

XI - Organizar o recebimento, protocolo e instrução dos processos de defesa da autuação que serão
levados à análise da autoridade de trânsito;

XII - celebrar contratos, convênios e congêneres com a finalidade de efetivar os objetivos da Pasta;

XIII - Proceder a regularização dos imóveis junto ao cartório do Registro da Comarca, sob a orientação
da Procuradoria;

XXIV - Elaborar consultas jurídicas dentro de sua área de atuação;

XXV - Administrar o pessoal os recursos e os bens colocados à sua disposição;

XXVI - Proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão, ao controle e à prestação de contas dos recursos
financeiros colocados à sua disposição, em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Poder
Executivo Municipal;

XXVII - Praticar todos os atos e ações necessárias ao bom desempenho das funções do Órgão; e

XXV - Executar outras atribuições afins.

Art. 67. A  Secretaria Municipal de  Transporte, Trânsito e Segurança Pública na execução das suas
atribuições/competências contará na sua estrutura organizacional  com os Órgãos abaixo especificados, que
estarão voltados a atender ao Chefe do Poder Executivo e aos Órgãos da Administração Municipal:

I - Assessoria Técnica;
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II - Superintendência Administrativa;

III - Coordenadoria de Apoio Administrativo;

IV - Coordenadoria de Recursos Humanos;

V - Coordenadoria de Licitação e Compras;

VI - Gerência de Apoio aos Fundos e Conselhos Municipais;

VII - Coordenadoria de Tecnologia da Informação;

VIII - Superintendência de Transporte Coletivo e Individual de Passageiros;

IX - Coordenadoria de Transporte Coletivo;

X - Coordenadoria de Transporte Individual;

XI - Gerência de Controle Operacional de Transporte Individual;

XII - Coordenadoria de Processos Internos;

XIII - Superintendência de Educação e Engenharia de Trânsito;

XIV - Coordenadoria de Educação de Trânsito;

XV - Gerência de Atividades de Ensino;

XVI - Coordenadoria de Sinalização Viária;

XVII -Gerência de Sinalização Semafórica;

XVIII - Gerência de Sinalização Horizontal e Vertical;

XIX - Gerência de Sinalização Viária;

XX - Coordenadoria de Estacionamento Rotativo;

XXI - Gerência Operacional de Estacionamento;

XXII -Superintendência de Gestão Operacional de Trânsito;

XXIII - Coordenadoria de Planejamento Operacional;

XXIV - Coordenadoria Fiscalização de Operações;

XXV - Coordenadoria de Recursos de Infração;

XXVI - Gerência da JARI e Defesa Previa;

XXVII - Coordenadoria de Processamento de Autuações;

XXVIII - Superintendência da Guarda Municipal;

XXIX - Coordenadoria de Proteção Comunitária e Guarda Patrimonial;

XXX - Gerência de Fiscalização e Proteção ao Patrimônio Público;

SEÇÃO VI

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Art.  68. A  Secretaria  Municipal de  Desenvolvimento  Econômico, é  Órgão  de  infraestrutura  e
desenvolvimento,  ligada  diretamente  ao  Chefe  do  Poder  Executivo,  tendo  como  âmbito  de  atuação  as
atividades de gestão das políticas de desenvolvimento econômico e, em específico, as seguintes atribuições:

I - A proposição e implementação de políticas de fomento às atividades econômicas do Município, sob a
ótica do desenvolvimento sustentado;

II - Incentivo  à localização  de indústrias  que,  sem prejuízo ao meio ambiente,  utilizem os insumos
existentes no Município, notadamente a mão de obra local; 

III - A identificação de áreas geográficas necessárias à implantação de novos investimentos no Município;

IV - O levantamento das potencialidades do Município e sua divulgação em nível nacional e internacional
objetivando atrair novos negócios;

V - O fortalecimento das empresas já existentes e a oferta de condições favoráveis ao seu crescimento;

VI -  O desenvolvimento e incentivo à microempresa por meio de projetos que facilitem sua criação,
crescimento e sobrevivência;
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VII - O estímulo e implementação do desenvolvimento econômico do Município;

VIII - Manter articulação com Órgãos e entidades públicas e instituições privadas, visando à formulação e
implantação de políticas, programas e projetos em relação ao desenvolvimento do setor produtivo do Município;

IX - Formular, coordenar, Executar e avaliar programas e ações que visem à geração de ocupação e
renda  da  população  do  Município  através  do  desenvolvimento  do  empreendedorismo,  da  qualificação
profissional e o acesso ao crédito e microcrédito de fomento;

X - Cadastro e contato permanente com instituições da iniciativa privada, sem fins lucrativos, entidades
públicas  ou privadas,  associações,  ONG’s,  clubes,  escolas,  universidades,  igrejas,  prestadores de  serviços,
indústria e comércio, bem como, quaisquer outras entidades indispensáveis à implantação de programas de
Preservação Permanente e conservação e recursos naturais;

XI -  Incentivar e orientar a instalação e a localização de unidades produtivas nos diferentes setores
produtivos, conforme as potencialidades e vocação econômica do Município, respeitando a legislação ambiental
vigente e as diretrizes do Plano Diretor do Município;

XII - celebrar contratos, convênios e congêneres com a finalidade de efetivar os objetivos 

XXIII - Elaborar consultas jurídicas dentro de sua área de atuação;

XXIV - Administrar o pessoal os recursos e os bens colocados à sua disposição;

XXV -  Proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão, ao controle e à prestação de contas dos recursos
financeiros colocados à sua disposição, em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do Poder
Executivo Municipal;

XXVI - Praticar todos os atos e ações necessárias ao bom desempenho das funções do Órgão; e

XXVII - Executar outras atribuições afins.

Art.  69. A  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Econômico na  execução  das  suas
atribuições/competências contará na sua estrutura organizacional  com os Órgãos abaixo especificados, que
estarão voltados a atender ao Chefe do Poder Executivo e aos Órgãos da Administração Municipal:

I - Superintendência de Comércio, Indústria e Serviço;

II - Coordenadoria de Crédito;

III - Coordenadoria de Apoio às Micro e Pequena Empresa;

IV - Coordenadoria Operacional;

V - Superintendência de Empreendedorismo;

VI - Coordenadoria de Empreendedorismo;

VII - Coordenadoria de Fomento Empresarial;

VIII - Coordenadoria de Pesquisa e Planejamento

CAPÍTULO V

Das Competências Comuns dos Titulares dos Órgãos

SEÇÃO I

Das Atribuições Comuns dos Secretários Municipais e Demais Dirigentes Subordinados Diretamente
ao Prefeito

Art.  70. Além das atribuições próprias de cada Órgão, especificadas nesta Lei, compete a cada Secretário
Municipal ou titular  de cargo de igual  nível  hierárquico subordinados diretamente ao Prefeito, as seguintes
atribuições:

I - Dirigir e administram um governo municipal, de uma Secretaria Municipal ou Órgão assemelhado,
fixando políticas globais e setoriais, acompanhando a execução das mesmas e avaliando seus resultados, para
assegurar o bem-estar geral, a integridade e segurança e a defesa das instituições;

II  - Exercer  a  supervisão  técnica  e  normativa  das  unidades  que  integram  o  Órgão  que  dirige,
respondendo por funções administrativas delegadas pelo Chefe do Executivo Municipal;

III - Assessorar o Prefeito na tomada de decisões sobre assuntos inseridos no campo de competência do
Órgão que dirige;

IV - Despachar pessoalmente com o Prefeito, nos dias determinados, e participar de reuniões coletivas,
quando convocado;

V - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área de atividade;
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VI -  Apresentar  ao Prefeito,  na época própria,  o  programa anual  de trabalho das unidades sob sua
direção;

VII - Promover os registros das atividades do Órgão, como subsídio à elaboração do relatório anual da
Prefeitura, objetivando a realização de audiência pública de prestação de contas;

VIII  - Proferir  despachos  interlocutórios  em processos  cuja  decisão  caiba  ao  Prefeito  e  despachos
decisórios em processos de sua competência;

IX - Encaminhar  ao  Planejamento  Municipal,  na  época  própria,  devidamente  justificada,  a  proposta
orçamentária do Órgão para o ano imediato;

X - Apresentar ao Prefeito,  na periodicidade estabelecida,  relatório das atividades do Órgão sob sua
direção, sugerindo medidas para melhoria dos serviços;

XI - Baixar portarias, instruções e ordens de serviço para a boa execução dos trabalhos das unidades sob
sua direção;

XII - Propor a abertura de inquérito, sindicância ou processo administrativo para aplicação de medidas
disciplinares que exijam tal formalidade e aplicar as de sua alçada, nos termos da legislação, aos servidores
que lhe forem subordinados;

XIII - aprovar a escala de férias dos servidores que lhe são diretamente subordinados;

XIV - Propor o pagamento de gratificações a servidores pela prestação de serviços extraordinários;

XIV - Propor a admissão de servidores para o Órgão que dirige nos termos da legislação vigente;

XVI - promover junto as demais chefias e a Comissão de Avaliação de Desempenho, a avaliação periódica
e especial de desempenho dos servidores sob sua responsabilidade;

XVII - Manter rigoroso controle das despesas das unidades sob sua responsabilidade;

XVIII - promover a manutenção atualizada dos registros do patrimônio mobiliário, imobiliário e dos bens
semoventes da pasta;

XIX - Autorizar os servidores lotados no Órgão a deixar de comparecer ao serviço para frequentarem
cursos, seminários ou outras atividades que visem o aperfeiçoamento do seu desempenho profissional e sejam
de interesse para a Administração, observando a legislação específica em vigor;

XX - Indicar nomes e opinar sobre o preenchimento dos cargos em comissão e funções remuneradas de
sua Secretaria;

XXI - Zelar pela fiel observância e aplicação do presente Regulamento e das instruções para execução
dos serviços;

XXII - Assistir ao Prefeito em eventos político-administrativos;

XXIII - Representar o Prefeito, quando por ele solicitado;

XXIV - Executar os procedimentos estabelecidos em norma escrita para as questões da contratação de
servidores em caráter permanente ou temporário.

XXV - Resolver os casos omissos e as dúvidas suscitadas na execução deste Regulamento, expedindo
para esse fim as instruções necessárias.

XXVI - Promover  junto  as  demais  chefias  e  a  Comissão  de  Avaliação  de  Desempenho,  a  avaliação
periódica e especial de desempenho dos servidores sob sua responsabilidade;

Parágrafo  Único. As  competências  referidas  neste  artigo  são  comuns,  também,  ao  Procurador-Geral  do
Município e Controlador-Geral do Município.

Art.  71. Os secretários  municipais  ou titular  de cargo de igual  nível  hierárquico,  serão escolhidos  dentre
brasileiros maiores de vinte e um anos, no exercício dos direitos políticos e nomeados pelo seu superior.

§ 1º Para o exercício desses cargos,  deverão ser observados as atribuições, os requisitos e escolaridade
conforme estabelecida no Anexo II, desta Lei.

§ 2º É vedado o ingresso nesses cargos ao cidadão que estiver respondendo a processos criminais  ou
administrativos.

SEÇÃO II

Das Atribuições Comuns dos Secretários Adjuntos

e Procuradores Adjuntos

Art.  72. Além das atribuições próprias de cada Órgão, especificadas nesta Lei, compete a cada  Secretário
Adjunto ou Procurador Adjunto ou titular  de cargo de igual  nível  hierárquico subordinados diretamente ao
Secretário Municipal, as seguintes atribuições:
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I - Assessorar o titular da pasta na direção, coordenação e gestão estratégica do Órgão, no âmbito de sua
competência;

II - Representar o Secretário Municipal desde que designado para tal;

III - Garantir suporte na gestão de pessoas, na administração de material, patrimônio, informática e
serviços para as áreas meios e finalísticas da administração pública municipal.

IV - Coordenar os trabalhos nas diversas áreas de sua competência dando constante informação ao titular
da mesma a respeito do andamento dos trabalhos;

V - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área de atividade;

VI - Promover junto as demais chefias e a Comissão de Avaliação de Desempenho, a avaliação periódica
e especial de desempenho dos servidores sob sua responsabilidade;

VII - Procurar  informar ao titular  da  Pasta  ou Órgão de tudo  aquilo  que  interessa a Administração
Municipal;

VIII - Nos impedimentos do titular tomar decisões de competência deste, "ad-referendum" do mesmo;

IX - Administrar o pessoal lotado em sua área de atuação e zelar pela disciplina dos mesmos;

X - Providenciar levantamento anual das atividades para a realização de audiência pública de prestação
de contas;

XI - Participar dos eventos promovidos pela administração municipal buscando, sempre que necessário,
promover a ordem, com dedicação e postura;

XII  - Participar  com  o  titular  no  estudo  e  fornecimento  de  elementos  informativos  com  vistas  à
elaboração do Orçamento da Pasta ou Órgão;

XIII - Promover  junto  as  demais  chefias  e  a  Comissão  de  Avaliação  de  Desempenho,  a  avaliação
periódica e especial de desempenho dos servidores sob sua responsabilidade;

XIV - Praticar todos os atos necessários ao bom desempenho de suas funções;

Art. 73. Os secretários adjuntos, serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e um anos, no exercício
dos direitos políticos e nomeados pelo seu superior.

§1º Para o exercício desses cargos,  deverão ser observados as atribuições, os requisitos e escolaridade
conforme estabelecida no Anexo II, desta Lei.

§2º É  vedado o ingresso nesses cargos  ao cidadão que  estiver  respondendo a  processos  criminais  ou
administrativos.

§3º Os  ocupantes  dos  cargos  desses  Órgãos  exercem  suas  atividades  nas  mais  diversas  áreas  da
administração  pública  municipal,  como  área  financeira  e  contábil,  administrativa,  de  recursos  humanos,
jurídica, de tecnologia da informação e outras, realizando suas atividades em equipe, sob supervisão ocasional,
em ambiente fechado, e estão expostos ao assédio de grupos de pressão.

SEÇÃO III

Das Atribuições Comuns dos Superintendentes

Art.  74. Além  das  atribuições  próprias de  cada  Órgão,  especificadas  nesta Lei,  compete  a  cada
Superintendentes subordinados  diretamente  ao  Secretário  Municipal  ou  Secretário  Adjunto, as  seguintes
atribuições:

I - Dirigir  o fluxo financeiro do Órgão; implementam o orçamento municipal  e administram recursos
humanos.

II - Controlar patrimônio, suprimentos e logística e supervisionar serviços complementares;

III - Coordenar serviços de contabilidade, fiscalização, controladoria e elaboram planejamento do Órgão;

IV  - Promover,  por  todos  os  meios  ao  seu  alcance,  o  aperfeiçoamento  dos  serviços  sob  sua
responsabilidade;

V - Exercer a orientação e coordenação dos trabalhos da unidade que dirige;

VI - Dividir o trabalho pelo pessoal sob seu comando, controlando resultados e prazos, promovendo a
coerência e a racionalidade das formas de execução;

VII - Apresentar ao superior imediato,  na época própria,  programa de trabalho da unidade sob sua
responsabilidade;

VIII - Despachar diretamente com o superior imediato;
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IX - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área de atividade;

X - Apresentar ao superior imediato, na época própria, relatório das atividades da unidade que dirige,
sugerindo providências para melhoria dos serviços;

XI - Providenciar a organização e manutenção atualizada dos registros das atividades da unidade que
dirige;

XII - Propor ao superior imediato a realização de medidas para apuração de faltas e irregularidades;

XIII - Promover  junto  as  demais  chefias  e  a  Comissão  de  Avaliação  de  Desempenho,  a  avaliação
periódica e especial de desempenho dos servidores sob sua responsabilidade;

XIV - Fazer cumprir, rigorosamente, o horário de trabalho do pessoal a seu cargo;

XV - Atender ou mandar atender, durante o expediente, as pessoas que o procurarem para tratar de
assuntos de serviço;

XVI - Providenciar a requisição de material permanente e de consumo necessário à unidade que dirige;

XVII - Zelar pela fiel observância e execução do presente Regimento e das instruções para execução dos
serviços a seu cargo;

XVIII  - Providenciar  levantamento  anual  das  atividades  para  a  realização  de  audiência  pública  de
prestação de contas;

XIX - Participar dos eventos promovidos pela administração municipal buscando, sempre que necessário,
promover a ordem, com dedicação e postura;

Art. 75. Os superintendentes, serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e um anos, no exercício dos
direitos políticos e nomeados pelo seu superior.

§ 1º Para o exercício desses cargos,  deverão ser observados as atribuições, os requisitos e escolaridade
conforme estabelecida no Anexo II, desta Lei.

§ 2º É vedado o ingresso nesses cargos ao cidadão que estiver respondendo a processos criminais  ou
administrativos.

§  3º Os  ocupantes  dos  cargos  desses  Órgãos  exercem  suas  atividades  nas  mais  diversas  áreas  da
administração  pública  municipal,  como área  financeira  e  contábil,  fiscalização,  administrativa,  de  recursos
humanos e de tecnologia da informação e outras, atuam em conjunto com gerências, sob supervisão ocasional,
em ambientes fechados, no período diurno, podendo trabalhar sob pressão, levando-os à situação de estresse.

SEÇÃO IV

Das Atribuições Comuns dos Coordenadores e Gerentes

Art. 76. Além das atribuições próprias de cada Órgão, especificadas nesta Lei, compete a cada Coordenador ou
Gerente subordinados diretamente ao Superintende, as seguintes atribuições:

I - Exercer a gerência dos serviços administrativos, planejamento e de fiscalização das operações em
empresas públicas nas áreas de educação, assistência social, saúde, obras, meio ambiente, agricultura e de
serviços públicos;

II - Gerenciar recursos humanos, administrar recursos materiais e serviços terceirizados de sua área de
competência;

III - Planejam, dirigem e controlam sob supervisão da Diretoria imediata, os recursos e as atividades do
Órgão que gerenciam, com o objetivo de minimizar o impacto nas atividades da unidade em que chefia;

IV  - Promover,  por  todos  os  meios  ao  seu  alcance,  o  aperfeiçoamento  dos  serviços  sob  sua
responsabilidade;

V - Controlar patrimônio, suprimentos e logística e supervisionar serviços complementares;

VI - Exercer,  em colaboração  com superior  imediato,  a  orientação  e  coordenação  dos  trabalhos  da
unidade que chefia;

VII - Dividir o trabalho pelo pessoal sob seu comando, controlando resultados e prazos, promovendo a
coerência e a racionalidade das formas de execução;

VIII - Despachar diretamente com o superior imediato;

IX - Assinar ofícios e documentos pertinentes à sua área de atividade;

X - Apresentar ao superior imediato, na época própria, relatório das atividades da unidade que chefia,
sugerindo providências para melhoria dos serviços;
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XI - Providenciar a organização e manutenção atualizada dos registros das atividades da unidade que
dirige;

XII - Promover junto as demais chefias e a Comissão de Avaliação de Desempenho, a avaliação periódica
e especial de desempenho dos servidores sob sua responsabilidade;

XIII - Propor ao superior imediato a remessa ao arquivo central os processos e papéis devidamente
ultimados;

XIV - Fazer cumprir, rigorosamente, o horário de trabalho do pessoal a seu cargo;

XV - Atender ou mandar atender, durante o expediente, as pessoas que o procurarem para tratar de
assuntos de serviço;

XVI - Providenciar levantamento anual das atividades para a realização de audiência pública de prestação
de contas;

XVII  - Promover  junto  as  demais  chefias  e  a  Comissão  de  Avaliação  de  Desempenho,  a  avaliação
periódica e especial de desempenho dos servidores sob sua responsabilidade;

XVIII  - Participar  dos  eventos  promovidos  pela  administração  municipal  buscando,  sempre  que
necessário, promover a ordem, com dedicação e postura;

Art.  77. Os coordenadores e gerentes serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e um anos, no
exercício dos direitos políticos e nomeados pelo seu superior.

§ 1º Para o exercício desses cargos, é exigida escolaridade de nível médio ou técnica e seu provimento é por
indicação superior.

§ 2º É vedado o ingresso nesses cargos ao cidadão que estiver respondendo a processos criminais  ou
administrativos.

§ 3º Os ocupantes dos cargos desses Órgãos exercem suas atividades gerenciais nas mais diversas áreas da
administração  pública  municipal,  como área  financeira  e  contábil,  fiscalização,  administrativa,  de  recursos
humanos e de tecnologia da informação e outras, atuam em conjunto com gerências, sob supervisão ocasional,
em ambientes fechados, no período diurno, podendo trabalhar sob pressão, levando-os à situação de estresse.

SEÇÃO V

Das Atribuições Comuns dos Assessores Técnicos

Art.  78. A Assessoria Técnica é a unidade pelo assessoramento direto ao Secretário Municipal e às demais
unidades internas da Secretaria, respeitadas as competências específicas da pasta, exercida por um profissional
técnico,  inscrito  no  Conselho  Regional  de  fiscalização  da  profissão,  com  competência  para, as  seguintes
atribuições:

I - Preparar estudos, pareceres e minutas, bem como colher dados, informações e subsídios, interna ou
externamente, em apoio às decisões do Secretário;

II - Realizar estudos, pesquisas e levantamentos nos Órgãos e entidades vinculados à Secretaria, bem
como o registro, análise e avaliação de dados, informações e decisões relativas à sua programação e o seu
desempenho;

III - Desenvolver estudos e atividades relacionados à área de atuação da Secretaria;

IV - Emitir pareceres sobre assuntos que envolvam indagações técnicas;

V - Elaborar e manter atualizada a coletânea de leis, decretos e demais atos de interesse técnico da
Secretaria;

VI - Assistir às unidades da Secretaria no desempenho de suas atribuições e responsabilidades técnicas
dentro da sua área de competência;

VII - Exercer outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo Secretário Municipal.

CAPÍTULO VI

Dos Princípios Gerais de Delegação e Exercício de Autoridade

Art. 79. O Prefeito, os Secretários, o Procurador, os Superintendentes e demais dirigentes de Órgãos de igual
nível hierárquico, salvo hipóteses expressamente contempladas em lei, deverão permanecer livres de funções
meramente executórias e da prática de atos relativos à rotina administrativa ou que indiquem uma simples
aplicação de normas estabelecidas.
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Parágrafo Único. O encaminhamento de processos e outros expedientes às autoridades mencionadas neste
artigo, ou a avocação de qualquer caso por essas autoridades, apenas se dará quando:

I - O assunto se relacionar com ato praticado pessoalmente pelas citadas autoridades;

II  - A competência  para  solução  for  simultânea  a  mais  de  um Órgão subordinado  diretamente  aos
Secretários  ou dirigentes  de  Órgãos  de  igual  nível  hierárquico,  ou  não  se  enquadrar  precisamente  na
competência de nenhum deles;

III - A questão incidir ao mesmo tempo no campo das relações da Prefeitura com a Câmara ou com
outras esferas de Governo;

IV - O reexame de atos manifestamente ilegais ou contrários ao interesse público;

V - A decisão importar em precedentes que modifiquem a prática vigente no Município.

Art. 80. Ainda com o objetivo de reservar às autoridades superiores as funções de planejamento, organização,
coordenação,  controle  e  supervisão,  e  de  acelerar  a  tramitação  administrativa,  serão  observadas,  no
estabelecimento de rotinas de trabalho e de exigências processuais, as seguintes orientações racionalizadoras:

I  - Todo  assunto  será  decidido  no  nível  hierárquico  mais  baixo  possível,  observadas  as  diretrizes
superiores, estabelecendo-se para tanto as seguintes orientações:

a) as chefias imediatas  que se situam na base de organização devem receber a maior  soma de
poderes decisórios, principalmente em relação a assuntos rotineiros;

b) a autoridade competente para proferir a decisão ou ordenar a ação deve ser a que se encontre no
ponto  mais próximo  àquele  em que a  informação se  complete  ou em que todos  os  meios  e
formalidades requeridos por uma operação se concluam;

II - A autoridade competente não poderá se escusar de decidir, protelando por quaisquer motivos suas
decisões ou encaminhando o caso à consideração superior ou de outra autoridade;

III - Os contatos entre os Órgãos da Administração Municipal, para fins de instrução de processo, far-se-
ão diretamente de Órgão para Órgão.

CAPÍTULO VII

Dos Secretários Municipais

Art. 81. Para os efeitos desta Lei, os Secretários Municipais são considerados Agentes Políticos Municipais,
nomeados e exonerados pelo Prefeito, a seu exclusivo critério.

Parágrafo Único. A Procuradoria-Geral é de nível hierárquico igual às Secretarias Municipais, porém o cargo
de Provimento em Comissão.

Art. 82. Os Secretários Municipais serão remunerados por subsídio fixado em parcela única e quantia certa,
vedado o acréscimo de prêmio ou verba de representação, bem como qualquer outra espécie remuneratória
com algum tipo de vinculação, especialmente à receita ou a outra remuneração exceto a gratificação prevista
no art. 97 desta lei, salvo na hipótese de alteração dos comandos da Constituição Federal.

§ 1º -  Os subsídios serão revistos anualmente, por lei específica, na mesma data da revisão geral dos
vencimentos dos servidores públicos municipais, sem distinção de índices, observados os limites previstos na
Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município de Colatina.

§ 2º -  A aplicação, em sua totalidade, do percentual constante da revisão geral anual, dependerá da não
extrapolação de nenhum dos limites aos quais estão submetidos o Executivo Municipal.

Art. 83 - Aos Secretários Municipais  e aos ocupantes de cargos de mesma natureza, por conservaram os
característicos de cargos em comissão, é reconhecido o direito ao pagamento de 13º subsídio, bem como o
adicional relativo a férias e férias anuais.

TÍTULO V 

DOS ÓRGÃOS CONSULTIVOS E DELIBERATIVOS

CAPÍTULO I

Das Disposições Gerais

Art. 84. Os Órgãos Consultivos e Deliberativos atuarão por meio de Conselhos Municipais Específicos, criados
por Lei, os quais são Órgãos de consulta, deliberação, cooperação e assessoramento do Prefeito Municipal nas
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diversas áreas de atuação da Administração Municipal, devendo estudar, analisar os diversos problemas sociais,
observada a área de atuação específica de cada Conselho Municipal, propondo medidas e soluções para os
diversos problemas sociais.

Art. 85. Os Conselhos Municipais possuem os seguintes objetivos:

I - Sistematizar as informações sociais aos Gestores Municipais de Políticas Públicas possibilitando um
conhecimento organizado acerca do assunto;

II - Utilizar dos indicadores sociais apurados para que os mesmos sirvam de embrião para a construção
de políticas públicas voltadas à efetivação dos processos públicos de recuperação social;

III - Identificar as fragilidades sociais, propondo medidas e soluções a fim de possibilitar a superação de
tais fragilidades;

IV - Apontar prioridades  nas  políticas  públicas  de  cada  área  de  atuação  do  Município,  através  dos
respectivos conselhos;

V - Trabalhar em conjunto com a Sociedade Civil organizada, sempre com vistas ao desenvolvimento
físico-territorial,  econômico,  social,  cultural  e  estratégico  do  Município,  funcionando  como  elo  sociedade-
prefeito;

VI - Definir as Políticas Públicas de cada Setor da Administração Municipal;

Art. 86. Os Conselhos Municipais serão constituídos paritariamente, por representantes de instituições técnicas
ligadas aos respectivos setores, por representantes da Administração Pública e por representantes da sociedade
civil organizada.

Parágrafo Único. O número de conselheiros será estabelecido na lei de criação dos mesmos, a qual também
estabelecerá os membros natos e formas de composição de suas diretorias.

Art.  87. O Mandato  dos Conselheiros Municipais  será  estabelecido  na lei  de criação dos mesmos,  a qual
estabelecerá a possibilidade de recondução dos membros, bem como, os casos de vacância.

Art.  88. Será  considerado  faltoso  o  conselheiro  titular  que  faltar  a  03  (três)  reuniões  consecutivas  sem
justificativa, ou conforme definido na lei de criação do mesmo.

Parágrafo Único. A função de conselheiro não admite licença por se tratar de função pública de confiança.

Art. 89. Além das formas previstas em lei, a vacância da função de Conselheiro se dará:

I - Pela renúncia expressa do Conselheiro;

II - Pela destituição do Conselheiro;

III - Pela ausência nos termos do artigo anterior.

Art.  90. A função de Conselheiro Municipal não é remunerada e é considerada função pública de relevante
valor social.

§  1º Fica  autorizado  ao  Chefe  do  Poder  Executivo  conceder  diárias,  para  custeio  de  passagens  e
alimentação, aos conselheiros em missões e treinamentos fora do território municipal.

§ 2º Fica obrigado o Conselheiro Municipal beneficiado com diárias para custeio de passagens e alimentação,
a prestar contas ao setor competente da Administração Municipal, nos termos da lei.

Art. 91.  Para o funcionamento das atividades desenvolvidas pelos Conselhos Municipais, o Prefeito Municipal
fará as indicações necessárias dos membros da Administração Pública e, nomeará, por meio de Decreto os
membros do respectivo Conselho, indicados pela Administração Municipal, pelas entidades privadas e sociedade
civil organizada.

Art.  92. A  organização,  forma  de  funcionamento  e  localização  dos  Conselhos  Municipais,  são  aquelas
estabelecidas na lei de criação do respectivo Conselho ou pelo seu regimento interno.

§ 1º Os atos dos Conselhos Municipais são de caráter deliberativo não vinculando o Chefe do Poder Executivo,
podendo passar por análises de natureza jurídica para a sua validade.

§ 2º Os Conselhos, após instituídos por lei, terão 60(sessenta) dias para a organização de seu regimento
interno,  prevendo  dentre  outras,  suas  atribuições,  composição  e  organização,  forma  de  funcionamento  e
deliberação, mandatos e forma de substituição.

TÍTULO VI

DOS CARGOS

CAPÍTULO I
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Dos Cargos em Comissão

Art.  93.  Ficam  criados,  transformados,  ampliados  ou  reduzidos  os  cargos  de  provimento  em  comissão
necessários à implantação desta Lei, bem como, estabelecidas às respectivas quantidades, símbolos e níveis de
vencimento,  nos  termos  do  Anexo  III  desta  Lei,  observado  a  definição  hierárquica  quanto  ao  Grupo
Administrativo:

I - Primeiro nível – DAS – Direção e Assessoramento Superior - Secretarias Municipais, Procuradoria e
Controle Interno;

II - Segundo nível – DAI – Direção e Assessoramento Intermediário – Procuradoria-Geral Adjunta,
Secretárias Adjuntas e Diretoria Jurídica; 

III  -  Terceiro  nível  –  DAT –  Direção  e  Assessoramento  Técnico  -  Superintendências  e  Assessoria
Técnica;

IV - Quarto nível  –  DAP –  Direção  de Áreas  de Apoio  – Coordenadorias,  Gerências  e  Assistência
Técnica;

§ 1º O Grupo Administrativo de  Direção e Assessoramento Superior, designado pelo código “DAS”,
compreende os cargos de provimento em comissão com  Padrão AGP e CC-1, e compreende as atividades
inerentes ao planejamento, orientação, coordenação e controle, no nível superior da hierarquia administrativa
dos Órgãos da administração Municipal direta, com vistas a formulação de programas, normas e critérios que
deverão ser observados pelos demais escalões hierárquicos.

§  2º O  Grupo  Administrativo  de  Direção  e  Assessoramento  Intermediário,  designado  pelo  código
“DAI”,  compreende os cargos de provimento em comissão com  Padrão CC-2 e CC-3,  e compreende as
atividades inerentes ao planejamento, orientação, coordenação e controle, no nível estratégico da hierarquia
administrativa  dos  Órgãos  da administração  Municipal  direta,  mediando  estratégias  com os  demais  níveis
hierárquicos objetivando a implementação de programas e políticas formuladas.

§ 3º O Grupo Administrativo  de  Direção e Assessoramento Técnico,  designado pelo código  “DAT”,
compreende os cargos de provimento em comissão com Padrão CC-4 e CC-5, e compreende as atividades
inerentes  ao  planejamento,  orientação,  coordenação  e  controle,  no  nível  de  tático  e  de  assessoria da
hierarquia administrativa dos Órgãos da administração Municipal direta, implementando estratégias, programas
e políticas formuladas, junto aos demais escalões hierárquicos.

§ 4º O Grupo Administrativo de Direção de Áreas de Apoio, designado pelo código “DAP”, compreende
os cargos de provimento em comissão com Padrão CC-6 e CC-7, e compreende as atividades inerentes ao
planejamento,  orientação,  coordenação e controle,  no  nível operacional da hierarquia  administrativa  dos
Órgãos  da  administração  Municipal  direta,  operacionalizando  programas  e  políticas  formuladas,  junto  aos
demais escalões hierárquicos.

Art.  94. Os  cargos  constantes  do  Anexo  III  desta  Lei  se  destinam  às  atribuições  de  direção,  chefia  e
assessoramento, sendo de livre nomeação e exoneração, que serão efetivadas por ato do Prefeito Municipal.

Parágrafo Único. Os servidores comissionados poderão participar como membros de comissões especiais na
coordenação  do  cumprimento  dentro  do  prazo  determinado  das  atribuições  especiais  de  análises,
levantamentos, estudos, atividades e tarefas definidas em ato do Chefe do Poder Executivo sem prejuízo de
suas atribuições normais,  bem como executar  quaisquer  outras atividades  necessárias para conclusão dos
trabalhos atribuídos à Comissão Especial fazendo jus a mesma remuneração dos membros efetivos. 

Art. 95. A escolaridade e os requisitos específicos dos cargos de provimento em comissão que integram os
Órgãos que compõem a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal, são aqueles estabelecidos nos termos
do Anexo II, que integra esta Lei.

Parágrafo Único. A competência funcional dos cargos previstos neste artigo decorre de suas atribuições, área
de atuação, escolaridade e jurisdição do Órgão a que está vinculado.

Art.  96  -  Os  servidores  efetivos  ocupantes  de  cargos  em  comissão  poderão  optar  pelo  vencimento
correspondente  ao  referido  cargo  comissionado  ou  pela  gratificação  de  60%  (sessenta  por  cento)  do
vencimento do cargo comissionado, nesta hipótese, sem prejuízo dos vencimentos do cargo efetivo.

Art. 97 - O Prefeito Municipal ao prover os cargos em comissão deverá fazê-lo de forma a assegurar que, no
mínimo, 20% (vinte) de suas vagas sejam ocupadas por servidores efetivos do Quadro Permanente de Pessoal
da Prefeitura.

Art. 98. As atribuições específicas relativas aos cargos criados por esta Lei, são aquelas inerentes aos Órgãos
constantes  do  Título  IV  e  respectivos  Capítulos  da  presente  Lei,  e  aquelas  constantes  em  regulamentos
próprios, expedido pelo Chefe do Executivo Municipal.

Art. 99. A autoridade competente não poderá escusar-se de decidir, protelando, por qualquer forma, o seu
pronunciamento ou encaminhando o caso à consideração superior ou de outra autoridade, sem manifestar-se
objetivamente a respeito, inclusive formalmente quando for o caso.
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Art.  100.  O Prefeito  Municipal  poderá,  a qualquer  momento,  avocar  a si,  segundo seu único  critério,  as
competências delegadas aos cargos de provimento em comissão criados nesta lei.

Parágrafo Único.  É indelegável a competência privativa do Prefeito, nos casos previstos na Lei Orgânica do
Município de Colatina.

CAPÍTULO II

Das Funções Gratificadas

Art. 101. As funções gratificadas (FGs) consubstanciam-se no encargo de chefia ou no conjunto de atribuições
e responsabilidades,  autônomas ou adicionais,  cometidas a servidor público efetivo,  ou de outra esfera de
governo que estejam à disposição do Poder Executivo, mediante designação.

Art. 102.  As funções gratificadas serão concedidas por ato do Prefeito Municipal e não constituem situação
permanente, mas sim vantagem transitória pelo efetivo exercício da atividade designada.

Art. 103. A designação para o exercício das funções gratificadas se efetivará com a publicação do respectivo
Ato do Prefeito, mediante o qual será indicada expressamente uma das seguintes funções:

I - Participação como membro de comissão de sindicância ou de processo administrativo disciplinar;

II - Gestão de contrato de grande complexidade;

III  - Coordenação  de  Órgão  administrativo  constante  nesta  Lei,  observado  as  atribuições  do  cargo
comissionado;

IV - Coordenação de Órgão administrativo, não prevista como atribuição de cargo comissionado;

V - Acompanhamento, supervisão ou controle de projeto ou atividade específica, quando não decorrente
das atribuições de cargo integrante;

VI - Função específica prevista detalhadamente no próprio ato de designação.

§ 1º O  exercício  das  funções  previstas  neste  artigo  ocorrerá  mediante  designação  de  servidor  para  o
exercício  de  função  gratificada  (FG),  observados  os  requisitos  de  qualificação  necessários  para  o  seu
desempenho e a compatibilidade com as atribuições do cargo que ocupa.

§ 2º Ao  servidor  público  designado  para  o  exercício  de  função  gratificada,  é  devido  uma  gratificação
conforme estipulado no Anexo IV da presente Lei.

§ 3° O quantitativo de funções gratificadas estará limitado a quantidade de órgãos criados na estrutura
organizacional do município. 

Art. 104. Ficam criadas e distribuídas as funções gratificadas, correspondentes ao cometimento de encargos de
assessoria, chefia, coordenação, participação em comissão, na forma e percentual especificados do Anexo IV,
que passa a integrar a presente Lei.

Art. 105. A gratificação instituída no artigo 105 da presente Lei terá caráter compensatório e não integrará a
remuneração dos servidores para qualquer fim.

Art. 106. As Funções Graficadas que possuam remuneração estabelecida em valor fixo serão reajustas com os
mesmos índices da revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X, do art. 37, da
Constituição.

TÍTULO VII

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 107. A complementação da reorganização da Estrutura Administrativa Municipal,  no que se refere  as
competências,  atribuições  e  responsabilidades  das  secretarias  adjuntas,  procuradoria  adjunta,
superintendências, coordenações e gerencias que compões os Órgãos, unidades e subunidades administrativas
descritas  nesta  estrutura,  serão  regulamentadas  por  meio  de  Decreto  do  Chefe  do  Executivo  Municipal,
observado o inciso IV do art. 99 da LOM.

Art. 108. O Prefeito Municipal para disciplinar a organização e o funcionamento da administração municipal,
poderá,  por  meio  de  Decreto,  realizar  o  remanejamento  das  Secretarias  Adjuntas,  Superintendências,
Assessoria Técnica, Coordenações e Gerências de uma para outra Secretaria, adequando-lhes a denominação e
procedendo com as adequações necessárias às unidades de lotação dos servidores municipais, em razão da
presente  Lei,  desde  que  caracterizados  a  necessidade  e  o  interesse  público  e  respeitadas  as  atribuições
peculiares e a formação profissional específica de seus titulares. 

§ 1° Por meio de Decreto Municipal o Prefeito Municipal poderá efetuar a alteração, mediante transformação,
dos  quantitativos  e  da  distribuição  dos  atuais  cargos  em comissão,  funções  de  confiança  e  gratificações,
observados os respectivos valores de remuneração e desde que não implique aumento de despesa.
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§ 2°  As modificações previstas neste artigo não podem gerar aumento de despesa e nem a criação ou
extinção de Órgãos, funções ou cargos públicos, na forma preconizada pelo art. 99, inciso IV e VI da Lei
Orgânica Municipal e art. 84, inciso VI, alínea “a” da Constituição Federal.

Art. 109.  Os cargos de Provimento em comissão previstos nesta Lei,  serão remunerados pelo regime de
subsídio, nos termos do artigo 39 da Constituição Federal, compreendendo os símbolos e os valores constantes
do Quadro de Remuneração por Subsídio constante do Anexo V, com vigência a partir da data de aprovação da
presente Lei.

Art. 110. À medida que forem sendo implantados os Órgãos que compõem a Estrutura Administrativa previstas
nesta Lei, serão extintos automaticamente os Órgãos constante das Leis precedentes, ficando o Chefe do Poder
Executivo autorizado a promover o remanejamento das dotações  orçamentárias  consignadas no orçamento
vigente, respeitados os elementos e as funções de governo.

Art. 111. As nomeações para Cargos em Comissão e as designações para as Funções Gratificadas são de livre
nomeação do Prefeito e obedecerão aos procedimentos estabelecidos nesta lei e demais legislações vigentes.

Parágrafo Único. Será nomeado para o exercício do Cargo Comissionado qualquer profissional, seja ou não
Servidor  Público,  e  observando  o  disposto  na Constituição  Federal  e  os  critérios  específicos  constante  de
presente Lei.

Art. 112.  Os atos administrativos firmados por servidores municipais  deverão ser motivados sob pena de
invalidação dos mesmos, ressalvado os casos de atos administrativos discricionários.

Art. 113. Os cargos de provimento em Comissão, Funções Gratificadas e outras gratificações da Administração
Municipal serão aquelas constantes do Anexo III, IV e VI desta Lei, observado o artigo 109.

§ 1º Os ocupantes de cargo em Comissão e função gratificada de que trata esta Lei, que já estiverem no
exercício na data da publicação desta lei,  continuarão prestando seus serviços normalmente,  até que seja
realizado os devidos atos de readaptação de função;

§ 2º Os demais ocupantes de cargo em Comissão e função gratificada, continuarão prestando seus serviços
normalmente, até que seja realizado os devidos atos de desligamento;

§ 3º No caso de cargos em que houve a alteração da denominação, o Prefeito Municipal expedirá atos, de
forma gradual, para a disciplina, adequação e organização dos mesmos à Nova Estrutura Administrativa.

§ 4º O Poder Executivo fará a alteração das referências dos cargos ocupados na Estrutura Administrativa,
nos termos do Anexo III desta Lei, sem prejuízos de qualquer natureza.

Art. 114. O Poder Executivo realizará palestras, seminários ou eventos desta natureza objetivando a difusão da
Nova Estrutura Administrativa, bem como, seu funcionamento e distribuição de atribuições dos Órgãos e cargos
da Administração Municipal.

Art.  115.  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado a ajustar  o  Orçamento  vigente  para  fazer  face às  despesas
decorrentes da presente Lei, nos termos da Lei Orgânica Municipal e Lei 4.320/64.

Art. 116.  Fica autorizado o pagamento de gratificação de produtividade aos Fiscais de Tributos Municipais.

§1° A forma de apuração e os procedimentos para controle e pagamento da gratificação de produtividade,
bem como demais normas necessárias a regulamentação da gratificação, serão estabelecidas por Decreto do
Chefe do Poder Executivo Municipal.

§2° O valor da gratificação de produtividade fica limitado à diferença entre o valor do subsídio do Secretário
Municipal e o vencimento base do Fiscal de Tributos Municipais, observado, em qualquer caso, para fins de
cálculo da remuneração total, o teto constitucional previsto no art. 37, VI, da Constituição Federal.

§3° Enquanto  não  aprovado  o  decreto  previsto  no  §1°,  o  pagamento  da  produtividade  permanecerá
subordinado às disposições da legislação anterior.

Art. 117. Esta Lei entrará em vigor no primeiro dia do mês subsequente a data de sua publicação, revogando-
se as Leis Complementares nºs. 084/2016, 085/2017, 086/2017, 095/2018, artigo 4 da LC 121/2022 e Leis
Ordinária nº. 4850/2003, 5.781/2011, 6.809/2021, bem como as normas delas decorrentes, e as disposições
em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 01 de maio de 2022.
                                 ___________________________

                                                                                                                    Prefeito Municipal
Registrada no Gabinete do Prefeito Municipal
de Colatina, em 01 de maio de 2022.
__________________________________ 
Secretário Municipal de Governo.
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ANEXO I

DEMONSTRAÇÃO GRÁFICA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

DA PREFEITURA MUNICIPAL COLATINA

Referente ao § 1º do art. 22 da Lei.
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ANEXO II
ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS DE INVESTIDURA E ESCOLARIDADE

Referente ao § 1º do art. 71, § 1º do art. 73, § 1º do art. 75, 94; e 96 da Lei.

Cargo/Hierarquia Secretário Municipal – Agente Político

Grupo Administrativo DAS – Direção e Assessoramento Superior.

Requisitos

Formação  em  nível  técnico  ou  superior;  Conhecimento  em  informática;
Currículo; Idade mínima de 21 anos - art. 106, LOM;
Residência fixa no município - art. 106, LOM; 
Pleno exercício dos direitos políticos - art. 106, LOM;
Não  ter  sofrido  condenação  criminal  transitada  em  julgado  que
expressamente o impeça de assumir cargo público.

Atribuições:

I. Responder como titular da pasta e representar institucionalmente a secretaria junto aos diferentes níveis
de governo;
II.  Articular  os  interesses  da  Secretaria  junto  as  demais  Secretarias  e  os  demais  Órgãos  da  estrutura
organizacional do Município;
III. Responder e adotar medidas para o harmônico cumprimento de todas as competências da secretaria em
consonância com a legislação vigente;
IV. Despachar com o Prefeito Municipal;
V.  Responder  por  contratos  a  Serem firmados  pela  Secretaria,  bem como supervisionar,  acompanhar  e
avaliar os seus respectivos cumprimentos;
VI. Garantir suporte na gestão de pessoas, na administração de material, patrimônio, informática e serviços
para as áreas meios e finalísticas da administração pública municipal;
VII. Planejar, coordenar e supervisionar ações, monitorando resultados e fomentando políticas de mudança;
VIII. Exercer a direção geral, orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos dos Órgãos que lhe são diretamente
subordinados além de estabelecer diretrizes para a atuação da Secretaria Municipal;
IX.  Subsidiar  o  Prefeito  no que  concerne ao planejamento  e ao processo decisório  relativo  às políticas,
programas, projetos e atividades de sua área de competência;
X. Promover a integração com Órgãos e entidades da Administração Municipal, objetivando o cumprimento de
atividades setoriais;
XI. Coordenar a aplicação do planejamento estratégico estabelecido para sua área;
XII. Avaliar desempenho e resultados dos programas, projetos e atividades empreendidos sob sua 
responsabilidade;
XIII. 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;
XIV. Utilizar recursos de informática;
XV. Conduzir veículos oficiais sob sua guarda, quando necessário;
XVI. Dar ampla divulgação as informações, normas e políticas públicas do Município;
XVII.  Participar de reuniões, eventos e audiências quando convocado;
XVIII. Realizar outras atividades correlatas no âmbito de sua competência, que lhe venham a ser delegadas.

Cargo/Hierarquia Controlador-Geral – Agente Político

Grupo Administrativo DAS – Direção e Assessoramento Superior.

Requisitos

Formação em nível superior com registro no respectivo Conselho de Classe;
preenchido  preferencialmente  por  servidor  ocupante  de  cargo  efetivo  de
auditor  público  interno  (art.  8"  LC  73/2013);  Demonstrar  conhecimento
sobre  matéria   orçamentária,  financeira,  contábil,  jurídica  e  administração
pública, além de  dominar os conceitos relacionados ao controle interno e à
atividade  de  auditoria  (art.  8"  LC  73/2013),  Vedações  do  art.  11,  da  LC
73/2013;  Declaração  de  não  parentesco;  conhecimento  em  informática;
Currículo;
Idade  mínima  de  21  anos  -   art.  106,  LOM;  
Não  ter  sofrido  condenação  criminal  transitada  em  julgado  que
expressamente o impeça de assumir cargo público.

Atribuições:

I.  Coordenar  as  atividades  relacionadas  com  o  Sistema  de  Controle  Interno  da  Prefeitura  Municipal,
abrangendo as administrações Direta e Indireta, ou da Câmara Municipal, conforme
o caso, promover a integração operacional e orientar a elaboração dos atos normativos sobre
procedimentos de controle;
ll.  Apoiar  o  controle  externo  no  exercício  de  sua  missão  institucional,  supervisionando  ê  auxiliando  as
unidades executoras no relacionamento com o Tribunal de Contas do Estado, quanto ao encaminhamento de
documentos  e  informações,  atendimento  às  equipes  técnicas,  recebimento  de  diligências,  elaboração  de
respostas, tramitação dos processos e apresentação dos recursos;
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III. Assessorar a administração nos aspectos relacionados com os controles interno e externo e
quanto à legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres sobre os mesmos;
IV.  Interpretar  e  pronunciar-se  sobre  a  legislação  concernente  à  execução  orçamentária,  financeira  e
patrimonial;
V. Medir e avaliar  a eficiência, eficácia e efetividade dos procedimentos de controle interno, através das
atividades  de  auditoria  interna  a  serem realizadas,  mediante  metodologia  e  programação  próprias,  nos
diversos sistemas administrativos da Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Direta e Indireta, ou
da Câmara Municipal, conforme o caso, expedindo relatórios com recomendações para o aprimoramento dos
controles;
VI.  Avaliar  o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual,  na Lei  de
Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento, inclusive quanto a ações descentralizadas executadas à conta de
recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e de investimentos;
VII. Exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais, da Lei de Responsabilidade
Fiscal e os estabelecidos nos demais instrumentos legais;
VIII. Estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos dê
Gestão  e  avaliar  os  resultados,  quanto  à  eficácia,  eficiência  e  economicidade  na  gestão  orçamentária,
financeira, patrimonial e operacional da Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Direta e Indireta,
ou da Câmara Municipal, conforme o caso, bem como, na
Aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
IX. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Ente;
X.  Supervisionar  as  medidas  adotadas  pelos  Poderes,  para  o  retorno  da  despesa total  com pessoal  ao
respectivo limite, caso necessário, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal;
XI.  Tomar  as  providências,  conforme  o  disposto  no  artigo  31  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  para
recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites;
XII.  Aferir  â  destinação  dos  recursos  obtidos  com a  alienação  de  ativos,  tendo  em viste  as  restrições
constitucionais e as da Lei de Responsabilidade Fiscal;
XIII. Acompanhar a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal  nos termos da Lei de
Responsabilidade Fiscal, em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária e ao Relatório
de Gestão Fiscal, aferindo a consistência das informações constantes de tais documentos;
XIV.  Participar  do processo de planejamento e acompanhar  a elaboração do Plano Plurianual,  da Lei  de
Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária anual;
XV. Manifestar-se quando solicitado pela administração acerca da regularidade e legalidade de
Processos  licitatórios,  sua  dispensa  ou  inexigibilidade  e  sobre  o  cumprimento  e/ou  legalidade  de  atos,
contratos e outros instrumentos congêneres;
XVI. Propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as
atividades da administração pública, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e
melhorar o nível das informações;
XVII. Instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de
Controle Interno;
XVIII. Verificar os atos de admissão de pessoal, aposentadoria, reforma, revisão dê proventos  e  pensão
para posterior registro no Tribunal de Contas;
XIX. Manifestar através de relatórios, auditorias, inspeções, pronunciamentos voltados a identificar e sanar as
possíveis irregularidades;
XX. Alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente a Tomada
de contas, sob pena de responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados
de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos ou
quando não forem prestadas
as contas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;
XXI. Revisar e emitir parecer sobre os processos de Tomadas de contas Especiais instauradas pela Prefeitura
Municipal, incluindo suas administrações Direta e Indireta, ou pela câmara
Municipal, conforme o caso, determinadas pelo Tribunal de Contas do Estado;
XXII. Representar ao TCEES, sob pena de responsabilidade solidária, sobre as irregularidades
e ilegalidades identificadas e as medidas adotadas;
XXIII. Emitir parecei conclusivo sobre as contas anuais prestadas pela administração;
XXIV. Realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do Sistema de Controle Interno.
XXV. Utilizar recursos de informática;
XXVI. Conduzir veículos oficiais sob sua guarda, quando necessário;
XXVII. dar ampla divulgação as informações, normas e políticas públicas do Município;
XXVIII. Participar de reuniões, eventos e audiências quando convocado;
XXIX. Realizar outras atividades correlatas no âmbito de sua competência, que lhe venham a ser delegadas.
XXX. Responder como titular da Unidade Central de Controle Interno.

Cargo/Hierarquia Procurador-Geral – Cargo Comissionado – CC-1

Grupo Administrativo DAS – Direção e Assessoramento Superior. 
Requisitos Privativamente exercido por  advogado inscrito  nos quadros da Ordem dos

Advogados do Brasil - OAB, devendo ser detentor de notável saber jurídico
reputação ilibada e ter 03 (três) anos de atividade jurídica comprovada;
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Conhecimento em informática; Currículo;
Declaração de não parentesco;
Idade mínima de 21 anos -  art. 106, LOM;
Não  ter  sofrido  condenação  criminal  transitada  em  julgado  que
expressamente o impeça de assumir cargo público.

Atribuições:

I.  Dirigir  a  Procuradoria-Geral  do  Município,  superintender  e  coordenar  suas  atividades  e  orientar-lhe  a
atuação:
II. Despachar com o Prefeito Municipal;
IlI. Representar e defender o Município, por si ou através de Procurador Municipal designado, em juízo ou
fora dele, praticando todos os atos que se fizerem necessaires aos seus interesses  ou sua defesa; confessar
poderes na instância superior, e, inclusive substabelecer;
IV.  Defender,  nas  ações  diretas  de  inconstitucionalidade,  a  norma  legal  ou  ato  normativo,  objeto  de
impugnação:
V. Apresentar as informações a serem prestadas pelo Prefeito Municipal, relativas a medidas impugnadoras
de ato ou omissão do prefeito;
VI. Desistir, transigir, acordar e firmar compromisso nas ações de interesse do Município;
VII. Assessorar o Prefeito Municipal em assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou
propondo normas, medidas e diretrizes;
VIII. Assistir o Prefeito Municipal no controle interno da legalidade dos atos da administração;
IX. Sugerir ao Prefeito Municipal medidas de caráter jurídicos reclamados pelo interesse público;
X.  Fixar  a  interpretação  da  Constituição,  das  leis,  dos  tratados  e  demais  atos  normativos,  a  ser
uniformemente seguida pelos Órgãos e entidades da Administração Municipal;
XI. Baixar o Regimento interno da Procuradoria-Geral do Município;
XII.  Proferir  decisão  nas  sindicâncias  e  nos  processes  administrativos  disciplinares  promovidos  pelos
Procuradores e aplicar penalidades, salvo a de demissão:
XIII. Promover a lotação e a distribuição dos Membros e servidores, no âmbito da Procuradoria-Geral do
Município;
XIV. Editar e praticar os atos normativos ou não, inerentes a suas atribuições: XV - propor, ao Prefeito
Municipal, as alterações a esta Lei Complementar.
XV. Promover a cobrança da dívida ativa do Município;
XVI. Exercer as funções de assessoria jurídica dos Órgãos da Administração direta, bem como emitir parecer
para  fixar  a  interpretação  do  governo  municipal  e  o  uniforme  entendimento  das  Leis  e/ou  atos
administrativos;
XVII. Patrocinar as causas, contenciosas ou novas, em que o Município for autor, réu, interveniente ou de
qualquer forma interessado.
XVIII. Receber as citações iniciais e notificações referentes a quais quer ações ou processes ajuizados contra
o Município, nos quais for este chamado a intervir, bem como as notificações de manda do de segurança
dirigidas pessoa do Prefeito Municipal;
XIX. Utilizar recurses de Informática;
XX. Conduzir veículos oficiais sob sua guarda, quando necessário:
XXI. Dar ampla divulgação as informações, normas e políticas públicas do Município;
XXII. Participar de reuniões, eventos e audiências quando convocado;
XXIII. Realizar outras atividades correlatas no âmbito de sua competência, que lhe venham a ser delegadas.

Cargo/Hierarquia Procurador-Geral Adjunto – Cargo Comissionado – CC-2

Grupo Administrativo DAI – Direção e Assessoramento Intermediário.

Requisitos

Privativamente exercido por  advogado inscrito  nos quadros da Ordem dos
Advogados do Brasil - OAB, devendo ser detentor de notável saber jurídico
reputação ilibada e ter 03 (três) anos de atividade jurídica comprovada;
Conhecimento em informática;
Currículo;
Declaração de não parentesco;
Não  ter  sofrido  condenação  criminal  transitada  em  julgado  que
expressamente o impeça de assumir cargo público.

Atribuições:

O Procurador-Geral Adjunto do Município, é direta e imediatamente subordinado à Procuradoria-Geral do
Município,  e  incumbe,  principalmente,  colaborar  com  este  em  seu  assessoramento  jurídico  ao  Prefeito
Municipal, produzindo pareceres, informações e demais trabalhos jurídicos que lhes sejam atribuídos pelo
chefe da instituição, obtendo as mesmas atribuições do Procurador-Geral. 

Cargo/Hierarquia Diretor Jurídico – Cargo Comissionado – CC-3

Grupo Administrativo DAI – Direção e Assessoramento Intermediário.

Requisitos Privativamente exercido por  advogado inscrito  nos quadros da Ordem dos
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Advogados do Brasil - OAB, devendo ser detentor de reconhecida idoneidade,
notável saber jurídico e reputação ilibada; Conhecimento em informática;
Currículo;
Declaração de não parentesco;
Não  ter  sofrido  condenação  criminal  transitada  em  julgado  que
expressamente o impeça de assumir cargo público.

Atribuições:

I. Coordenar as atividades de planejamento, Organização e direção da Secretaria;
II. Promover a interação e interação entre os diversos Órgãos da Secretaria e as políticas e ações definidas
em todas as áreas;
Ill. Auxiliar  e assessorar o Procurador-Geral no exercício de suas atribuições;
IV.  Coordenar  e  orientar  em  apoio  as  Secretarias  a  realização  de  estudos,  levantamento  de  dados  e
elaboração  de  propostas  de  projetos  que  levem  a  melhoria  do  desenvolvimento  das  atividades  da
Procuradoria e dos seus serviços:
V. Coordenar e orientar a execução das atividades administrativas e financeiras da procuradoria promovendo
suporte a realização dos programas projetos e atividades da Procuradoria, direção e coordenação;
VI. Organizar   e coordenar as atividades do gabinete do Procurador, em especial o protocolo de documentos
oficiais, atendimento  ao público, e o trâmite de processes  administrativos Inter secretarias;
VII. Subsidiar as instâncias superiores conforme lhe seja solicitado, no que concerne ao planejamento e ao
processo decisório  reative as Pol ticas, programas, projetos e atividades de sua área de competência;
VIII. Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas.
IX. Utilizar recurses de Informática;
X. Conduzir vê chulos oficiais sob sua guarda, quando necessário;
XI. Dar ampla divulgação as informações, normas e políticas públicas do Município; 
XII. Participar de reuniões, eventos e audiências  quando convocado;
XIII. Realizar outras atividades correlatas  no arenito de sua competência, que lhe venham a ser delegadas.

Cargo/Hierarquia Secretário Municipal Adjunto – Cargo Comissionado – CC-3 

Grupo Administrativo DAI – Direção e Assessoramento Intermediário.

Requisitos

Formação em nível técnico ou superior; conhecimento em Informática;
Declaração de não parentesco;
Não  ter  sofrido  condenação  criminal  transitada  em  julgado  que
expressamente o impeça de assumir cargo público.

Atribuições:

I. Exercer a subsecretaria da pasta nos assuntos concernentes a sua votação;
II. Substituir nas ausências e impedimento o secretário da pasta, na conclusão de secretário
adjunto;
Ill. 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;
IV. Promover estudos de racionalização e controle do desempenho   organizacional;
V. Coordenar a aplicação do planejamento   estratégico estabelecido   para sua área;
VI.  Avaliar  desempenho  e  resultados  dos  programas,  projetos  e  atividades  empreendidos  sob  sua
responsabilidade;
VII.  Apresentar,  periodicamente,  relatório  circunstanciado  e  critico  sobre  as  ações  empreendidas,  seu
monitoramento, desenvolvimento e aperfeiçoamento;
VIII. Subsidiar as instâncias superiores conforme lhe seja solicitado, no que concerne ao planejamento e ao
processo decisório relativo as políticas, programas, projetos e atividades de sua área de competência;
IX. Atuar no exame de matérias e processes administrativos, de forma consultiva;
X. Expor alterações que visem a melhoria e atualização da legislação, das normas complementares e dos
procedimentos administrativos;
XI. Garantir suporte na gestão de pessoas, na administração de material, patrimônio, informática e serviços
para as áreas meios e finalísticas   da administração;
XII.  Definir  diretrizes,  planejar,  coordenar  e  supervisiona  ações,  monitorando  resultados  e  fomentando
políticas de mudança;
XIII. Planeja a execução do orçamento conforme planejamento   governamental;
XIV. Acompanhar e controlar a prestação dos serviços dos setores de sua competência:
XV. Subsidiar informações referentes a prestação de contas em qualquer forma de controle; XVI - Gerenciar
os contratos dos serviços relacionados   a sua competência;
XVII. Atender as auditorias e fiscalizações internas e externa os relacionados a sua competência;
XVIII. Utilizar recursos de Informática;
XIX. Conduzir veículos   oficiais sob sua guarda, quando necessário:
XX.  Dar ampla divulgação as informações, normas e políticas   públicas do Município;
XXI. Participar de reuni6es, eventos e audiências quando convocado;
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XXII. Realizar outras atividades correlatas   no âmbito de sua competência, que lhe venham a ser delegadas.

Cargo/Hierarquia Assessor Técnico – Cargo Comissionado – CC-4

Grupo Administrativo DAT – Direção e Assessoramento Técnico.

Requisitos

Formação em nível técnico ou superior com inscrição no respectivo conselho
de classe;
Conhecimento em Informática;
Currículo;
Declaração de não parentesco;
Não  ter  sofrido  condenação  criminal  transitada  em  julgado  que
expressamente o impeça de assumir cargo público. 

Atribuições:

I. Auxiliar e assessorar o Secretário Municipal e o Secretário Adjunto no exercício de suas atribuições: 
II. Subsidiar o Secretário Municipal e o Secretário Adjunto, quando solicitado, no processo   decisório relativo
as políticas, programas, projetos e atividades de sua área de competência;
III. Realizar estudos, levantamento de dados sobre matéria relacionada a administração pública;
IV. Elaborar documentos de interesse da secretaria para posterior ratificação;
V. Orientar o Secretário Municipal e o Secretário Adjunto sobre boas práticas de gestão; 
VI. Responder como responsável técnico do setor, quando designado;
VII. Elaborar propostas de projetos que levem a melhoria do desenvolvimento das atividades do Órgão e dos
seus serviços;                                                                                                
VIII. Gerenciar as questões relativas as rotinas de trabalhos do setor orientando os servidores quanta ao
procedimento a ser realizado nos casos de dúvidas;
IX.  Confeccionar  e  fiscalizar  o  cumprimento  de  normas  de  procedimentos  internas,  informando      ao
Secretário Municipal e o Secretário Adjunto os responsáveis pelo descumprimento das mesmas quando isso
causar danos ao erário, atentar contra o código de ética ou afetar o cumprimento de metas e objetivos.
X. Despachar diretamente com o Secretário Adjunto, assuntos de interesse do Órgão, bem   como, pleitear a
aquisição de bens e execução de serviços necessários ao funcionamento do setor;
XI.  Dar  suporte  a  solicitações  administrativas   do  secretário   Municipal,  Secretário  Adjunto  e  demais
servidores do Órgão;
XII. Utilizar recursos de Informática;
XIII. Conduzir veículos   oficiais  sob sua guarda, quando necessário: 
XIV. Dar ampla divulgação as informações, normas e políticas públicas do município; 
XV. Participar de reuniões, eventos e audiências quando convocado;
XVI. Realizar outras atividades correlatas no âmbito de sua competência, que lhe venham a ser delegadas.

Cargo/Hierarquia Superintendente – Cargo Comissionado – CC-5

Grupo Administrativo DAT – Direção e Assessoramento Técnico.

Requisitos

Formação em nível médio;
Conhecimento em Informática;
Currículo;
Declaração de não parentesco;
Não  ter  sofrido  condenação  criminal     transitada  em  julgado  que
expressamente o impeça de assumir cargo público. 

Atribuições:

I.  Assistir  ao   secretário   municipal  e   o  secretário  adjunto   no  estabelecimento,  manutenção  e
desenvolvimento de suas relações institucionais internas e externas;
II. Organizar e coordenar as audiências do secretário:
III. Assessorar o secretário no planejamento de ações, na organização dos meios e na Coordenação das
atividades do setor ou serviços de sua lotação:
IV. Assistir ao secretário  municipal e o secretário adjunto em sua representação Institucional do setor ou
serviços de sua lotação;
V. Elaborar documentos de interesse do setor ou serviços de sua lotação para posterior Ratificação;
VI. Atuar nos processes de compras de produtos relacionados ao setor ou serviços destinados à sua lotação; 
VII.  Planejar,  organizar,  controlar  e  assessorar  recurses  humanos,  patrimônio,  materiais,  Informações,
financeira e tecnológica de interesse do setor ou serviços de sua lotação;
VIII. Conduzir o prepare e despacho do expediente, inclusive as respostas as consultas formuladas ao 6rgao
ap6s ouvidas as áreas técnicas, quando for o caso;
IX. Acompanhar e coordenar a tramitação dos processos de interesse do setor ou serviços de sua lotação,
respeitando e supervisionando o cumprimento das normas legais e Instruções normativas;
X. Assistir ao secretário em quest6es relativas as retinas de trabalhos do setor ou serviços de sua lotação:
XI. Requisitar e disponibilizar os meios materiais necessários para funcionamento do setor ou serviços de sua
lotação;
XII.  Coordenar o fluxo de informações bem como desempenhar as atividades  de coordenação interna e
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externa e junto aos Órgãos de imprensa, de divulgação de Informações e notícias do setor ou serviços de sua
lotação;                                                           
XIII.  Articular  os interesses do setor  ou serviços  de sua lotação junto  aos demais  Órgãos da estrutura
organizacional do município;
XIV. Administrar a correspondência e gerir o arquivo de informação dados, assim como e todos os atos,
relatórios, correspondências e outros documentos de interesse do setor ou de serviços de sua lotação;
XV. Acompanhar os termos dos contratos a serem firmados do setor ou serviços de sua lotação, bem como
supervisionar, acompanhar e avaliar os seus respectivos cumprimentos;
XVI. Utilizar recurses de informática;
XVII. Conduzir veículos oficiais sob sua guarda, quando necessário:
XVIII. Dar ampla divulgação as informações, normas e políticas públicas do município;
XIX. Participar de reuniões, eventos e audiências quando convocado;
XX. Realizar outras atividades correlatas   no âmbito   de sua competência, que lhe venham a ser delegadas.

Cargo/Hierarquia Coordenador – Cargo Comissionado – CC-6

Grupo Administrativo DAP – Direção de Áreas de Apoio.   

Requisitos

Formação em nível médio;
Conhecimento em Informática;
Currículo;
Declaração de não parentesco;
Não  ter  sofrido  condenação  criminal  transitada  em  julgado  que
expressamente o impeça de assumir cargo público. 

Atribuições:

I. Assessorar os Superintendentes na efetivação de ações propostas, na organização dos meios de execução
e no apoio as atividades das suas unidades;
II. Elaborar documentos de interesse do setor ou serviços de sua lotação para posterior ratificação;
III. Organizar documentos e correspondências;
IV. Acompanhar processes administrativos do setor ou serviços de sua lotação;
V. Coordenar recurses humanos e gerenciar equipes;
VI.  Administrar  processes  de  controle  de  ponto,  atestados,  afastamentos  entre  outras  atividades
administrativas;
VII. Gerir o pessoal, no que diz respeito a retinas funcionais, marcação de férias, cadastro, afastamentos e
acompanhamento de processes que envolvam servidores; 
VIII. Verificar   se as   equipes estão dimensionadas   para o volume de atividades, controlando assiduidade,
pontualidade   e reposição de quadros;
IX. Zelar pelos bens patrimoniais;
X. Levantar necessidades, requisitar e acompanhar a compra de material permanente e de consumo;
XI. Atuar nos processes de compras de produtos relacionados ao setor ou serviços destinados à sua lotação;
XII. Controlar materiais de consume, estoque de equipamentos, uniformes e insumos;
XIII. Gerenciar   equipe de serviços:
XIV. Elaborar relatórios;
XV. Criar retinas administrativas e operacionais;
XVI. Gerenciar escala de trabalho;
XVII. Distribuir serviços;
XVIII. Utilizar recurses de Informática;
XIX. Executar e acompanhar diretamente os serviços, supervisionando-os e responsabilizando-se pelo pleno
cumprimento dos prazos e pela exatidão das ações;
XX. Conduzir veículos oficiais sob sua guarda, quando necessário;
XXI.  Dar  ampla  divulgação  as  informações,  normas  e  políticas  públicas  do  Município;
XXII. Participar de reuniões, eventos e audiências quando convocado;
XXIII. Realizar outras atividades correlatas no âmbito de sua competência, que lhe venham a ser delegadas.

Cargo/Hierarquia Gerente – Cargo Comissionado – CC-7

Grupo Administrativo DAP – Direção de Áreas de Apoio.

Requisitos

Formação em nível médio;
Conhecimento em Informática;
Currículo;
Declaração de não parentesco;
Não  ter  sofrido  condenação  criminal  transitada  em  julgado  que
expressamente o impeça de assumir cargo público. 

Atribuições:
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I. Assessorar os Superintendentes na efetivação de ações propostas, na organização dos meios de execução
e no apoio as atividades das suas unidades;
II.  Chefiar  e  Executar  tarefas,  sob supervisão,  operacionalizando  projetos  relacionados  ao  seu setor  de
trabalho,  inclusive  retinas  administrativas  e/ou  técnicas,  responsabilizando-  se  pelas  ações  de  seus
subordinados e pelos resultados específicos obtidos;
III.  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;
IV. Distribuir   os serviços administrativos e zelar pelo cumprimento dos mesmos;
V. Supervisionar  e treinar equipes  de trabalho; 
VI. Dar suporte operacional aos subordinados;
VII. Levantar  necessidades; requisitar e acompanhar a compra de material permanente e de consumo. 
VIII. Elaborar, acompanhar e controlar os processes de aquisição permanentes e de consumo;
IX. Gerenciar o controle do material de consumo e permanente;
X. Elaborar, acompanhar   e controlar os contratos administrativos;
XI. Manter organizada a coletânea de leis e regulamentos, diretrizes, circulares, portarias, pareceres e outros
documentos;
XII. Fiscalizar e manter atualizado   o registro da frequência; 
XIII. Comunicar superiores hierárquicos as irregularidades cometidas por servidores ou terceiros que afetem
o bom andamento do serviço público;
XIV.  Despachar  e  controlar  a tramitação  de  documentos  e  expedientes  inerentes  as  atividades  sob sua
responsabilidade e conhecer a legislação vigente, atos internos, cumprindo, e fazendo cumprir, no âmbito de
sua atuação, as determinações nelas contidas; zelar pela ordem e conservação do material sob sua guarda;
XV. Conduzir veículos oficiais sob sua guarda, quando necessário:
XVI. Dar ampla divulgação as informações, normas e políticas públicas do Município; 
XVII. Participar de reuniões, eventos e audiências quando convocado;
XVIII. Realizar outras atividades correlatas no âmbito de sua competência, que lhe venham a ser delegadas. 

Cargo/Hierarquia Assistente Técnico – Cargo Comissionado – CC-7

Grupo Administrativo DAP – Direção de Áreas de Apoio.   

Requisitos

Formação em nível médio;
Conhecimento em Informática;
Currículo;
Declaração de não parentesco;
Não  ter  sofrido  condenação  criminal  transitada  em  julgado  que
expressamente o impeça de assumir cargo público.

Atribuições:

Assessorar os superiores hierárquicos no setor de sua lotação, atendendo ao público, agendando audiências,
gerindo correspondências, participando de reuniões, divulgando informações, confeccionando documentos,
dirigindo serviços, produzindo pareceres, informações e demais trabalhos que lhe seja atribuído pelo superior
hierárquico conforme
atribuições do cargo.

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS SECRETARIAS, POR GRUPO ADMINISTRATIVO, REFERÊNCIAS,

NÍVEL DE VENCIMENTO E QUANTIDADES
Referente ao art. 94; 95; 114; e § 4º do art. 114 da Lei.

SECRETARIA

GRUPO ADMINISTRATIVO / REFERÊNCIAS / NIVEL
VENCIMENTO

Total p/
Secretar

ia
DAS DAI DAT DAP

AP CC-1 CC-2 CC-3 CC-3 CC-4 CC-5 CC-6 CC-7

Governo 01 - - - 03 02 16 03 31 56
Assuntos Institucionais e

Comunicação Social
01 - - - - - 04 02 - 07

Procuradoria-Geral - 01 01 04 - - 04 04 - 14
Controladoria-Geral 01 - - - - 01 03 - - 05

Fazenda 01 - - - 03 01 08 10 - 23
Administração 01 - - - 02 01 04 13 - 21
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Gestão e Desenvolvimento de
Pessoas

01
- - - - - 02 07 01 11

Ciência Tecnologia e Inovação 01 - - - - - 01 04 01 07
Saúde 01 - - - 01 - 07 24 11 44

Educação 01 - - - - - 04 15 15 35
Assistência Social 01 - - - - - 03 11 - 15
Cultura e Turismo 01 - - - - - 02 03 - 06
Esporte e Lazer 01 - - - - - 01 02 08 12

Desenvolvimento Econômico 01 - - - - - 01 03 - 05
Desenvolvimento Rural 01 - - - 01 - 06 10 04 22

Desenvolvimento Urbano e
Meio Ambiente

01
- - - - 02 03 07 10 25

Habitação e Regularização
Fundiária

01
- - - - - 01 02 - 04

Obras 01 - - - - - 04 09 - 14
Transporte, Trânsito e

Segurança Pública
01

- - - - - 04 10 13 28

TOTAL POR CARGO 18 01 01 04 10 07 80 139 94 352

ANEXO IV

QUADRO DE FUNÇÃO GRATIFICADA

Referente ao § 2º do Art. 104 e art. 105 da Lei.

CATEGORIA ENCARGOS GRATIFICAÇÃO

FG 01 Responsável Técnico Contábil de UG
30 (trinta) 

UPFMC por mês

FG 02 Agente de Contratação
25 (vinte e cinco)
UPFMC por mês

FG 03 Presidente da CPL
20 (vinte) 

UPFMC por mês

FG 03 Pregoeiro
20 (vinte) 

UPFMC por mês

FG 03 Assessoria Técnica
20 (vinte) 

UPFMC por mês

FG 04 Direção e Chefia de Setor e Serviço
15 (quinze) UPFMC por

mês

FG 04 Membros Efetivos da CPL
15 (quinze) UPFMC por

mês

FG 04 Membros Efetivos da Equipe de Pregão
15 (quinze) UPFMC por

mês

FG 04 Função Especial em Comissão
15 (quinze) UPFMC por

mês

FG 04 Motorista de Gabinete
15 (quinze) UPFMC por

mês

FG 04 Membro Comissão (PAD)
15 (quinze) UPFMC por

mês

FG 05 Agente de Controle Interno
10 (dez) 

UPFMC por mês

ANEXO V

QUADRO DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO

(Quantidades, Referências e Remuneração)

Referente ao Art. 110 da Lei.

Id. CARGO QUANT. REF. SUBSÍDIO (R$)

01 Secretário Municipal 17 AP 8.600,00

02 Controlador-Geral do Município 01 AP 8.600,00

03 Procurador-Geral do Município 01 CC-1 9.316,34
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04 Procurador-Geral Adjunto 01 CC-2 6.812,23

05 Secretário Adjunto 10 CC-3 5.980,54

06 Diretor Jurídico 04 CC-3 6.339,27

07 Assessor Técnico 03 CC-4 4.009,51

08 Superintendente 78 CC-5 3.397,89

09 Coordenador 140 CC-6 2.002,00

10 Gerente 43 CC-7 1.550,00

11 Assistente Técnico 52 CC-7 1.550,00

ANEXO VI

QUADRO DE GRATIFICAÇÕES
ATRIBUIÇÃO VALOR

MEMBRO DE COMISSÃO ESPECIAL 10 (dez) UPFMC por mês

Funções do Membro de Comissão Especial: Cumprir dentro do prazo determinado as atribuições especiais
de análises, levantamentos, estudos, atividades e tarefas definidas em ato do Chefe do Poder Executivo sem
prejuízo  de  suas  atribuições  normais,  bem como  executar  quaisquer  outras  atividades  necessárias  para
conclusão dos trabalhos atribuídos à Comissão Especial, cabendo ao Secretário Municipal solicitante realizar
controle do pagamento mensal e apresentar o Relatório Final de Atividades ao Prefeito Municipal. 

ATRIBUIÇÃO VALOR

INTEGRANTES DA JURF E DO CCON 3 (três) UPFMC por Sessão

Funções do Membro da JURF e do CCON: As atribuições dos integrantes da JURF e CCON, serão definidas
mediante Regimento Interno aprovado por Decreto de Poder Executivo Municipal, em conformidade ao artigo
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2º da LC 87/2017.
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Decreto

DECRETO Nº 26.784 DE 12 DE ABRIL DE 2022        .           

Aprova  o  Plano  Anual  de  Fiscalização  (PAFI),  do Município  de
Colatina:

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, no uso de
suas atribuições legais e atendendo solicitação contida no processo protocolado sob nº 008722/2022, e

            CONSIDERANDO que o Plano Anual de Fiscalização 2022 aborda as ações
que a equipe da Controladoria Geral do Município de Colatina considera relevante para a gestão das Unidades
Gestoras que compõem a estrutura administrativa do Município de Colatina, visando o seu aprimoramento e
aperfeiçoamento, com base em Matriz de Riscos. Desta forma, com o fim de atingir esse objetivo, o plano
apresentado prevê a realização de auditorias nas áreas consideradas como prioritárias pela Controladoria Geral
do Município, DECRETA:

Artigo 1º -  Fica aprovado o PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO (PAFI), baseado em Riscos da Controladoria
Geral do Município, para o exercício de 2022.

Artigo 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
                    Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 12 de abril de 2022.

                   _____________________
                                               Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal
de Colatina, em 12 de abril de 2022.

__________________________________
Secretária Municipal de Governo.

Plano Anual de Fiscalização
(CONSOLIDADO) 

Exercício Financeiro 2022

Aprovação
João Guerino Balestrassi

Chefe do Poder Executivo

Elaboração
Jonathan Bruno Blunck Gervasio

Controlador Geral do Município
Auditor Público Interno

OAB/ES n° 17402

Bianca Simonassi e Franco
Auditora Pública Interna

CRA/ES n° 15507

Eliana Rabello 
Auditora Pública Interna

OAB/ES n° 22.059

Nildemar Antonio Botti
Auditor Público Interno 
CRC/ES N° 7.420/O-7

Colatina/ES 
2022
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1.INTRODUÇÃO

A Controladoria Geral do Município de Colatina apresenta o Plano Anual de Fiscalização (PAFI), no qual são
planejadas as ações de auditoria que serão executadas no exercício de 2022. 

A auditoria interna governamental é uma atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria,
desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. Trata-se de um mecanismo de
controle da própria gestão que tem por atribuição medir, avaliar e identificar suas falhas, bem como quais
procedimentos devem ser adotadas para corrigir as inadequações encontradas. 

A  atividade  de  Auditoria  Interna está  estruturada em procedimentos,  com enfoque técnico,  objetivo,
sistemático  e  disciplinado,  e  tem por  finalidade  agregar  valor  ao  resultado  da  organização,  apresentando
subsídios  para  o  aperfeiçoamento  dos  processos,  da  gestão  e  dos  controles  internos,  por  meio  de
recomendação de soluções para as não conformidades apontadas nos relatórios. 

O PAFI 2022 aborda as ações que a equipe da Controladoria Geral do Município de Colatina considera
relevantes para a gestão das Unidades Gestoras que compõem a estrutura administrativa do Município de
Colatina, visando o seu aprimoramento e aperfeiçoamento, com base em Matriz de Riscos. Desta forma, com o
fim de atingir esse objetivo, o plano apresentado prevê a realização de auditorias nas áreas consideradas como
prioritárias pela Controladoria Geral do Município. 

Procura-se,  a  partir  de  atividades  planejadas,  prever  a  realização  de  exames  que  verifiquem se  os
processos e sistemas administrativos que integram a estrutura organizacional das Unidades Gestoras estão
sendo conduzidos de acordo com os princípios da legalidade, da eficiência, da eficácia e dos demais princípios
constitucionais e administrativos.

Esta  análise  permitirá  à  Controladoria  Geral  do  Município  de  Colatina formular  recomendações  que
indiquem a melhoria contínua na gestão dos recursos públicos disponibilizados para o desenvolvimento das
atividades da Prefeitura Municipal de Colatina, tendo como objetivo  fortalecer a gestão e racionalizar as ações
de controle.

O  PAFI  2022 estabelece  os  macroprocessos,  instrumentos  de  auditoria,  objetivos  e  prazos  para  a
realização dos trabalhos. Ao término, o relatório dos trabalhos que conterão os achados, as conclusões e as
recomendações necessárias, será encaminhado ao Prefeito Municipal, ao Controlador Geral e às áreas auditadas
para que seja assegurado que as implementações sejam efetivamente realizadas.

Para  o  desenvolvimento  dos  trabalhos  os  auditores  deverão  adotar  os  procedimentos  descritos  na
Instrução Normativa SCI nº 002 e subsidiariamente Manual de Auditoria do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, caso não esteja aprovado o Manual de Auditoria do Município de Colatina

2. DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO

As ações de auditoria planejadas para o exercício de 2022 foram concentradas a fim de atender as
responsabilidades legais do órgão de controle interno e nas áreas consideradas como prioritárias definidas em
Matriz  de  Riscos  2022,  elaborada  pela  Equipe  de  Auditoria  e  aprovada  pelo  Prefeito  Municipal.  Essa
metodologia, qual seja, priorizar os macroprocessos de maior risco deverá ser adotada ainda nos critérios de
amostragem dos processos e procedimentos a serem fiscalizados pelas Equipes de Auditoria. Desta forma, as
ações de auditoria internas, previstas para o exercício de 2022 são as seguintes:

➢ AÇÃO Nº 001: GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 
Abrangência: Prefeitura Municipal de Colatina e Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental - SANEAR
Instrumento da Auditoria Governamental: Auditoria de Conformidade
Objetivo da auditoria: Realizar análise das Cessões de servidor público do Município de Colatina, inclusive Sa-
near, buscando levantar todos os servidores que encontram-se cedidos para outro ente e verificar a regularida-
de dos ressarcimentos apresentando no Relatório  de todos os convênios, servidores, validade da cessão, os va-
lores e o órgão responsável pelo ressarcimento.
Obs. No Resumo do Relatório deverá constar de forma sucinta: 
O tipo de controle realizado: quantitativo/qualitativo; 
Universo analisado e amostra selecionada;
Valor envolvido no processo de auditoria;
Descrição resumida do achado com até 1.000 (mil) caracteres; 
O tipo de procedimento de controle aplicado: Auditoria de Conformidade, Auditoria Financeira, Auditoria Opera-
cional, Análise documental, Conciliações de Demonstrativos, Circularização, Revisão Analítica, Testes Substanti-
vos, Testes de Controle, Inspeção Física, Observação Direta, Indagação, Confirmação Externa, Recalculo, entre
outros;
Situação da Análise: Procedimento Aplicado sem detecção de distorções; Procedimento Aplicado sem detecção
de distorções relevantes, constatando oportunidades de melhoria do controle; Procedimento Aplicado com cons-
tatação de distorções que ensejam risco grave e necessidade de correções; 
Benefícios financeiros da auditoria.
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Auditor Responsável pela Execução: BIANCA SIMONASSI E FRANCO
Líder da Auditoria: ELIANA RABELLO VOLPATO
Prazo: 30 de junho de 2022

➢ AÇÃO Nº 002: GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 
Abrangência: Prefeitura Municipal de Colatina e Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental - SANEAR
Instrumento da Auditoria Governamental: Auditoria de Conformidade
Objetivo da auditoria: Realizar análise de todos os servidores com acumulação de cargos no Município de Co-
latina, inclusive Sanear, verificando a regularidade do pagamento do adicional de tempo de serviço nestes casos
e a conformidade da acumulação com os critérios estabelecidos pela Constituição Federal.
Obs1. No Resumo do Relatório deverá constar de forma sucinta: 
O tipo de controle realizado: quantitativo/qualitativo; 
Universo analisado e amostra selecionada;
Valor envolvido no processo de auditoria;
Descrição resumida do achado com até 1.000 (mil) caracteres; 
O tipo de procedimento de controle aplicado: Auditoria de Conformidade, Auditoria Financeira, Auditoria Opera-
cional, Análise documental, Conciliações de Demonstrativos, Circularização, Revisão Analítica, Testes Substanti-
vos, Testes de Controle, Inspeção Física, Observação Direta, Indagação, Confirmação Externa, Recalculo, entre
outros;
Situação da Análise: Procedimento Aplicado sem detecção de distorções; Procedimento Aplicado sem detecção
de distorções relevantes, constatando oportunidades de melhoria do controle; Procedimento Aplicado com cons-
tatação de distorções que ensejam risco grave e necessidade de correções; 
Benefícios financeiros da auditoria.
Obs2. Em cada achado de auditoria, o auditor responsável pela execução deverá apresentar a base legal, con-
ceitos sobre o assunto objeto da análise e recomendação para resolução do achado.
Auditor Responsável pela Execução: ELIANA RABELO VOLPATO
Líder da Auditoria: NILDEMAR ANTONIO BOTTI 
Prazo: 30 de junho de 2022

➢ AÇÃO nº 003: Gestão da Folha de Pagamento 
Abrangência: Prefeitura Municipal de Colatina e Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental - SANEAR
Instrumento da Auditoria Governamental: Auditoria de Conformidade 
Objetivo da auditoria: Realizar análise de todos os servidores celetistas do Município de Colatina, verificando
a sua classificação, classe, vencimentos e o seu enquadramento na tabela de progressão em conformidade com
a Lei 4.135/94 e apresentando no Relatório Final a descrição detalhada dos servidores em desconformidade e o
apresentando o enquadramento correto de cada servidor.
Obs1. No Resumo do Relatório deverá constar de forma sucinta: 
O tipo de controle realizado: quantitativo/qualitativo; 
Universo analisado e amostra selecionada;
Valor envolvido no processo de auditoria;
Descrição resumida do achado com até 1.000 (mil) caracteres; 
O tipo de procedimento de controle aplicado: Auditoria de Conformidade, Auditoria Financeira, Auditoria Opera-
cional, Análise documental, Conciliações de Demonstrativos, Circularização, Revisão Analítica, Testes Substanti-
vos, Testes de Controle, Inspeção Física, Observação Direta, Indagação, Confirmação Externa, Recalculo, entre
outros;
Situação da Análise: Procedimento Aplicado sem detecção de distorções; Procedimento Aplicado sem detecção
de distorções relevantes, constatando oportunidades de melhoria do controle; Procedimento Aplicado com cons-
tatação de distorções que ensejam risco grave e necessidade de correções; 
Benefícios financeiros da auditoria.
Obs2. Em cada achado de auditoria, o auditor responsável pela execução deverá apresentar a base legal, con-
ceitos sobre o assunto objeto da análise e recomendação para resolução do achado.
Auditor Responsável pela Execução:   BIANCA SIMONASSI E FRANCO
Líder da Auditoria: ELIANA RABELLO VOLPATO
Prazo: 28 de fevereiro de 2023

➢ AÇÃO nº 004: Gestão da Folha de Pagamento 
Abrangência: Prefeitura Municipal de Colatina e Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental - SANEAR
Instrumento da Auditoria Governamental: Auditoria de Conformidade
Objetivo da auditoria: Realizar análise das alíquotas de adicional de tempo de serviço pagas a todos servido-
res celetistas, analisando especialmente se o percentual pago está em conformidade com a Lei 3.608/1990 e
identificar ainda todos os casos de pagamento indevido de adicional de tempo de serviço em casos de acumula-
ção de cargos na Prefeitura Municipal.
Obs. No Resumo do Relatório deverá constar de forma sucinta: 
O tipo de controle realizado: quantitativo/qualitativo; 
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Universo analisado e amostra selecionada;
Valor envolvido no processo de auditoria;
Descrição resumida do achado com até 1.000 (mil) caracteres; 
O tipo de procedimento de controle aplicado: Auditoria de Conformidade, Auditoria Financeira, Auditoria Opera-
cional, Análise documental, Conciliações de Demonstrativos, Circularização, Revisão Analítica, Testes Substanti-
vos, Testes de Controle, Inspeção Física, Observação Direta, Indagação, Confirmação Externa, Recalculo, entre
outros;
Situação da Análise: Procedimento Aplicado sem detecção de distorções; Procedimento Aplicado sem detecção
de distorções relevantes, constatando oportunidades de melhoria do controle; Procedimento Aplicado com cons-
tatação de distorções que ensejam risco grave e necessidade de correções; 
Benefícios financeiros da auditoria.
Obs2. Em cada achado de auditoria, o auditor responsável pela execução deverá apresentar a base legal, con-
ceitos sobre o assunto objeto da análise e recomendação para resolução do achado.
Auditor Responsável pela Execução:  BIANCA SIMONASSI E FRANCO
Líder da Auditoria: ELIANA RABELLO VOLPATO
Prazo: 30 de julho de 2022

➢ AÇÃO nº 005: Gestão da Folha de Pagamento 
Abrangência: Prefeitura Municipal de Colatina e Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental - SANEAR
Instrumento da Auditoria Governamental: Auditoria de Conformidade
Objetivo da auditoria: Realizar análise das alíquotas de adicional de tempo de serviço pagas a todos servido-
res estatutários, analisando especialmente se o percentual pago está em conformidade com a legislação vigente
e identificar ainda todos os casos de pagamento indevido de adicional de tempo de serviço em casos de acumu-
lação de cargos na Prefeitura Municipal.
O tipo de controle realizado: quantitativo/qualitativo; 
Universo analisado e amostra selecionada;
Valor envolvido no processo de auditoria;
Descrição resumida do achado com até 1.000 (mil) caracteres; 
O tipo de procedimento de controle aplicado: Auditoria de Conformidade, Auditoria Financeira, Auditoria Opera-
cional, Análise documental, Conciliações de Demonstrativos, Circularização, Revisão Analítica, Testes Substanti-
vos, Testes de Controle, Inspeção Física, Observação Direta, Indagação, Confirmação Externa, Recalculo, entre
outros;
Situação da Análise: Procedimento Aplicado sem detecção de distorções; Procedimento Aplicado sem detecção
de distorções relevantes, constatando oportunidades de melhoria do controle; Procedimento Aplicado com cons-
tatação de distorções que ensejam risco grave e necessidade de correções; 
Benefícios financeiros da auditoria.
Obs2. Em cada achado de auditoria, o auditor responsável pela execução deverá apresentar a base legal, con-
ceitos sobre o assunto objeto da análise e recomendação para resolução do achado.
Auditor Responsável pela Execução: ELIANA RABELLO VOLPATO
Líder da Auditoria: NILDEMAR ANTONIO BOTTI
Prazo: 30 de julho de 2022

➢➢ AÇÃO nº 006: GESTÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
Abrangência: Fundo Municipal de Saúde
Instrumento da Auditoria Governamental: Monitoramento
Objetivo da auditoria: Analisar a conformidade legal da seleção, celebração, contratação, plano de trabalho,
execução, monitoramento, prestação de contas, liquidação e pagamento  das contratualizações realizadas entre
o gestor público de saúde e os hospitais integrantes do SUS, públicos e privados, com ou sem fins lucrativos no
âmbito do Fundo Municipal de Saúde. O Auditor responsável deverá ainda a partir da análise da estrutura
organizacional do setor diagnosticar, juntamente aos servidores do setor, os principais procedimentos a serem
padronizados prestando apoio técnico na elaboração desses procedimentos conforme Instrução Normativa SCI
n° 001 e estabelecendo pontos de controle para maior segurança, controle, legalidade, eficácia e eficiencia do
procedimento.
Obs. No Resumo do Relatório deverá constar de forma sucinta: 
O tipo de controle realizado: quantitativo/qualitativo; 
Universo analisado e amostra selecionada;
Valor envolvido no processo de auditoria;
Descrição resumida do achado com até 1.000 (mil) caracteres; 
O tipo de procedimento de controle aplicado: Auditoria de Conformidade, Auditoria Financeira, Auditoria Opera-
cional, Análise documental, Conciliações de Demonstrativos, Circularização, Revisão Analítica, Testes Substanti-
vos, Testes de Controle, Inspeção Física, Observação Direta, Indagação, Confirmação Externa, Recalculo, entre
outros;
Situação da Análise: Procedimento Aplicado sem detecção de distorções; Procedimento Aplicado sem detecção
de distorções relevantes, constatando oportunidades de melhoria do controle; Procedimento Aplicado com cons-
tatação de distorções que ensejam risco grave e necessidade de correções; 
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Benefícios financeiros da auditoria.
Obs2. Em cada achado de auditoria, o auditor responsável pela execução deverá apresentar a base legal, con-
ceitos sobre o assunto objeto da análise e recomendação para resolução do achado.
Auditor Responsável pela Execução: ELIANA RABELLO VOLPATO
Líder da Auditoria: NILDEMAR ANTONIO BOTTI
Prazo:  31 de agosto de 2022 

➢ AÇÃO nº 007: Gestão de Compras Licitações e Contratos 
Abrangência: Prefeitura Municipal de Colatina e Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental - SANEAR
Instrumento da Auditoria Governamental: Acompanhamento
Objetivo da auditoria: Acompanhar a implementação e execução da Remessa Contratação ao TCEES, confor-
me exigência da IN 68/2020 do TCEES,  emitindo alertas tempestivos ao  responsável pelo órgão de controle
interno sobre a inobservancia de procedimentos  e prazos.  Bem como orientar  a equipe responsável  pelas
remessas quanto ao cumprimento da instrução normativa emitindo ao final  Relatório de Acompanhamento
descrevendo as medidas adotadas, principais dificulades enfrentadas e a análise sobre o cumprimento ou não
das exigências.
Auditor responsável pela execução: ELIANA RABELLO VOLPATO
Líder da Auditoria: NILDEMAR ANTONIO BOTTI
Prazo: 31 de dezembro de 2022

➢ AÇÃO nº 008: Gestão da Folha de Pagamento 
Abrangência: Prefeitura Municipal de Colatina e Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental - SANEAR
Instrumento da Auditoria Governamental: Auditoria de Conformidade
Objetivo da auditoria: Realizar mensalmente análise do pagamento de horas extraordinárias verificando se as
quantidades e valores estão em conformidade com a legislação aplicável. O Relatório mensal deverá ser infor-
mado ao responsável pelo controle interno do município mensalmente, após o envio da remessa Folha de Paga-
mento no Sistema CidadES. 
Obs. No Resumo do Relatório deverá constar de forma sucinta: 
O tipo de controle realizado: quantitativo/qualitativo; 
Universo analisado e amostra selecionada;
Valor envolvido no processo de auditoria;
Descrição resumida do achado com até 1.000 (mil) caracteres; 
O tipo de procedimento de controle aplicado: Auditoria de Conformidade, Auditoria Financeira, Auditoria Opera-
cional, Análise documental, Conciliações de Demonstrativos, Circularização, Revisão Analítica, Testes Substanti-
vos, Testes de Controle, Inspeção Física, Observação Direta, Indagação, Confirmação Externa, Recalculo, entre
outros;
Situação da Análise: Procedimento Aplicado sem detecção de distorções; Procedimento Aplicado sem detecção
de distorções relevantes, constatando oportunidades de melhoria do controle; Procedimento Aplicado com cons-
tatação de distorções que ensejam risco grave e necessidade de correções; 
Benefícios financeiros da auditoria.
Obs2. Em cada achado de auditoria, o auditor responsável pela execução deverá apresentar a base legal, con-
ceitos sobre o assunto objeto da análise e recomendação para resolução do achado.
Auditor Responsável pela Execução: BIANCA SIMONASSI E FRANCO
Líder da Auditoria: ELIANA RABELLO VOLPATO
Prazo: 30 de dezembro de 2022

➢ AÇÃO nº 009: Gestão da Folha de Pagamento 
Abrangência: Prefeitura Municipal de Colatina e Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental - SANEAR
Instrumento da Auditoria Governamental: Acompanhamento
Objetivo da auditoria: Acompanhar a implementação e execução da Remessa Folha de Pagamento, Estrutura
de Pessoal e Atos de Pessoal ao TCEES do ano de 2022, conforme exigência da IN 68/2020 do TCEES, emitindo
alertas tempestivos ao responsável pelo órgão de controle interno sobre a inobservancia de procedimentos e
prazos após  a  data  do envio  mensal  de  informações.  Bem como verificar  a ocorrência  de  inconsistências
apontadas no Sistema Cidades apresentando esclarecimentos sobre cada uma e sugerindo medidas para saná-
las.

2.5. Gestão Previdenciária

Código Ponto de
controle

Base legal Tipo de
procedimento

sugerido

Procedimento Aplicável à

2.5.37 Registro de
Admissões

CF/88, art. 71,
III e IN TC nº

38/2016

Auditoria
Governamental

de

Verificar  se  as  admissões  de
servidores efetivos estão sendo
encaminhadas ao TCE para fins

Contas de
Gestão (Todas

as UG's)
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conformidade de registro.
O tipo de controle realizado: quantitativo/qualitativo; 
Universo analisado e amostra selecionada;
Valor envolvido no processo de auditoria;
Descrição resumida do achado com até 1.000 (mil) caracteres; 
O tipo de procedimento de controle aplicado: Auditoria de Conformidade, Auditoria Financeira, Auditoria Opera-
cional, Análise documental, Conciliações de Demonstrativos, Circularização, Revisão Analítica, Testes Substanti-
vos, Testes de Controle, Inspeção Física, Observação Direta, Indagação, Confirmação Externa, Recalculo, entre
outros;
Situação da Análise: Procedimento Aplicado sem detecção de distorções; Procedimento Aplicado sem detecção
de distorções relevantes, constatando oportunidades de melhoria do controle; Procedimento Aplicado com cons-
tatação de distorções que ensejam risco grave e necessidade de correções; 
Benefícios financeiros da auditoria.
Obs2. Em cada achado de auditoria, o auditor responsável pela execução deverá apresentar a base legal, con-
ceitos sobre o assunto objeto da análise e recomendação para resolução do achado.
Auditor Responsável pela Execução: BIANCA SIMONASSI E FRANCO
Líder da Auditoria:  ELIANA RABELLO VOLPATO
Prazo: 30 de dezembro de 2022

➢ AÇÃO nº 010: GESTÃO FINANCEIRA 
Abrangência: Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental – SANEAR
Instrumento da Auditoria Governamental: Auditoria Financeira
Objetivo da auditoria: Realizar análise do histórico da administração financeira e orçamentária nos 10 (dez)
últimos anos relacionando as receitas e as despesas da autarquia buscando identificar e analisar a aplicação re-
cursos e o comportamento da receita e despesa de forma a subsidiar futuras decisões da gestão, especialmente
quanto a manutenção e futuros investimentos da autarquia.
Obs. No Resumo do Relatório deverá constar de forma sucinta: 
O tipo de controle realizado: quantitativo/qualitativo; 
Universo analisado e amostra selecionada;
Valor envolvido no processo de auditoria;
Descrição resumida do achado com até 1.000 (mil) caracteres; 
O tipo de procedimento de controle aplicado: Auditoria de Conformidade, Auditoria Financeira, Auditoria Opera-
cional, Análise documental, Conciliações de Demonstrativos, Circularização, Revisão Analítica, Testes Substanti-
vos, Testes de Controle, Inspeção Física, Observação Direta, Indagação, Confirmação Externa, Recalculo, entre
outros;
Situação da Análise: Procedimento Aplicado sem detecção de distorções; Procedimento Aplicado sem detecção
de distorções relevantes, constatando oportunidades de melhoria do controle; Procedimento Aplicado com cons-
tatação de distorções que ensejam risco grave e necessidade de correções; 
Benefícios financeiros da auditoria.
Obs2. Em cada achado de auditoria, o auditor responsável pela execução deverá apresentar a base legal, con-
ceitos sobre o assunto objeto da análise e recomendação para resolução do achado.
Auditor Responsável pela Execução: NILDEMAR ANTONIO BOTTI
Líder da Auditoria: BIANCA SIMONASSI E FRANCO
Prazo: 31 de dezembro de 2022

➢➢ AÇÃO nº 011: GESTÃO DA SAÚDE
Abrangência: Fundo Municipal de Saúde
Instrumento da Auditoria Governamental: Auditoria Operacional
Objetivo da auditoria: Avaliar o cumprimento das metas, as condições e satisfação do usuário na oferta de
serviços básicos de saúde contemplados no Programa 0020 Viva com Saúde buscando aferir:

I - Análise da estrutura física e funcional:
a) verificar toda a estrutura e organização da unidade prestadora de serviço comparando ao apresentado no
relatório do CNES;
b) avaliar aspectos relativos à estrutura/funcionalidade;
c) verificar quantitativa e qualitativamente os servidores para os serviços.

II - Análise de processo:
a) consultar responsabilidades do município;
b) verificar o acesso aos serviços de saúde, protocolos, fluxos, normas, rotinas de atendimento, entre outros;
c) analisar a humanização na atenção ao cidadão;
d) analisar o acesso a exames complementares;

III - Análise de resultados:
a) analisar indicadores e parâmetros da atenção;
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b) avaliar o grau de satisfação dos usuários;
c) cumprimento de metas.

IV - Avaliação da disponibilidade de recursos humanos, materiais e estrutura física observando:
a) se há setores da unidade que apresentam demanda reprimida;
b) capacidade da unidade para a realização dos procedimentos e serviços cadastrados;
c) se há cobrança ao usuário;
d) distribuição de medicamentos na rede e sua dispensação em quantidade suficiente à demanda;
e) jornada de trabalho dos profissionais x produtividade;
f) resolutividade da unidade;
g) existência de equipamentos ociosos ou desativados e suas causas;
h) o tempo de espera para consultas e encaminhamentos;

Obs. No Resumo do Relatório deverá constar de forma sucinta: 
O tipo de controle realizado: quantitativo/qualitativo; 
Universo analisado e amostra selecionada;
Valor envolvido no processo de auditoria;
Descrição resumida do achado com até 1.000 (mil) caracteres; 
O tipo de procedimento de controle aplicado: Auditoria de Conformidade, Auditoria Financeira, Auditoria Opera-
cional, Análise documental, Conciliações de Demonstrativos, Circularização, Revisão Analítica, Testes Substanti-
vos, Testes de Controle, Inspeção Física, Observação Direta, Indagação, Confirmação Externa, Recalculo, entre
outros;
Situação da Análise: Procedimento Aplicado sem detecção de distorções; Procedimento Aplicado sem detecção
de distorções relevantes, constatando oportunidades de melhoria do controle; Procedimento Aplicado com cons-
tatação de distorções que ensejam risco grave e necessidade de correções; 
Benefícios financeiros da auditoria.
Obs2. Em cada achado de auditoria, o auditor responsável pela execução deverá apresentar a base legal, con-
ceitos sobre o assunto objeto da análise e recomendação para resolução do achado.
Auditor Responsável: BIANCA SIMONASSI E FRANCO e ELIANA RABELLO VOLPATO
Líder da Auditoria: NILDEMAR ANTONIO BOTTI
Prazo: 31 de dezembro de 2022

➢➢ AÇÃO nº 012: GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA
Abrangência: Prefeitura Municipal de Colatina e Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental - SANEAR
Instrumento da Auditoria Governamental: Auditoria de Conformidade
Objetivo da auditoria: Avaliar se foram adotadas medidas com vistas à cobrança da dívida ativa e dos demais
créditos tributários de competência do Município.  No Relatório deverá ser apresentado,  entre outras: a) O
reflexo da renúncia de receitas nas contas públicas municipais; b) A adoção de medidas de compensação para a
renúncia de receitas; c) As estratégias operacionais adotadas pela Procuradoria-Geral do Município no que se
refere  à  recuperação  dos  créditos  tributários  municipais;l)  O  desempenho  da  arrecadação  das  receitas
municipais,  destacando  as  providências  adotadas  no  âmbito  da  fiscalização  das  receitas  e  combate  à
sonegação, bem como as demais ações voltadas para o incremento das receitas de competência do Município;
d) A política de recuperação dos créditos inscritos em Dívida Ativa, bem como, os provisionamentos para perdas
registradas em contas de ajustes da Dívida Ativa; e) as providências adotadas no âmbito da fiscalização das
receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial,
bem como  as  demais  medidas  para  incremento  das  receitas  tributárias  e  de  contribuições;  f)  além dos
seguintes pontos de controle da IN68/2020, conforme abaixo elencados.

1. Itens de abordagem prioritária

1.1. Gestão fiscal, financeira e orçamentária.

Código
Ponto de
controle

Base legal
Tipo de

procedimento
sugerido

Procedimento Aplicável à

1.1.1 Prestação  de
contas  anual  –
execução
orçamentária

LC  101/2000,
art. 58.

Auditoria
Governamental

operacional

Avaliar  se  a  prestação  de
contas anual do chefe do Poder
Executivo  evidencia  o
desempenho  da  arrecadação
em  relação  à  previsão,
destacando  as  providências
adotadas  no  âmbito  da
fiscalização  das  receitas  e
combate à sonegação, as ações
de recuperação de créditos nas
instâncias  administrativa  e
judicial,  bem como as  demais

Contas de
Governo
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medidas  para  incremento  das
receitas  tributárias  e  de
contribuições.

1.3.Gestão patrimonial

Código
Ponto de
controle

Base legal
Tipo de

procedimento
sugerido

Procedimento Aplicável à

1.3.6

Dívida  ativa  e
demais  créditos
tributários  –
cobrança
regular

LC  101/2000,
art. 11.

Auditoria
Governamental

de
conformidade

Avaliar  se  foram  adotadas
medidas com vistas à cobrança
da  dívida  ativa  e  dos  demais
créditos  tributários  de
competência  do  ente  da
federação.

Contas de
Governo

Contas de
Gestão (UG
responsável
pela Dívida

Ativa)

2.1. Instrumentos de planejamento: Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 
e Lei Orçamentária Anual – LOA

Código
Ponto de
controle

Base legal
Tipo de

procedimento
sugerido

Procedimento Aplicável à

2.1.12

LOA  –
demonstrativo
dos  efeitos  da
renúncia  de
receita

CRFB/88,  art.
165,  §  6º,  c/c
LC  101/2000,
art.  5º,  inciso
II.

Conformidade
(Verificação
documental)

Avaliar  se  o  demonstrativo
regionalizado  do  efeito,  sobre
as  receitas  e  despesas,
decorrente  de  isenções,
anistias, remissões, subsídios e
benefícios  de  natureza
financeira,  tributária  e
creditícia,  bem  como,  das
medidas  de  compensação  a
renúncias  de  receita  e  ao
aumento  de  despesas
obrigatórias  de  caráter
continuado  integrou  a  LOA
aprovada para o exercício.

Contas de
Governo

2.2. Gestão fiscal, financeira e orçamentária

Código
Ponto de
controle

Base legal
Tipo de

procedimento
sugerido

Procedimento Aplicável à

2.2.2

Instituição,
previsão  e
execução  de
receitas. 

LC  101/2000,
art. 11.

Auditoria
Governamental

operacional

Avaliar  se  foram  instituídos,
previstos  e  efetivamente
arrecadados todos os tributos
de  competência  do  ente  da
Federação.  As  providências
adotadas  no  âmbito  da
fiscalização  das  receitas  e
combate  à  sonegação,  as
ações  de  recuperação  de
créditos  em  instâncias
administrativas  e  judiciais,  e
os resultados alcançados.

Contas de
Governo

2.2.3 Renúncia  de
receitas  –
estimativa  de
impacto
orçamentário-
financeiro.

LC  101/2000,
art. 14.

Conformidade
(Verificação
documental)

Avaliar  se  a  concessão  ou
ampliação  de  incentivo  ou
benefício  de  natureza
tributária  da  qual  decorra
renúncia  de  receita  foi
acompanhada  de  estimativa
do  impacto  orçamentário-
financeiro  no  exercício  em
que deva iniciar sua vigência
e  nos  dois  seguintes,  se
atende ao disposto na lei de
diretrizes orçamentárias e se

Contas de
Governo
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observou  as  disposições
contidas nos incisos I e II, do
artigo 14, da LRF.

2.2.4

Renúncia  de
receitas  –
eficácia  da
concessão  ou
ampliação  do
incentivo.

LC  101/2000,
art. 14, § 2º.

Conformidade
(Verificação
documental)

Existindo renúncia de receita
cuja  condição  de  equilíbrio
tenha  sido  a  adoção  de
medida  de  compensação,
hipótese  do  inciso  II,  do
artigo 14 da LRF, avaliar se o
ato  de  concessão  ou
ampliação  do  incentivo  ou
benefício de que trata o caput
do  artigo  14,  só  entrou  em
vigor  quando  efetivamente
foram  implementadas  as
medidas de compensação.

Contas de
Governo

2.2.5

Renúncia  de
receitas  –
legislação
específica

CRFB/88,  art.
150, § 6º.

Conformidade
(Verificação
documental)

Avaliar  se  a  concessão  de
subsídio  ou isenção,  redução
de base de cálculo, concessão
de crédito presumido, anistia
ou  remissão,  relativos  a
impostos,  taxas  ou
contribuições,  foram
concedidos  mediante  lei
específica,  estadual  ou
municipal,  regulando
exclusivamente  as  matérias
acima  enumeradas  ou  o
correspondente  tributo  ou
contribuição.

Contas de
Governo

2.2.6
Renúncia  de
receitas  –
resultados

CRFB/88,  art.
37.  /Legislação
específica.

Auditoria
Governamental

operacional

Avaliar  se  os  resultados
obtidos  em  decorrência  da
renúncia  de  receitas,  sob  o
aspecto  sócio-econômico,
atenderem  às  justificativas
apresentadas  para  sua
concessão,  as  metas
resultados  esperados
consignados  nas  leis  que
autorizaram  os  incentivos,
bem como, se atenderam os
princípios  aplicáveis  à
administração  pública
consagrados no artigo 37 da
CRFB/88.

Contas de
Governo

2.2.7

Renúncia  de
receitas  –
avaliação  dos
projetos

LC  101/2000,
art. 1º, § 1º. /
Legislação
específica.

Auditoria
Governamental

de
conformidade

Avaliar  se  os  projetos  ou
atividades  beneficiadas  com
incentivos fiscais estão sendo
objeto  de  acompanhamento,
avaliação  de  resultados  e
benefícios esperados em face
das  justificativas
apresentadas  para  sua
concessão.

Contas de
Governo

2.2.12
Execução  de
despesas  –
vinculação

CRFB/88,  art.
167, inciso IV.

Auditoria
Governamental

de
conformidade

Avaliar  se  houve  vinculação
de  receita  de  impostos  a
órgão, fundo ou despesa em
desacordo com o inciso IV, do
artigo 167, da CRFB/88.

Contas de
Governo

2.3. Gestão patrimonial

Código
Ponto de
controle

Base legal
Tipo de

procedimento
sugerido

Procedimento Aplicável à

2.3.2 Dívida pública –
precatórios  –

CRFB/88,  art.
100  c/c  Lei

Auditoria
Governamental

Avaliar  se  os  precatórios
judiciais  estão  sendo  objeto

Contas de
Gestão (Todas
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pagamento
4.320/64,  art.
67.

de
conformidade

de pagamento, obedecidas as
regras  de  liquidez
estabelecidas na CRFB/88.

as  UG's)

2.3.4

Dívida  ativa  e
demais  créditos
tributários  –
cancelamento

CRFB/88,  art.
37  c/c  LC
101/2000,  art.
11.

Auditoria
Governamental

de
conformidade

Avaliar se houve comprovação
do  fato  motivador  para  o
cancelamento de dívida ativa
e/ou  demais  créditos
tributários, se houve previsão
legal  para  a  prática  desses
atos  e  se  o  impacto
econômico-financeiro  não
comprometeu  metas  de
resultados previstas na LDO.

Contas de
Governo

(consolidação)

Contas de
Gestão (UG
responsável
pela dívida

Ativa)

Obs. No Resumo do Relatório deverá constar de forma sucinta para cada ponto de controle: 
Obs. No Resumo do Relatório deverá constar de forma sucinta: 
O tipo de controle realizado: quantitativo/qualitativo; 
Universo analisado e amostra selecionada;
Valor envolvido no processo de auditoria;
Descrição resumida do achado com até 1.000 (mil) caracteres; 
O tipo de procedimento de controle aplicado: Auditoria de Conformidade, Auditoria Financeira, Auditoria Opera-
cional, Análise documental, Conciliações de Demonstrativos, Circularização, Revisão Analítica, Testes Substanti-
vos, Testes de Controle, Inspeção Física, Observação Direta, Indagação, Confirmação Externa, Recalculo, entre
outros;
Situação da Análise: Procedimento Aplicado sem detecção de distorções; Procedimento Aplicado sem detecção
de distorções relevantes, constatando oportunidades de melhoria do controle; Procedimento Aplicado com cons-
tatação de distorções que ensejam risco grave e necessidade de correções; 
Benefícios financeiros da auditoria.
Obs2. Em cada achado de auditoria, o auditor responsável pela execução deverá apresentar a base legal, con-
ceitos sobre o assunto objeto da análise e recomendação para resolução do achado.
Auditor Responsável pela Execução: ELIANA RABELLO VOLPATO
Líder da Auditoria: NILDEMAR ANTONIO BOTTI
Prazo: 28 de fevereiro de 2023

➢ AÇÃO nº 013: Gestão Fiscal
Abrangência: Prefeitura Municipal de Colatina
Instrumento da Auditoria Governamental: Acompanhamento
Objetivo da auditoria: Acompanhar no exercício de 2022 a divulgação dos instrumentos de transparência da
gestão fiscal  nos termos da Lei  de Responsabilidade Fiscal,  em especial  quanto ao Relatório  Resumido da
Execução Orçamentária e ao Relatório de Gestão Fiscal, aferindo a consistência, completude, conformidade das
informações evidenciadas e emitindo tempestivamente  alertas, pareceres e orientações ao responsável pelo
órgão de controle interno sobre a inobservância dos limites constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal e
os  estabelecidos  nos  demais  instrumentos  legais.  O  auditor  deverá  apresentar  relatórios  graficos  com o
comportamento da receita e despesa comparado com os ùltimos 10 (dez) anos. 
Auditor responsável pela Execução: NILDEMAR ANTONIO BOTTI
Líder da Auditoria: BIANCA SIMONASSI E FRANCO
Prazo: 28 de fevereiro de 2023

➢ AÇÃO nº 014: Gestão Fiscal
Abrangência: Fundo Municipal de Saúde
Instrumento da Auditoria Governamental: Acompanhamento
Objetivo da auditoria: Realizar levantamento do processo de confeccção dos instrumento de planejamento do
Fundo Municipal  de Saúde verificando se foram adotados todos os requisitos legais  quanto ao conteúdo e
aprovação. Bem como participar no ano de 2022 das audiiências públicas e acompanhar a divulgação dos
instrumentos de planejamento da Secretaria Municipal de Saúde, como o Plano Municipal de Saúde (PMS),
Programação Anual de Saúde (PAS) e Relatório de Gestão aferindo a consistência, completude, conformidade
das informações evidenciadas e emitindo tempestivamente alertas, pareceres e orientações ao responsável pelo
órgão de controle interno sobre a inobservância dos limites constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal e
os estabelecidos nos demais instrumentos legais. 
Auditor responsável pela Execução:  ELIANA RABELLO VOLPATO
Líder da Auditoria: NILDEMAR ANTONIO BOTTI 
Prazo: 28 de fevereiro de 2023

➢ AÇÃO nº 015: Gestão Fiscal
Abrangência: Sanear
Instrumento da Auditoria Governamental: Acompanhamento
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Objetivo da auditoria:  Acompanhar bimestralmente a execução orçamentária e financeira do exercício de
2022 da Autarquia emitindo tempestivamente  alertas, pareceres e orientações ao responsável pelo órgão de
controle interno sobre o atingimento das metas previstas nos instrumentos de planejamento.
Auditor responsável pela Execução: NILDEMAR ANTONIO BOTTI
Líder da Auditoria: BIANCA SIMONASSI E FRANCO
Prazo: 28 de fevereiro de 2023

➢ AÇÃO nº 016: Gestão Fiscal
Abrangência: Prefeitura Municipal de Colatina
Instrumento da Auditoria Governamental: Acompanhamento
Objetivo da auditoria: Acompanhar conforme IN 68/2020 a remessa das Prestações de Contas Mensais (PCM)
aferindo  a  consistência,  completude,  conformidade  e  fidedignidade  das  informações  evidenciadas  emitindo
alertas,  pareceres  e  recomendações  tempestivas  sobre  os  mesmos, bem  como  verificar  a  ocorrência  de
inconsistências  apontadas  no  Sistema Cidades  apresentando esclarecimentos  sobre  cada  uma e sugerindo
medidas para saná-las antes da homologação pelo responsável pelo órgão de controle interno.
Auditor responsável pela Execução: NILDEMAR ANTONIO BOTTI
Líder da Auditoria: BIANCA SIMONASSI E FRANCO
Prazo: 28 de fevereiro de 2023

➢ AÇÃO nº 017: Gestão Fiscal
Abrangência: Fundo Municipal de Saúde
Instrumento da Auditoria Governamental: Acompanhamento
Objetivo da auditoria:   Acompanhar conforme IN 68/2020 a remessa das Prestações de Contas Mensais
(PCM)  aferindo  a  consistência,  completude,  conformidade  e  fidedignidade  das  informações  evidenciadas
emitindo alertas, pareceres e recomendações tempestivas sobre os mesmos, bem como verificar a ocorrência
de inconsistências apontadas no Sistema Cidades apresentando esclarecimentos sobre cada uma e sugerindo
medidas para saná-las, antes da homologação pelo responsável pelo órgão de controle interno.
Auditor responsável pela Execução: NILDEMAR ANTONIO BOTTI
Líder da Auditoria: BIANCA SIMONASSI E FRANCO
Prazo: 28 de fevereiro de 2023

➢ AÇÃO nº 018: Gestão Fiscal
Abrangência: Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental - SANEAR
Instrumento da Auditoria Governamental: Acompanhamento
Objetivo da auditoria: Acompanhar conforme IN 68/2020 a remessa das Prestações de Contas Mensais (PCM)
aferindo  a  consistência,  completude,  conformidade  e  fidedignidade  das  informações  evidenciadas  emitindo
alertas,  pareceres  e  recomendações  tempestivas  sobre  os  mesmos,  bem como  verificar  a  ocorrência  de
inconsistências  apontadas  no  Sistema Cidades  apresentando esclarecimentos  sobre  cada  uma e sugerindo
medidas para saná-las, antes da homologação pelo responsável pelo órgão de controle interno.
Auditor responsável pela Execução: NILDEMAR ANTONIO BOTTI
Líder da Auditoria: BIANCA SIMONASSI E FRANCO
Prazo: 28 de fevereiro de 2023

➢➢ AÇÃO nº 019: GESTÃO DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
Abrangência: Prefeitura Municipal de Colatina e Sanear
Instrumento da Auditoria Governamental: Acompanhamento
Objetivo da auditoria: Prestar apoio técnico na elaboração do Relatório de Gestão de cada Secretaria Munici-
pal partindo de uma Análise SWOT, orientando aos responsáveis a elaboração de Relatório de Gestão que apre-
sente no mínimo informações sobre a missão do órgão, estrutura organizacional, estrutura de pessoal, estrutu-
ra física, ações desenvolvidas em compatibilidade com o PPA ou justificativas para não realização, relação finan-
ceira entre as receitas previstas no orçamento e as despesas realizadas e outras ações em destaque da Secre-
taria no ano de referência.
Obs. No Resumo do Relatório deverá constar de forma sucinta: 
O tipo de controle realizado: quantitativo/qualitativo; 
Universo analisado e amostra selecionada;
Valor envolvido no processo de auditoria;
Descrição resumida do achado com até 1.000 (mil) caracteres; 
O tipo de procedimento de controle aplicado: Auditoria de Conformidade, Auditoria Financeira, Auditoria Opera-
cional, Análise documental, Conciliações de Demonstrativos, Circularização, Revisão Analítica, Testes Substanti-
vos, Testes de Controle, Inspeção Física, Observação Direta, Indagação, Confirmação Externa, Recalculo, entre
outros;
Situação da Análise: Procedimento Aplicado sem detecção de distorções; Procedimento Aplicado sem detecção
de distorções relevantes, constatando oportunidades de melhoria do controle; Procedimento Aplicado com cons-
tatação de distorções que ensejam risco grave e necessidade de correções; 
Benefícios financeiros da auditoria.
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Obs2. Em cada achado de auditoria, o auditor responsável pela execução deverá apresentar a base legal, con-
ceitos sobre o assunto objeto da análise e recomendação para resolução do achado.
Auditor Responsável: BIANCA SIMONASSI E FRANCO
Líder da Auditoria: ELIANA RABELLO VOLPATO
Prazo: 24 de março de 2023

➢ AÇÃO nº 020: Prestação de Contas Anual 
Abrangência: Prefeitura Municipal de Colatina (Contas de Gestão e Contas de Governo)
Instrumento da Auditoria Governamental: Auditoria de Conformidade
Objetivo da auditoria: Realizar tempestivamente o Exame Técnico Contábil dos demonstrativos contábeis re-
ferente à Prestação de Contas Anual antes da emissão do Relatório e Parecer do Controle Interno, analisando
nas Contas de Governo os Instrumentos De Planejamento, Execução Orçamentária, Execução Financeira, Exe-
cução Patrimonial, Gestão Fiscal, Despesas Com Pessoal, Dívida Consolidada Do Município, Operações De Crédi-
to E Concessão De Garantias, Demonstrativo Da Disponibilidade De Caixa E Dos Restos A Pagar, Gestão Da
Saúde E Da Educação, Transferências De Recursos Ao Poder Legislativo, Análise De Conformidade, Publicação
Do Relatório De Gestão Fiscal (Rgf) E Do Relatório Resumido Da Execução Orçamentária (Rreo). E nas Contas
de Gestão a Análise De Consistências Das Demonstrações Contábeis, Disponibilidades E Registros Patrimoniais,
Parcelamentos De Débitos Previdenciários, Recolhimento De Contribuições Previdenciárias, Análise Da Dívida
Ativa. Por fim os pontos de controle da IN 68/2020 abaixo elencados.
Auditor responsável pela Execução: NILDEMAR ANTONIO BOTTI
Líder da Auditoria: BIANCA SIMONASSI E FRANCO
Prazo: 24 de março 2023

1. Itens de abordagem prioritária

1.1. Gestão fiscal, financeira e orçamentária.

Código
Ponto de
controle Base legal

Tipo de
procedimento

sugerido
Procedimento Aplicável à

1.1.3

Transferência
de  recursos
orçamentários
ao  Poder
Legislativo.

CRFB/88,  art.
168.

Conformidade
(Verificação
documental)

Avaliar  se  os  recursos
correspondentes  às  dotações
orçamentárias,  compreendidos
os  créditos  suplementares  e
especiais,  destinados  aos
órgãos  do  Poder  Legislativo,
foram  transferidos  pelo  Poder
Executivo até o dia 20 de cada
mês, em duodécimos.

Contas de
Governo

1.3.Gestão patrimonial

Código
Ponto de
controle Base legal

Tipo de
procedimento

sugerido
Procedimento Aplicável à

1.3.1

Bens  em
estoque,
móveis, imóveis
e  intangíveis  –
registro contábil
compatibilidade
com inventário.

CRFB/88,  art.
37,  caput  c/c
Lei 4.320/1964,
arts. 94 a 96.

Conformidade
(conciliação de
demonstrativos

)

Avaliar  se  as  demonstrações
contábeis  evidenciam  a
integralidade  dos  bens  em
estoque,  móveis,  imóveis  e
intangíveis  em compatibilidade
com os inventários anuais, bem
como, as variações decorrentes
de depreciação, amortização ou
exaustão,  e  as  devidas
reavaliações.

Contas de
Gestão (Todas

as UG´s)

1.3.2 Bens  móveis,
imóveis  e
intangíveis  –
Registro  e
controle

Lei 4.320/1964,
art. 94.

Auditoria
Governamental

de
conformidade

Avaliar  se  os  registros
analíticos  de  bens  de  caráter
permanente  estão  sendo
realizados  contendo
informações  necessárias  e
suficientes  para  sua
caracterização  e  se  existe  a
indicação,  na  estrutura
administrativa  do  órgão,  de
agente(s)  responsável(is)  por
sua guarda e administração.

Contas de
Gestão (Todas

as UG´s)
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1.3.5

Dívida  ativa  e
demais  créditos
tributários  –
conciliação  do
demonstrativo
com  as
demonstrações
contábeis

Lei 4.320/1964,
arts. 94 a 96.

Conformidade
(conciliação de
demonstrativos

)

Avaliar  se  as  demonstrações
contábeis  evidenciam  a
integralidade  dos  valores
inscritos  em  dívida  ativa
tributária e não tributária.

Contas de
Gestão (UG
responsável
pela Divida

Ativa)

1.4. Limites constitucionais e legais

Código
Ponto de
controle

Base legal
Tipo de

procedimento
sugerido

Procedimento Aplicável à

1.4.1
Educação  –
aplicação
mínima

CRFB/88,  art.
212,  Lei  nº
9.394/1996
(LDB), art. 69.

Conformidade
(Revisão
analítica)

Avaliar  se  a  aplicação  de
recursos  na  manutenção  e  no
desenvolvimento  do  ensino
atingiu o limite de vinte e cinco
por  cento,  no  mínimo,  da
receita resultante de impostos,
compreendida a proveniente de
transferências,  na  manutenção
e  desenvolvimento  do  ensino,
considerando  recursos
aplicados  a  totalidade  de
despesas  liquidadas
compatíveis  à  função  de
governo,  conforme  Lei  de
Diretrizes e Bases da Educação
– LDB.

Contas de
Governo

1.4.2

Educação  –
remuneração
dos
profissionais  do
magistério

CRFB/88,  art.
60,  inciso  XII
do ADCT.

Auditoria
Governamental

de
conformidade

Avaliar se foram destinados, no
mínimo, 60% dos recursos do
FUNDEB  ao  pagamento  dos
profissionais  do  magistério  da
educação  básica  em  efetivo
exercício. 

Contas de
Governo

1.4.4
Saúde  –
aplicação
mínima

CRFB/88,  art.
77,  inciso  III,
do ADCT c/c LC
141/2012, arts.
6º e 7º.

Conformidade
(Revisão
analítica)

Avaliar se foram aplicados, em
ações  e  serviços  públicos  de
saúde,  recursos  mínimos
equivalentes  a  12%  e  15%,
respectivamente, pelo estado e
pelos municípios, da totalidade
da arrecadação de impostos e
das  transferências  que
compõem  a  base  de  cálculo
conforme previsto  na CRFB/88
e na LC 141/2012. 

Contas de
Governo

1.4.7
Despesas  com
pessoal – limite

LC  101/2000,
arts. 19 e 20.

Conformidade
(Revisão
analítica) 

Avaliar  se  os  limites  de
despesas  com  pessoal
estabelecidos nos artigos 19 e
20 LRF foram observados.

Contas de
Governo

Contas de
Poderes

1.4.12

Despesas  com
pessoal  –
expansão  de
despesas  –
existência  de
dotação
orçamentária  –
autorização  na
LDO

CRFB/88,  art.
169, § 1º.

Auditoria
governamental

de
conformidade

Avaliar se houve concessão de
qualquer  vantagem  ou
aumento  de  remuneração,
criação de cargos, empregos e
funções  ou  alteração  de
estrutura  de  carreiras,  bem
como admissão ou contratação
de  pessoal,  a  qualquer  título,
pelos  órgãos  e  entidades  da
administração  direta  ou
indireta,  inclusive  fundações
instituídas  e  mantidas  pelo
poder  público,  inobservando  a
inexistência:

Contas de
Governo

Contas de
Poderes
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I  –  de  prévia  dotação
orçamentária  suficiente  para
atender  às  projeções  de
despesa  de  pessoal  e  aos
acréscimos dela decorrentes;

Contas de
Governo

Contas de
Poderes

II  –  de  autorização  específica
na  lei  de  diretrizes
orçamentárias,  ressalvadas  as
empresas  públicas  e  as
sociedades de economia mista.

Contas de
Governo

Contas de
Poderes

1.4.14

Transferências
para  o  Poder
Legislativo
Municipal

CRFB/88,  art.
29-A, § 2º.

Conformidade
(Revisão
analítica)

Avaliar se os repasses ao Poder
Legislativo  Municipal
obedeceram  os  dispositivos
contidos no § 2o do artigo 29-A
da CRFB/88.

Contas de
Governo

(Prefeitura)

1.4.15

Dívida pública –
extrapolação de
limite  no
decorrer  da
execução
orçamentária  –
redução  do
valor excedente

LC  101/2000,
art. 31 e
Resolução  nº
40/2001  do
Senado Federal.

Conformidade
(revisão
analítica)

Avaliar se a dívida consolidada
do  Estado/Município
ultrapassou o respectivo limite
ao  final  de  um  quadrimestre.
Em caso positivo, verificar se a
mesma foi reconduzida ao seu
limite  até  o  término  dos  três
quadrimestres  subsequentes,
reduzindo o excedente em pelo
menos 25% (vinte e cinco por
cento) no primeiro.

Contas de
Governo

2.1. Instrumentos de planejamento: Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 
e Lei Orçamentária Anual – LOA

Código
Ponto de
controle

Base legal
Tipo de

procedimento
sugerido

Procedimento Aplicável à

2.1.2
LDO – limitação
de empenho.

LC  101/2000,
art. 4º, inciso I,
alínea “b”.

Conformidade
(Verificação
documental)

Avaliar se a LDO aprovada para
o exercício continha dispositivo
estabelecendo critérios e forma
de limitação de empenho, a ser
efetivada  nas  hipóteses
previstas na alínea  b do inciso
II do artigo 4º, no art. 9o e no
inciso  II  do  §  1o do  art.  31,
todos da LRF.

Contas de
Governo

2.1.4

LDO  –
condições  para
transferências
de  recursos  a
entidades
privadas.

LC  101/2000,
art. 4º, inciso I,
alínea “f”.

Conformidade
(Verificação
documental)

Avaliar se a LDO aprovada para
o exercício continha dispositivo
estabelecendo  condições  e
exigências  para  transferências
de  recursos  a  entidades
públicas e privadas.

Contas de
Governo

2.1.5
LDO – Anexo de
Metas  Fiscais  –
abrangência

LC  101/2000,
art. 4º, §§ 1º e
2º.

Conformidade
(Verificação
documental)

Avaliar se a LDO aprovada para
o exercício  continha Anexo de
Metas  Fiscais  estabelecendo
metas  anuais  relativas  a
receitas e despesas, resultados
nominal  e  primário,  montante
da dívida pública, dentre outras
informações,  na  forma
estabelecida pela LRF.

Contas de
Governo

2.1.6
LDO – Anexo de
Metas  Fiscais  –
conteúdo

Portaria STN nº
637/2012.

Conformidade
(Verificação
documental)

Avaliar  se  os  demonstrativos
que  integraram  o  Anexo  de
Metas Fiscais da LDO aprovada
para  o  exercício  foram
elaborados  em observância  ao
Manual  de  Demonstrativos
Fiscais editado pela STN.

Contas de
Governo
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2.1.7
LDO – Anexo de
Riscos Fiscais –
abrangência

LC  101/2000,
art. 4º, § 3º.

Conformidade
(Verificação
documental)

Avaliar se a LDO aprovada para
o exercício  continha Anexo de
Riscos  Fiscais  avaliando  os
passivos contingentes e outros
riscos  capazes  de  afetar  as
contas públicas, informando as
providências a serem tomadas,
caso esses passivos e riscos se
concretizassem.

Contas de
Governo

2.1.8
LDO – Anexo de
Riscos Fiscais –
conteúdo

Portaria STN nº
637/2012.

Conformidade
(Verificação
documental)

Avaliar  se  o Demonstrativo de
Riscos  Fiscais  e  Providências
que  integrou  a  LDO  aprovada
para  o  exercício  foi  elaborado
em observância  ao  Manual  de
Demonstrativos  Fiscais  editado
pela STN.

Contas de
Governo

2.1.9

Programação
orçamentária  –
disponibilização
de  estudos  e
estimativas  de
receitas.

LC  101/2000,
art. 12, § 3º.

Conformidade
(Verificação
documental)

Avaliar  se  o  Poder  Executivo
colocou  à  disposição  dos
demais Poderes e do Ministério
Público,  no  mínimo trinta  dias
antes  do  prazo  final  para
encaminhamento  de  suas
propostas  orçamentárias,  os
estudos  e  as  estimativas  das
receitas  para  o  exercício
subsequente,  inclusive  da
corrente  líquida,  e  as
respectivas  memórias  de
cálculo.

Contas de
Governo

2.1.13
LOA  –  reserva
de contingência

LC  101/2000,
art.  5º,  inciso
III.

Conformidade
(Verificação
documental)

Avaliar se a LOA aprovada para
o exercício contemplou dotação
orçamentária  para  reserva  de
contingência,  com  forma  de
utilização e montante definidos
e compatíveis com a LDO.

Contas de
Governo

2.1.14

LOA – previsão
de  recursos
para
pagamento  de
precatórios

CRFB/88,  art.
100, § 5º.

Conformidade
(Verificação
documental)

Avaliar  se  houve  previsão  na
LDO  e  inclusão  na  LOA,  de
dotação  necessária  ao
pagamento de débitos oriundos
de  sentenças  transitadas  em
julgado,  constantes  de
precatórios  judiciários
apresentados  até  1º de  julho,
na  forma  do  artigo  100  da
CRFB/88.

Contas de
Governo

2.1.15
LOA – 
vinculação de 
recursos.

LC  101/2000,
art.  8º,
parágrafo
único.

Auditoria
Governamental

de
conformidade

Avaliar se a LOA foi aprovada e
executada com as dotações de
despesas  vinculadas  às
respectivas fontes de recursos.

Contas de
Governo

2.1.16

LOA – 
programação 
financeira e 
cronograma de 
desembolso.

LC  101/2000,
art. 8º.

Conformidade
(Verificação
documental)

Avaliar se, após a publicação da
LOA,  foi  estabelecida  a
programação  financeira  e  o
cronograma  de  execução
mensal de desembolso.

Contas de
Governo

2.1.17 Transparência 
na gestão

LC  101/2000,
art.  48,
parágrafo
único.

Conformidade
(Verificação
documental)

Avaliar  se  foram  realizadas
audiências  públicas  durante  o
processo  de  elaboração  e
discussão dos projetos de lei do
PPA, da LDO e da LOA.

Contas de
Governo

2.2. Gestão fiscal, financeira e orçamentária

Código
Ponto de
controle Base legal

Tipo de
procedimento

sugerido
Procedimento Aplicável à
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2.2.1

Anexo de Metas
Fiscais  –
cumprimento
de  metas
fiscais.

LC  101/2000,
art. 9º.

Conformidade
(Verificação
documental)

Avaliar se, após a identificação
do  descumprimento  de  meta
fiscal  ao  final  de  determinado
bimestre,  em  decorrência  da
não  realização  de  receitas,
foram adotadas as medidas de
limitação  de  empenho  e
movimentação  financeira,  nos
trinta dias subsequentes.

Contas de
Governo

2.2.13

Créditos
adicionais  –
autorização
legislativa  para
abertura

CRFB/88,  art.
167,  inciso  V,
c/c  art.  43  da
Lei  nº
4.320/64.

Auditoria
Governamental

de
conformidade

Avaliar  se  houve  abertura  de
crédito  adicional  suplementar
ou  especial  sem  prévia
autorização  legislativa  e  sem
indicação  dos  recursos
correspondentes.

Contas de
Governo

Contas de
Poderes

2.2.14

Créditos
adicionais  –
decreto
executivo

Lei  nº
4.320/1964,
art. 42.

Auditoria
Governamental

de
conformidade

Avaliar se os créditos adicionais
(suplementares  ou  especiais)
autorizados  por  lei  foram
abertos  mediante  edição  de
decreto executivo.

Contas de
Governo

2.2.17

Autorização
legislativa  para
instituição  de
fundos  de
qualquer
natureza

CRFB/88,  art.
167, inciso IX.

Conformidade
(Verificação
documental)

Avaliar se houve instituição de
fundos  de  qualquer  natureza,
sem  prévia  autorização
legislativa.

Contas de
Governo

2.2.19
Créditos
extraordinários
– abertura

CRFB/88,  art.
167, § 3º.

Auditoria
Governamental

de
conformidade

Avaliar  se  houve  abertura  de
crédito  extraordinário  para
realização de despesas que não
atenderam  situações
imprevisíveis e urgentes, como
as  decorrentes  de  guerra,
comoção interna ou calamidade
pública,  observado  o  disposto
no art. 62 da CRFB/88.

Contas de
Governo

2.3. Gestão patrimonial

Código
Ponto de
controle Base legal

Tipo de
procedimento

sugerido
Procedimento Aplicável à

2.3.1

Passivos
contingentes  –
reconhecimento
de  precatórios
judiciais

CRFB/88,  art.
100.  /  ei  nº
4.320/64,  arts.
67  e  105  c/c
Norma
Brasileira  de
Contabilidade
NBC-TSP 03.

Auditoria
Governamental

financeira

Avaliar  se  os  precatórios
judiciais  e  demais  passivos
contingentes  estão  sendo
devidamente  reconhecidos  e
evidenciados  no  balanço
patrimonial. 

Contas de
Gestão (Todas

as  UG's)

2.3.5
Cancelamento
de passivos

CRFB/88,  art.
37,  caput.  c/c
Norma
Brasileira  de
Contabilidade
NBC-TSP e NBC
T 16. 

Auditoria
Governamental

de
conformidade

Avaliar se houve cancelamento
de  passivos  sem comprovação
do fato motivador. 

Contas de
Gestão (Todas

as UG's)

2.4. Limites constitucionais e legais

Código
Ponto de
controle

Base legal
Tipo de

procedimento
sugerido

Procedimento Aplicável à

2.4.2 Dívida pública –
precatórios  –
integração  na
dívida
consolidada

LC  101/2000,
art. 30, § 7º.

Auditoria
governamental

de
conformidade

Avaliar  se  os  precatórios
judiciais  não  pagos  durante  a
execução  do  orçamento  que
nele foram incluídos integram a
dívida consolidada, para fins de
aplicação  dos  limites
estabelecidos pela Resolução nº

Contas de
Governo
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40/2001 do Senado Federal.

2.4.4
Dívida pública –
evidenciação no
RGF

Resolução  nº
40/2001  do
Senado Federal,
art.  4º,  inciso
III.

Conformidade
(revisão
analítica)

Nos  casos  em  que  a  dívida
consolidada  líquida  do
Estado/Município ultrapassou o
limite e o valor excedente está
sendo  reduzido  na  forma  do
inciso I, do artigo 4º, avaliar se
o  limite  apurado  anualmente,
após a aplicação da redução de
1/15  (um  quinze  avo)  está
sendo  registrado  no  Relatório
de  Gestão  Fiscal  a  que  se
refere  o  art.  54  da  Lei
Complementar  nº  101,  de
2000;

Contas de
Governo

2.4.5

Dívida pública –
extrapolação de
limite  no
decorrer  da
execução
orçamentária  –
redução  do
valor excedente

Resolução  nº
40/2001  do
Senado Federal,
art.  4º,  inciso
IV, alínea b.

Conformidade
(Verificação

documental e
Revisão

analítica)

Avaliar  se  o  Estado/Município,
mesmo  não  apresentando,  no
exercício  de  2001,  dívida
consolidada líquida superior aos
limites  estabelecidos  nos
incisos I e II, do artigo 3º, nos
exercícios subsequentes a 2001
incorreram no descumprimento
desses  limites.  Em  caso
positivo, avaliar  se a regra do
inciso  I,  do  artigo  4º,  está
sendo  aplicada  a  partir  do
exercício  que  ocorreu  o
descumprimento.

Contas de
Governo

2.4.10

Operação  de
crédito  –
despesas  de
capital

CRFB/88,  art.
167, inciso III.

Auditoria
governamental

de
conformidade

Avaliar  se houve realização de
operações de crédito em valor
superior  ao  montante  das
despesas  de  capital,  apurado
na  forma  estabelecida  pelo
artigo  6º,  da  Resolução  nº
43/2001 do Senado Federal.

Contas de
Governo

2.4.11
Operação  de
crédito  –  limite
global

Resolução  nº
43/2001  do
Senado Federal,
art. 7º, inciso I.

Conformidade
(Análise

documental e
revisão

analítica)

Avaliar  se  o  montante  global
das  operações  de  crédito
realizadas  pelo
Estado/Município  no  exercício
financeiro  ultrapassou  o  limite
de 16% (dezesseis  por  cento)
da receita corrente líquida.

Contas de
Governo

2.4.12

Operação  de
crédito  –  limite
para
amortizações,
juros  e  mais
encargos

Resolução  nº
43/2001  do
Senado Federal,
art.  7º,  inciso
II.

Conformidade
(Análise

documental e
revisão

analítica)

Avaliar  se  o comprometimento
anual com amortizações, juros
e  demais  encargos  da  dívida
consolidada,  inclusive  relativos
a  valores  a  desembolsar  de
operações  de  crédito  já
contratadas e a contratar,  não
excedeu a 11,5% (onze inteiros
e cinco décimos por cento) da
receita corrente líquida.

Contas de
Governo

2.4.17 Operação  de
crédito  por
antecipação  de
receita
orçamentária  –
exigências  para
contratação

LC  101/2000,
art.  38,  incisos
I, II e III.

Auditoria
Governamental

de
Conformidade

Avaliar se houve contratação de
operação  de  crédito  por
antecipação  de  receita
orçamentária  no  exercício.
Existindo,  avaliar  se  foram
observadas  as  exigências
contidas nos incisos I, II e III,
do artigo 38 da LRF. 

Contas de
Governo

2.4.18 Operação  de
crédito  por
antecipação  de
receita
orçamentária  –
vedações

LC  101/2000,
art.  38,  inciso
IV.

Auditoria
Governamental

de
Conformidade

Avaliar se houve contratação de
operação  de  crédito  por
antecipação  de  receita
orçamentária  no  exercício  nas
situações  vedadas  pelo  inciso
IV, do art. 38, da LRF.

Contas de
Governo
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➢ AÇÃO nº 021: Prestação de Contas Anual 
Abrangência: Fundo Municipal de Saúde (Contas de Gestão)
Instrumento da Auditoria Governamental: Auditoria de Conformidade
Objetivo da auditoria: Realizar tempestivamente o Exame Técnico Contábil da Prestação de Contas Anual an-
tes da emissão do Relatório e Parecer do Controle Interno analisando  nas Contas de Gestão a Análise De Con-
sistências Das Demonstrações Contábeis, Disponibilidades E Registros Patrimoniais, Parcelamentos De Débitos
Previdenciários, Recolhimento De Contribuições Previdenciárias, Análise Da Dívida Ativa. Por fim os pontos de
controle da IN 68/2020 abaixo elencados. 
Auditor responsável pela Execução: NILDEMAR ANTONIO BOTTI
Líder da Auditoria: BIANCA SIMONASSI E FRANCO
Prazo: 24 de março 2023

1. Itens de abordagem prioritária

1.3.Gestão patrimonial

Código
Ponto de
controle

Base legal
Tipo de

procedimento
sugerido

Procedimento Aplicável à

1.3.1

Bens  em
estoque,
móveis, imóveis
e  intangíveis  –
registro contábil
compatibilidade
com inventário.

CRFB/88,  art.
37,  caput  c/c
Lei 4.320/1964,
arts. 94 a 96.

Conformidade
(conciliação de

demonstrativos)

Avaliar  se  as  demonstrações
contábeis  evidenciam  a
integralidade  dos  bens  em
estoque,  móveis,  imóveis  e
intangíveis em compatibilidade
com  os  inventários  anuais,
bem  como,  as  variações
decorrentes  de  depreciação,
amortização ou exaustão, e as
devidas reavaliações.

Contas de
Gestão (Todas

as UG´s)

1.3.2

Bens  móveis,
imóveis  e
intangíveis  –
Registro  e
controle

Lei 4.320/1964,
art. 94.

Auditoria
Governamental

de conformidade

Avaliar  se  os  registros
analíticos  de  bens  de  caráter
permanente  estão  sendo
realizados  contendo
informações  necessárias  e
suficientes  para  sua
caracterização  e  se  existe  a
indicação,  na  estrutura
administrativa  do  órgão,  de
agente(s)  responsável(is)  por
sua guarda e administração.

Contas de
Gestão (Todas

as UG´s)

1.3.5

Dívida  ativa  e
demais  créditos
tributários  –
conciliação  do
demonstrativo
com  as
demonstrações
contábeis

Lei 4.320/1964,
arts. 94 a 96.

Conformidade
(conciliação de

demonstrativos)

Avaliar  se  as  demonstrações
contábeis  evidenciam  a
integralidade  dos  valores
inscritos  em  dívida  ativa
tributária e não tributária.

Contas de
Gestão (UG
responsável
pela Divida

Ativa)

2.3. Gestão patrimonial

Código
Ponto de
controle

Base legal
Tipo de

procedimento
sugerido

Procedimento Aplicável à

2.3.1 Passivos
contingentes  –
reconhecimento
de  precatórios

CRFB/88,  art.
100.  /  ei  nº
4.320/64,  arts.
67  e  105  c/c

Auditoria
Governamental

financeira

Avaliar  se  os  precatórios
judiciais  e  demais  passivos
contingentes  estão  sendo
devidamente  reconhecidos  e

Contas de
Gestão (Todas

as  UG's)
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judiciais

Norma
Brasileira  de
Contabilidade
NBC-TSP 03.

evidenciados  no  balanço
patrimonial. 

2.3.5
Cancelamento
de passivos

CRFB/88,  art.
37,  caput.  c/c
Norma
Brasileira  de
Contabilidade
NBC-TSP e NBC
T 16. 

Auditoria
Governamental

de conformidade

Avaliar se houve cancelamento
de passivos sem comprovação
do fato motivador. 

Contas de
Gestão (Todas

as UG's)

➢ AÇÃO nº 022: Prestação de Contas Anual 
Abrangência: Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental – SANEAR (Contas de Gestão)
Instrumento da Auditoria Governamental: Auditoria de Conformidade
Objetivo da auditoria:  Realizar tempestivamente o Exame Técnico Contábil da Prestação de Contas Anual
antes da emissão do Relatório e Parecer do Controle Interno analisando  nas Contas de Gestão a Análise De
Consistências  Das  Demonstrações  Contábeis,  Disponibilidades  E  Registros  Patrimoniais,  Parcelamentos  De
Débitos Previdenciários, Recolhimento De Contribuições Previdenciárias, Análise Da Dívida Ativa. Por fim os
pontos de controle da IN 68/2020 abaixo elencados. 
Auditor responsável pela Execução: NILDEMAR ANTONIO BOTTI
Líder da Auditoria: BIANCA SIMONASSI E FRANCO
Prazo: 24 de março 2023

1. Itens de abordagem prioritária

1.3.Gestão patrimonial

Código
Ponto de
controle

Base legal
Tipo de

procedimento
sugerido

Procedimento Aplicável à

1.3.1

Bens  em
estoque,
móveis, imóveis
e  intangíveis  –
registro contábil
compatibilidade
com inventário.

CRFB/88,  art.
37,  caput  c/c
Lei 4.320/1964,
arts. 94 a 96.

Conformidade
(conciliação de

demonstrativos)

Avaliar  se  as  demonstrações
contábeis  evidenciam  a
integralidade  dos  bens  em
estoque,  móveis,  imóveis  e
intangíveis  em
compatibilidade  com  os
inventários  anuais,  bem
como,  as  variações
decorrentes  de  depreciação,
amortização  ou  exaustão,  e
as devidas reavaliações.

Contas de
Gestão (Todas

as UG´s)

1.3.2

Bens  móveis,
imóveis  e
intangíveis  –
Registro  e
controle

Lei 4.320/1964,
art. 94.

Auditoria
Governamental

de conformidade

Avaliar  se  os  registros
analíticos de bens de caráter
permanente  estão  sendo
realizados  contendo
informações  necessárias  e
suficientes  para  sua
caracterização  e  se  existe  a
indicação,  na  estrutura
administrativa  do  órgão,  de
agente(s) responsável(is) por
sua guarda e administração.

Contas de
Gestão (Todas

as UG´s)

1.3.5 Dívida  ativa  e
demais  créditos
tributários  –
conciliação  do
demonstrativo
com  as
demonstrações
contábeis

Lei 4.320/1964,
arts. 94 a 96.

Conformidade
(conciliação de

demonstrativos)

Avaliar  se  as  demonstrações
contábeis  evidenciam  a
integralidade  dos  valores
inscritos  em  dívida  ativa
tributária e não tributária.

Contas de
Gestão (UG
responsável
pela Divida

Ativa)

2.3. Gestão patrimonial

Código
Ponto de
controle Base legal

Tipo de
procedimento

sugerido
Procedimento Aplicável à

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 às 23:00:36 Código de Autenticação: f828bcb3



597
DOM/ES - Edição Nº2.008

Vitória, segunda-feira, 02 de Maio de 2022

www.amunes.es.gov.br

2.3.1

Passivos
contingentes  –
reconhecimento
de  precatórios
judiciais

CRFB/88,  art.
100.  /  ei  nº
4.320/64,  arts.
67  e  105  c/c
Norma
Brasileira  de
Contabilidade
NBC-TSP 03.

Auditoria
Governamental

financeira

Avaliar  se  os  precatórios
judiciais  e  demais  passivos
contingentes  estão  sendo
devidamente  reconhecidos  e
evidenciados  no  balanço
patrimonial. 

Contas de
Gestão (Todas

as  UG's)

2.3.5
Cancelamento
de passivos

CRFB/88,  art.
37,  caput.  c/c
Norma
Brasileira  de
Contabilidade
NBC-TSP e NBC
T 16. 

Auditoria
Governamental

de conformidade

Avaliar  se  houve
cancelamento  de  passivos
sem  comprovação  do  fato
motivador. 

Contas de
Gestão (Todas

as UG's)

➢ AÇÃO nº 023: Gestão de Admissão de Pessoal
Abrangência: Prefeitura Municipal de Colatina e Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental - SANEAR
Instrumento da Auditoria Governamental: Acompanhamento
Objetivo da auditoria:  Acompanhar os atos de admissão de pessoal conforme exigência da IN 38/2016 do
TCEES, emitindo manifestação quanto a regularidade de cada nomeação, antes do parecer do responsável pelo
órgão de controle interno, assim como envio de remessas ao TCEES.
Auditor responsável pela Execução: BIANCA SIMONASSI E FRANCO
Líder de Auditoria: ELIANA RABELLO VOLPATO
Prazo: 24 de março de 2023

➢ AÇÃO nº 024: Gestão de Compras, Licitações e Contratos 
Abrangência: Prefeitura Municipal de Colatina e Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental - SANEAR
Instrumento da Auditoria Governamental: Acompanhamento
Objetivo da auditoria: Confeccionar check list e manifestar-se, quando solicitado pela administração, acerca
da regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento
e/ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos congêneres, no prazo estabelecido pelo responsável
pelo controle interno.
Auditor responsável pela Execução: ELIANA RABELLO VOLPATO
Líder de Auditoria: BIANCA SIMONASSI E FRANCO
Prazo: 24 de março de 2023

➢ AÇÃO nº 025: Plano Anual de Fiscalização 2023
Instrumento da Auditoria Governamental: 
Objetivo da auditoria: Elaborar Plano Anual de Fiscalização – PAFI 2023
Os Auditores responsáveis deverão montar Matriz de Riscos das Unidades Gestoras que compõem a estrutura
administrativa da Prefeitura de Colatina, SANEAR e Fundo Municipal de Saúde e partir desta, elaborar as ações
a serem desenvolvidas pela Controladoria Geral do Município no ano de 2022.
Auditores  Responsáveis:  Bianca  Simonassi  e  Franco,  Eliana  Rabello,  Jonathan  Bruno  Blunck  Gervasio,
Nildemar Antonio Botti e Patrick Zanoni
Prazo: 10 de abril de 2023 

Por  fim,  as  ações  descritas  nesse  Plano  Anual  de  Fiscalização  não  excluí  outras  atividades  inerentes  a
Controladoria Geral do Município referente fiscalização, orientação e apoio ao Controle Externo que poderão ser
designadas pelo responsável pelo órgão de controle interno.

Colatina/ES, 12 de Abril de 2022

João Guerino Balestrassi
Chefe do Poder Executivo

Protocolo 840626
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DECRETO Nº 26.785 DE 12 DE ABRIL DE 2022’.

Aprova  o  Plano  Anual  de  Controle  Interno  –  PACI,  do  Município  de
Colatina:

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas
atribuições legais e atendendo solicitação contida no processo protocolado sob nº 008722, e

              CONSIDERANDO a Resolução do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
nº 227, de 25 de agosto de 2011 e suas alterações, que determina a obrigatoriedade de implantação e manutenção
do Sistema de Controle Interno pelo administrador público,

CONSIDERANDO  a necessidade de elaboração de um Plano Anual de Controle
Interno baseado em Riscos para orientar o planejamento anual da Controladoria-Geral do Município de Colatina e o
Plano Anual de Fiscalização a ser executado pelos Auditores Internos, oferecendo elementos importantes para auxiliar
e subsidiar a ação fiscalizatória exercida na forma de controle interno e subsidiar os relatórios e pareceres emitidos
por essa Unidade Central de Controle Interno na Prestação de Contas Anual, bem como servir de ferramenta para
eficiência, eficácia e efetividade das políticas públicas.

CONSIDERANDO  elaboração  de  Matriz  de  Riscos  no  exercício  de  2022
identificando os principais macroprocessos e vulnerabilidades da Administração Pública Municipal, DECRETA:

Artigo 1º - Fica aprovado o PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO – PACI,  baseado em Riscos da Controladoria-
Geral do Município, para o exercício de 2022, conforme Anexo I integrante a este decreto.

Artigo 2º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação
.                    Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 12 de abril de 2022

                      _____________________
                                               Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 12 de abril de 2022.

____________________________________

Secretária Municipal de Governo.

Plano Anual de Controle Interno
(CONSOLIDADO)

Exercício Financeiro 2022

Aprovação
João Guerino Balestrassi

Chefe do Poder Executivo

Elaboração
Jonathan Bruno Blunck Gervasio

Controlador Geral do Município
Auditor Público Interno – Mat. 010366

Advogado OAB/ES n° 17402
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O Plano Anual de Controle Interno (PACI) é o instrumento de planejamento, em nível tático e de cumprimento
obrigatório, que fixa as principais linhas de ação do controle interno a serem desenvolvidas pela Controladoria-Geral
do Município em determinado período.

É uma das peças que compõem o sistema de planejamento do Município,  sendo a etapa na qual  se define as
diretrizes do controle interno, vinculadas ao planejamento estratégico da instituição.

Além de contemplar as fiscalizações por iniciativa própria, este instrumento apresenta as linhas de ação voltadas a
outras  áreas  do  controle,  como relatórios  e  pareceres  das  prestações  de  contas,  o  controle  da  gestão  fiscal  e
financeira, a gestão do estoque e instrução processual,  a orientação técnica prestada as unidades executoras e
gestores públicos, dentre outras. Assim, na escala do planejamento, o plano de controle interno se apresenta como o
plano tático.

2. METODOLOGIA

As Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores (Issai) 300/36 da Intosai, estabelecem que “os
auditores devem selecionar temas de auditoria usando o processo de planejamento estratégico da EFS”.

Neste sentido, as linhas de ação do presente plano foram propostas de modo a permitir que os objetivos resultantes
do mapa estratégico do Município de Colatina sejam alcançados, dimensionando sua força de trabalho com foco nas
ações de maior materialidade, relevância, risco e oportunidade.

A fim de subsidiar o planejamento e a tomada de decisão por parte dos gestores municipais, é de extrema relevância
o aperfeiçoamento dos métodos e critérios para seleção de objetos,  definindo ações que permitam gerar maior
impacto na vida do cidadão, agregando valor público à sociedade.

No atual ciclo de planejamento, orientados pelos objetivos constantes da Matriz de Riscos elaborada em 2022, as
linhas de ação foram concentradas em seis diretrizes gerais adotadas pela atual gestão, a seguir resumidas:

1. fomentar maior qualidade de serviços públicos e melhores resultados de políticas e programas públicos;
2. estimular a efetividade e a tempestividade da ação de controle;
3. estimular a transparência e o controle social;
4. controlar a gestão fiscal e financeira;
5. combater a ineficiencia, erro, fraude e a corrupção;
6. estimular a padronização de rotinas administrativas.

Partindo dessas premissas, a escolha das linhas de ação teve como principais insumos: Solicitação do Chefe do Poder
Executivo  e  Secretários  Municipais;  Recomendações  do  Controle  Interno/Externo  nos  05  exercícios  anteriores;
Atividade prevista na IN TCEES nº 68/2020; Complementação e acompanhamento dos Relatórios de Auditorias do ano
de 2021.  Todos esses insumos contribuíram significativamente para a definição das áreas prioritárias de atuação,
visando o atingimento dos resultados institucionais.

3. ABRANGÊNCIA

A Lei Complementar Municipal n° 085, de 21 de junho de 2017, define a estrutura administrativa do Município de
Colatina. Na referida norma podemos destacar 03 (três) importantes ordenadores de despesa:
- Chefe do Poder Executivo (Contas de Governo e de Gestão);
- Secretário Municipal de Saúde – Gestor do Fundo Municipal de Saúde (Contas de Gestão);
- Dirigente da Autárquia Municipal – Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental (Contas de Gestão).

Neste sentido as ações de controle interno abrangerão a Prefeitura Municipal de Colatina, o Fundo Municipal de
Saúde e o Sanear.

4. DIMENSIONAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CONTROLE INTERNO

Segundo dados disponíveis no Portal de Transparência do Município, a Controladoria-Geral do Município dispõe de 08
(oito) colaboradores em seus quadros, entre servidores efetivos e comissionados.

5. LINHAS DE AÇÃO – EXERCÍCIO 2022

As linhas de ação da Controladoria-Geral do Município priorizarão as fiscalizações nos macroprocessos identificados
como vulneráveis na Matriz de Risco elaborada pela Equipe de Auditoria da Controladoria-Geral do Município e no
acompanhamento de pontos de controles elencados na Instrução Normativa n° 68 do TCEES inseridas nas seguintes
atividades:

• Apoio Técnico na elaboração e revisão de Normas
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• Auditorias Ordinárias
• Acompanhamento dos Pontos de Controle da IN68
• Pareceres  Ordinários  (Admissão  de  Pessoal,  Análise  Demonstrativos  Contábeis,  Licitação,  Compras  e

Contratos)
• Pareceres Extraordinários
• Realização de Avaliação de Riscos
• Elaboração do Plano Anual de Controle Interno
• Elaboração do Plano Anual de Fiscalização
• Acompanhamento da Gestão Fiscal (LRF)
• Acompanhamento da Gestão de Transparência
• Gestão da Ouvidoria Municipal
• Apoio ao Controle Externo
• Monitoramento de recomendações e Relatórios de Auditoria
• Capacitação da equipe da Controladoria
• Capacitação dos servidores dos demais servidores
• Relatório e Pareceres da Prestação de Contas Anual

Colatina, 12 de abril de 2022.

JOÃO GUERINO BALESTRASSI
Chefe do Poder Executivo

JONATHAN BRUNO BLUNCK GERVASIO
Controlador Geral do Município

Auditor Público Interno – Mat. 010366

ANEXO II

Matriz de Riscos do Município de Colatina
(PMC)

Exercício Financeiro 2022

Aprovação

João Guerino Balestrassi
Chefe do Poder Executivo

Elaboração

Bianca Simonassi e Franco
Auditora Pública Interna

Administradora CRA/ES n° 15507

Eliana Rabello Volpato
Auditora Pública Interna

Ciências Jurídicas – OAB/ES N° 22059

Nildemar Antonio Botti
Auditor Público Interno

Contador – CRC-ES Nº 7.420/O

Cilezia Andreatta Schwartz
Superintendente

Jonathan Bruno Blunck Gervasio
Controlador Geral do Município

Advogado OAB/ES n° 17402

Colatina/ES, 12 de abril de 2022.
1. INTRODUÇÃO
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As políticas públicas devem responder às demandas sociais e apresentar um retorno condizente com o volume dos
tributos arrecadados e recursos de outras fontes que oneram o cidadão de forma direta ou indireta.

As ações de governança e de gestão das organizações públicas devem buscar, de maneira integrada, entregar o
melhor valor para a população. No entanto, determinar quanto risco aceitar na busca pela otimização do que é
oferecido  para  os  cidadãos  constitui  um  desafio,  pois  significa  prestar  o  serviço  da  melhor  maneira  possível
equilibrando riscos e benefícios.

A busca dos objetivos de uma organização pública envolve riscos decorrentes da natureza de suas atividades, de
realidades  emergentes,  de  mudanças  nas  circunstâncias  e  nas  demandas  sociais,  da  própria  dinâmica  da
administração pública, bem como da necessidade de mais transparência e prestação de contas e de cumprir variados
requisitos legais e regulatórios.

Assim,  as  organizações  públicas  necessitam  gerenciar  riscos,  identificando-os,  analisando-os  e,  em  seguida,
avaliando se eles devem ser modificados por algum tratamento, de maneira a propiciar segurança razoável para que
os objetivos sejam alcançados.

Um instrumento relevante para lidar com esse desafio é a gestão de riscos, processo estratégico e fundamental para
as  organizações  do  setor  público.  Gerenciar  riscos  de  modo eficaz  contribui  para  o  aumento  da confiança  dos
cidadãos nas organizações públicas ao subsidiar informações para a tomada de decisão, contribuir para um melhor
desempenho na realização dos objetivos de políticas, organizações e serviços públicos e auxiliar na prevenção de
perdas e no gerenciamento de incidentes.

A  gestão  de  riscos  corretamente  implementada  e  aplicada  de  forma  sistemática,  estruturada  e  oportuna  gera
benefícios que impactam diretamente cidadãos e outras partes interessadas da organização ao viabilizar o adequado
suporte às decisões de alocação e uso apropriado dos recursos públicos, o aumento do grau de eficiência e eficácia
no processo de criação, proteção e entrega de valor público, otimizando o desempenho e os resultados entregues à
sociedade.

2. OBJETIVOS

O  objetivo  primeiro  deste  documento  é  apoiar  os  gestores  públicos  e  auditores  públicos  interno  a  avaliar  a
maturidade  da  gestão  de  riscos  das  organizações  públicas  e  a  identificar  os  aspectos  que  necessitam  ser
aperfeiçoados para melhorar a entrega de produtos e serviços à sociedade colatinense.

Além disso, o documento pode ser utilizado como instrumento de autoavaliação, tomando eles próprios a iniciativa de
elaborar e colocar em prática os planos de ação para aperfeiçoamento das práticas de gestão de riscos no sentido de:

a) estabelecer o ambiente apropriado, incluindo a estrutura para gerenciar riscos;
b) definir, articular e comunicar os objetivos e o apetite a risco;
c) identificar potenciais ameaças ou oportunidades ao cumprimento dos objetivos;
d) avaliar os riscos (determinar o impacto e a probabilidade da ameaça ocorrer);
e) selecionar e implantar respostas aos riscos, por meio de controles e outras ações;
f) comunicar as informações sobre os riscos de forma consistente em todos os níveis;
g) monitorar e coordenar os processos e os resultados do gerenciamento de riscos; e
h) fornecer avaliação quanto à eficácia com que os riscos são gerenciados.

3. ABRANGÊNCIA

A Lei Complementar Municipal n° 085, de 21 de junho de 2017, define a estrutura administrativa do Município de

Colatina. Na referida norma podemos destacar 03 (três) importantes ordenadores de despesa:

- Chefe do Poder Executivo (Contas de Governo e de Gestão);

- Secretário Municipal de Saúde – Gestor do Fundo Municipal de Saúde (Contas de Gestão);

- Dirigente da Autárquia Municipal – Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental (Contas de Gestão).  
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Neste sentido as ações de controle interno abrangerão a Prefeitura Municipal de Colatina, o Fundo Municipal de 
Saúde e o Sanear.

4. METODOLOGIA

Um princípio da gestão de riscos é que ela deve ser feita sob medida, alinhada com o contexto interno e externo da
organização e com o seu perfil de riscos. O desenho e a implementação de estruturas e processos de gestão de riscos
devem levar em consideração as necessidades específicas da organização em face dos objetivos que dão suporte à
sua  missão  e  dos  riscos  associados,  envolvendo  aspectos  como  natureza,  complexidade,  estratégia,  contexto,
estrutura, operações, processos, funções, projetos, produtos, serviços ou ativos e práticas empregadas. Em qualquer
situação, é importante que a organização se apoie em modelos reconhecidos, neste sentido a Controladoria Geral do
Município decidiu aplicar modelo proposto pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Como marco  inicial  dos  trabalhos  da  Equipe  de  Auditoria  responsável  pela  elaboração  da  Matriz  de  Riscos  foi
identificar  na os programas de governo descritos no Plano Plurianual (PPA), identificando-os como os seguintes
macroprocessos:

MACROPROCESSOS
01 Assessoramento e Apoio Institucional ao Gabinete do Prefeito
02 Defesa Civil do Município
03 Apoio ao Consumidor
04 Integridade, Transparência e Participação Social
05 Defesa Jurídica do Município
06 Gestão dos encargos especiais a cargo do Poder Executivo Municipal
07 Gestão Pública de Comunicação Oficial e Social
08 Modernização e Infraestrutura Tecnológica
09 Ciência, Tecnologia e Empreendedorismo Inovador
10 Gestão Administrativa
11 Gestão Administrativa de Recursos Humanos
12 Equipes de Alta Performance
13 Educação Inovadora e Tecnológica com qualidade para todos
14 Fomento à formação, Produção, Difusão e Preservação do Patrimônio Histórico-Cultural
15 Gestão do Desenvolvimento e Fortalecimento do Turismo local
16 Esporte e Lazer para todos
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17 Apoio Administrativo à Gestão de Saúde
18 Viva com Saúde
19 Atenção à Saúde do Cidadão
20 Vigilância Em Saúde
21 Gestão do Desenvolvimento e Fortalecimento da Economia Local
22 Apoio ao Trabalhador

23 Urbanização e Desenvolvimento
24 Saneamento
25 Trânsito Responsável e Mobilidade Urbana Sustentável
26 Apoio à Infraestrutura Administrativa da SEMDIR
27 Mobilidade no Campo e Infraestrutura Rural
28 Incentivo à Produção Rural e Fomento ao Comércio e ao Agronegócio
29 Ações Estratégicas para Desenvolvimento Sustentável e Solidário do Meio Rural
30 Gestão Administrativa da SEDUMA
31 Desenvolvimento Sustentável e Gestão Ambiental
32 Desenvolvimento Urbano Estratégico
33 Gestão Administrativa do SANEAR
34 Gestão do Sistema de Água
35 Gestão do Sistema de Esgotamento Sanitário
36 Gestão do Sistema de Resíduos Sólidos
37 Gestão Ambiental
38 Gestão dos Encargos Especiais a Cargo do SANEAR
39 Gestão de Planejamento e Orçamento
40 Sustentabilidade Econômico-Financeira e Gestão Fiscal
41 Gestão Administrativa da Sec. Mun. de Habitação e Reg. Fundiária
42 Regularização Fundiária do Município
43 Habitação de Interesse Social
44 Gestão de Assistência Social
45 Rede de Proteção Social Básica
46 Rede de Proteção Social Especial

Em cada macroprocesso identificado foi  realizado um processo de busca in loco, reconhecimento e descrição de
riscos, tendo como base o contexto estabelecido e apoiado na comunicação e consulta com as partes interessadas,
internas e externas. Assim, os critérios de risco foram estabelecidos considerando-se os aspectos de materialidade,
relevância e criticidade, conforme conceituados a seguir:

RISCO Significa a probabilidade de ocorrência de eventos futuros incertos com potencial para
influenciar o alcance dos objetivos de uma organização.

MATERIALIDADE Representa o montante de recursos orçamentários ou financeiros  alocados em um
específico ponto de controle (unidade administrativa,  sistema, contrato, projeto,
atividade ou ação) objeto de exames de auditoria.

RELEVÂNCIA Refere-se  às  áreas  consideradas  estratégicas  ou prioritárias  os  instrumentos de
planejamento.

CRITICIDADE Representa as situações críticas, efetivas ou potenciais a serem  controladas,
identificadas em uma unidade organizacional. Trata-se da composição dos elementos
referenciais de vulnerabilidade, das  fraquezas, dos pontos de controle com riscos
operacionais latentes, dentre outros.

4.1 Análise de Materialidade

A análise relativa à materialidade baseou-se na definição do valor limite, mínimo e máximo, para cada uma
das 5 (cinco) classes estabelecidas, considerando-se os valores da proposta orçamentária 2022 para  os
macroprocessos administrativos identificados:

CLASSE LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR RISCO
1 0,00 10.000.000,00 1
2 10.000.000,01 20.000.000,00 2
3 20.000.000,01 30.000.000,00 3
4 30.000.000,01 40.000.000,00 4
5 40.000.000,01 - 5
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Aplicando-se  essa  análise  aos  Macroprocessos  identificados  pela  Equipe  de  Auditoria  chegou-se  a  seguinte
classificação de Materialidade:

MACROPROCESSOS
ADMINISTRATIVOS

DESCRIÇÃO DOS VALORES
SOB RESPONSABILIDADE

VALOR ALOCADO MATERIALIDADE

Educação Inovadora e Tecnológica
com qualidade para todos

PPA R$ 591.455.801,00 5

Atenção à Saúde do Cidadão PPA R$ 321.262.066,00 5
Urbanização e Desenvolvimento PPA R$ 228.614.642,00 5

Gestão Administrativa de Recursos
Humanos

PPA R$ 134.515.656,00 5

Viva com Saúde PPA R$ 130.852.075,00 5
Gestão dos encargos especiais a

cargo do Poder Executivo Municipal
PPA R$ 105.357.621,00 5

Gestão do Sistema de Água PPA R$ 80.934.350,00 5
Gestão do Sistema de Resíduos

Sólidos
PPA R$ 62.420.358,00 5

Gestão Administrativa do SANEAR PPA R$ 53.691.482,00 5
Saneamento PPA R$ 44.505.581,00 5

Gestão Administrativa PPA R$ 42.916.215,00 5
Apoio Administrativo à Gestão de

Saúde
PPA R$ 32.119.528,00 4

Vigilância Em Saúde PPA R$ 28.419.572,00 3
Trânsito Responsável e Mobilidade

Urbana Sustentável
PPA R$ 27.785.000,00 3

Apoio à Infraestrutura Administrativa
da SEMDIR

PPA R$ 26.266.284,00 3

Rede de Proteção Social Especial PPA R$ 26.238.074,00 3
Mobilidade no Campo e Infraestrutura

Rural
PPA R$ 25.632.240,00 3

Modernização e Infraestrutura
Tecnológica

PPA R$ 24.296.903,00 3

Gestão do Sistema de Esgotamento
Sanitário

PPA R$ 21.300.516,00 3

Gestão de Assistência Social PPA R$ 20.606.242,00 3
Ações Estratégicas para

Desenvolvimento Sustentável e
Solidário do Meio Rural

PPA R$ 19.801.836,00 2

Incentivo à Produção Rural e Fomento
ao Comércio e ao Agronegócio

PPA R$ 16.506.788,00 2

Sustentabilidade Econômico-
Financeira e Gestão Fiscal

PPA R$ 14.833.094,00 2

Esporte e Lazer para todos PPA R$ 14.624.139,00 2
Ciência, Tecnologia e

Empreendedorismo Inovador
PPA R$ 14.298.015,00 2

Defesa Jurídica do Município PPA R$ 13.973.194,00 2
Rede de Proteção Social Básica PPA R$ 10.758.965,00 2

Gestão Ambiental PPA R$ 10.579.850,00 2
Fomento à formação, Produção,

Difusão e Preservação do Patrimônio
Histórico-Cultural

PPA R$ 7.517.318,00 1

Assessoramento e Apoio Institucional
ao Gabinete do Prefeito

PPA R$ 7.462.000,00 1

Gestão Administrativa da SEDUMA PPA R$ 7.200.384,00 1
Habitação de Interesse Social PPA R$ 5.476.723,00 1

Gestão Pública de Comunicação Oficial
e Social

PPA R$ 5.171.604,00 1

Gestão dos Encargos Especiais a PPA R$ 3.650.844,00 1
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Cargo do SANEAR
Integridade, Transparência e

Participação Social
PPA R$ 3.580.000,00 1

Desenvolvimento Sustentável e
Gestão Ambiental

PPA R$ 1.905.816,00 1

Gestão Administrativa da Sec. Mun.
de Habitação e Reg. Fundiária

PPA R$ 1.460.000,00 1

Reserva de Contingência PPA R$ 1.200.000,00 1
Gestão do Desenvolvimento e

Fortalecimento da Economia Local
PPA R$ 1.104.445,00 1

Desenvolvimento Urbano Estratégico PPA R$ 960.000,00 1
Regularização Fundiária do Município PPA R$ 728.000,00 1

Gestão do Desenvolvimento e
Fortalecimento do Turismo local

PPA R$ 379.344,00 1

Apoio ao Consumidor PPA R$ 377.000,00 1
Equipes de Alta Performance PPA R$ 215.506,00 1

Defesa Civil do Município PPA R$ 89.000,00 1
Apoio ao Trabalhador PPA R$ 36.647,00 1

Gestão de Planejamento e Orçamento PPA R$ 36.500,00 1

4.2 Análise de Relevância

As Normas de Auditoria Governamental conceituam Relevância como o critério de avaliação que busca revelar a
importância qualitativa das ações em estudo, quanto à sua natureza, contexto de inserção, fidelidade, integridade e
integralidade das informações, independentemente de sua materialidade.

Para classificar a Relevância foi levado em consideração os seguintes critérios:

1) Relevância para Gestão;
2) Recomendações do Controle Interno/Externo nos 05 exercícios anteriores;
3) Ponto avaliado no Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM realizado pelo TCCES;
4) Existência de Decisão Judicial desfavorável ou em cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta;
5) Consta no Plano Estratégico Municipal;
6) Serviço Público Essencial;
7) Compatibilidade com os ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável).

RELEVÂNCIA

ASPECTOS PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA
Relevância para gestão 1

Recomendações do Controle Interno/Externo nos 05 exercícios anteriores 1

Ponto avaliado no Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM realizado
pelo TCCES

1

Existência de Decisão Judicial desfavorável ou em cumprimento de Termo de
Ajustamento de Conduta

1

 Consta no Plano Estratégico Municipal 1

Serviço Público Essencial 1

Compatibilidade com os ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável) 1

CRITÉRIO CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO DE RELEVÂNCIA

Y = 5 Muito alta relevância 5
Y = 4 Alta relevância 4
Y = 3 Média relevância 3
Y = 2 Baixa relevância 2
Y = 1 Muito baixa relevância 1

Y = soma da pontuação a ser atribuída, conforme aspectos a serem considerados.
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Aplicando cada um desses aspectos de Relevância aos Macroprocessos foi constatado pela Equipe de Auditores que:

4.2.1 ASPECTO 01 – Relevância para gestão

Foi considerado pela Equipe de Auditoria as solicitações escritas e verbais em reuniões realizadas com os gestores
quanto a vulnerabilidade de setores, procedimentos e servidores das diversas áreas.

Macroprocesso Pontuação
Defesa Jurídica do Município 1
Modernização e Infraestrutura Tecnológica 1
Gestão Administrativa 1
Gestão Administrativa de Recursos Humanos 1
Equipes de Alta Performance 1
Educação Inovadora e Tecnológica com qualidade para todos 1
Apoio Administrativo à Gestão de Saúde 1
Viva com Saúde 1
Atenção à Saúde do Cidadão 1
Vigilância Em Saúde 1
Gestão do Desenvolvimento e Fortalecimento da Economia Local 1
Saneamento 1
Trânsito Responsável e Mobilidade Urbana Sustentável 1
Mobilidade no Campo e Infraestrutura Rural 1
Incentivo à Produção Rural e Fomento ao Comércio e ao Agronegócio 1
Gestão Administrativa da SEDUMA 1
Gestão Administrativa do SANEAR 1
Gestão do Sistema de Água 1
Gestão do Sistema de Esgotamento Sanitário 1
Gestão do Sistema de Resíduos Sólidos 1
Gestão Ambiental 1
Gestão dos Encargos Especiais a Cargo do SANEAR 1

4.2.2 ASPECTO 02 – Recomendações do Controle Interno/Externo nos 05 exercícios anteriores

A Equipe de Auditoria utilizou como critério os Relatórios Técnicos das apreciações e julgamentos das Prestações de
Contas de Governo e Gestão pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo referente aos exercícios de 2017-
2021 que já encontram-se disponíveis.

Macroprocesso Pontuação
Integridade, Transparência e Participação Social 1
Modernização e Infraestrutura Tecnológica 1
Gestão Administrativa 1
Gestão Administrativa de Recursos Humanos 1
Equipes de Alta Performance 1
Educação Inovadora e Tecnológica com qualidade para todos 1
Apoio Administrativo à Gestão de Saúde 1
Viva com Saúde 1
Atenção à Saúde do Cidadão 1
Vigilância Em Saúde 1
Urbanização e Desenvolvimento 1
Saneamento 1
Trânsito Responsável e Mobilidade Urbana Sustentável 1
Gestão Administrativa da SEDUMA 1
Desenvolvimento Urbano Estratégico 1
Gestão Administrativa do SANEAR 1
Gestão de Planejamento e Orçamento 1
Sustentabilidade Econômico-Financeira e Gestão Fiscal 1
Gestão de Assistência Social 1
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Rede de Proteção Social Básica 1
Rede de Proteção Social Especial 1

4.2.3 ASPECTO 03 – Resultado no Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM realizado pelo TCCES

O IEGM é um indicador de processo, composto por 7 (sete) índices temáticos, consolidados em um único índice por
meio de um modelo matemático que, com foco na análise da infraestrutura e dos processos dos entes municipais,
busca avaliar a efetividade das políticas e atividades públicas desenvolvidas pelos gestores.

Nesta  avaliação,  mede-se  a  qualidade  dos  gastos  municipais,  tendo em vista  o  grau de  aderência  das  gestões
municipais às políticas públicas implementadas. Ele pode ser utilizado como mais um instrumento técnico nas análises
das contas públicas, sem perder o foco do planejamento em relação às necessidades da sociedade.

O IEGM também possibilita a elaboração de relatórios objetivos em áreas sensíveis do planejamento público para as
Cortes de Contas brasileiras, oferecendo elementos importantes para auxiliar e subsidiar a ação fiscalizatória exercida
pelo Controle Externo e Interno, em complemento às ferramentas que lhe são inerentes e as demais hoje disponíveis.

O IEGM é um índice perene que proporciona visões da gestão pública para 7 (sete) dimensões da execução do
orçamento público:

• i-Educ/IEGM O Índice Municipal da Educação mede o resultado das ações da gestão pública municipal nesta área por
meio de uma série de quesitos específicos relativos à educação infantil e ensino fundamental, com foco em aspectos
relacionados à infraestrutura escolar.

• i-Saúde/IEGM O Índice Municipal da Saúde mede o resultado das ações da gestão Pública Municipal neste tema por
meio de uma série de quesitos específicos, com ênfase aos processos realizados pelas prefeituras relacionados à
Atenção  Básica,  Cobertura  e  ação  do  Programa  Saúde  da  Família,  atuação  do  Conselho  Municipal  da  Saúde,
assiduidade dos médicos, atendimento à população para tratamento de doenças como a tuberculose e prevenção de
doenças como a dengue, cobertura das campanhas de vacinação, orientação à população visando a preservação da
saúde, bem como, controle de estoque de insumos.

• i-Planejamento/IEGM O Índice Municipal do Planejamento verifica a consistência entre o que foi planejado e o
efetivamente executado, por meio da análise dos percentuais gerados pelo confronto destas duas variáveis.

• i-Fiscal/IEGM  Este  índice  mede  o  resultado  da  gestão  fiscal  por  meio  da  análise  da  execução  financeira  e
orçamentária,  das  decisões  em  relação  à  aplicação  de  recursos  vinculados,  da  transparência  da  administração
municipal e da obediência aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

• i-Amb/IEGM O Índice Municipal do Meio Ambiente mede o resultado das ações relacionadas ao meio ambiente que
impactam a qualidade dos serviços e a vida das pessoas. Este índice contém informações sobre resíduos sólidos,
saneamento básico, educação ambiental, estrutura ambiental e conselho ambiental.

• i-Cidades/IEGM O Índice Municipal  de  Proteção dos  Cidadãos  mede o grau de envolvimento do planejamento
municipal na proteção dos cidadãos frente a possíveis eventos de sinistros e desastres. Reúne informações sobre Plano
de Contingência, identificação de riscos para intervenção do Poder Público e infraestrutura da Defesa Civil.

• i-Gov TI/IEGM O Índice Municipal de Governança de Tecnologia da Informação mede o conhecimento e o uso dos
recursos de Tecnologia da Informação em favor da sociedade. Este índice reúne informações sobre políticas de uso de
informática, segurança da informação, capacitação do quadro de pessoal e transparência.

Após análise a Equipe de Auditoria constatou que o Resultado do Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM
realizado pelo TCCES contempla os seguintes macroprocessos:

Macroprocesso Pontuação
Defesa Civil do Município 1
Integridade, Transparência e Participação Social 1
Modernização e Infraestrutura Tecnológica 1
Ciência, Tecnologia e Empreendedorismo Inovador 1
Educação Inovadora e Tecnológica com qualidade para todos 1
Apoio Administrativo à Gestão de Saúde 1
Viva com Saúde 1
Atenção à Saúde do Cidadão 1
Vigilância Em Saúde 1
Saneamento 1
Desenvolvimento Sustentável e Gestão Ambiental 1
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Gestão do Sistema de Água 1
Gestão do Sistema de Esgotamento Sanitário 1
Gestão do Sistema de Resíduos Sólidos 1
Gestão Ambiental 1
Gestão de Planejamento e Orçamento 1

4.2.4  ASPECTO  04  –  Existência  de  Decisão  Judicial  desfavorável  ou  Cumprimento  de  Termo  de
Ajustamento de Conduta

Macroprocesso Pontuação
Gestão Administrativa de Recursos Humanos 1
Educação Inovadora e Tecnológica com qualidade para todos 1
Viva com Saúde 1
Gestão Administrativa da SEDUMA 1
Desenvolvimento Urbano Estratégico 1
Regularização Fundiária do Município 1

4.2.5 ASPECTO 05 – Consta no Plano Estratégico Municipal

Macroprocesso Pontuação
Modernização e Infraestrutura Tecnológica 1
Ciência, Tecnologia e Empreendedorismo Inovador 1
Gestão Administrativa 1
Gestão Administrativa de Recursos Humanos 1
Equipes de Alta Performance 1
Educação Inovadora e Tecnológica com qualidade para todos 1
Gestão do Desenvolvimento e Fortalecimento da Economia Local 1
Saneamento 1
Trânsito Responsável e Mobilidade Urbana Sustentável 1
Mobilidade no Campo e Infraestrutura Rural 1
Gestão do Sistema de Água 1
Gestão do Sistema de Esgotamento Sanitário 1
Gestão do Sistema de Resíduos Sólidos 1

4.2.6 ASPECTO 06 – Serviço Público Essencial

Macroprocesso Pontuação
Esporte e Lazer para todos 1
Viva com Saúde 1
Atenção à Saúde do Cidadão 1
Vigilância Em Saúde 1
Saneamento 1
Trânsito Responsável e Mobilidade Urbana Sustentável 1
Mobilidade no Campo e Infraestrutura Rural 1
Gestão do Sistema de Água 1
Gestão do Sistema de Esgotamento Sanitário 1
Gestão do Sistema de Resíduos Sólidos 1
Gestão Ambiental 1
Gestão de Planejamento e Orçamento 1
Sustentabilidade Econômico-Financeira e Gestão Fiscal 1
Rede de Proteção Social Básica 1
Rede de Proteção Social Especial 1

4.2.7 ASPECTO 07 – Compatibilidade com os ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável)

Macroprocesso Pontuação
Integridade, Transparência e Participação Social 1
Modernização e Infraestrutura Tecnológica 1
Ciência, Tecnologia e Empreendedorismo Inovador 1
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Gestão Administrativa 1
Equipes de Alta Performance 1
Educação Inovadora e Tecnológica com qualidade para todos 1
Esporte e Lazer para todos 1
Viva com Saúde 1
Atenção à Saúde do Cidadão 1
Vigilância Em Saúde 1
Gestão do Desenvolvimento e Fortalecimento da Economia Local 1
Apoio ao Trabalhador 1
Urbanização e Desenvolvimento 1
Saneamento 1
Trânsito Responsável e Mobilidade Urbana Sustentável 1
Mobilidade no Campo e Infraestrutura Rural 1
Incentivo à Produção Rural e Fomento ao Comércio e ao Agronegócio 1
Ações Estratégicas para Desenvolvimento Sustentável e Solidário do Meio Rural 1
Desenvolvimento Sustentável e Gestão Ambiental 1
Desenvolvimento Urbano Estratégico 1
Gestão do Sistema de Água 1
Gestão do Sistema de Esgotamento Sanitário 1
Gestão do Sistema de Resíduos Sólidos 1
Gestão Ambiental 1
Regularização Fundiária do Município 1
Habitação de Interesse Social 1
Gestão de Assistência Social 1
Rede de Proteção Social Básica 1
Rede de Proteção Social Especial 1

4.2.8 Resultado da Análise de Relevância

Macroprocesso Aspecto Total

01 02 03 04 05 06 07

Educação Inovadora e Tecnológica com qualidade para todos 1 1 1 1 1 - 1 6

Viva com Saúde 1 1 1 1 - 1 1 6

Saneamento 1 1 1 - 1 1 1 6

Modernização e Infraestrutura Tecnológica 1 1 1 - 1 - 1 5

Atenção à Saúde do Cidadão 1 1 1 - - 1 1 5

Vigilância Em Saúde 1 1 1 - - 1 1 5

Trânsito Responsável e Mobilidade Urbana Sustentável 1 1 - - 1 1 1 5

Gestão do Sistema de Água 1 - 1 - 1 1 1 5

Gestão do Sistema de Esgotamento Sanitário 1 - 1 - 1 1 1 5

Gestão do Sistema de Resíduos Sólidos 1 - 1 - 1 1 1 5

Ciência, Tecnologia e Empreendedorismo Inovador 1 - 1 - 1 - 1 4

Gestão Administrativa 1 1 - - 1 - 1 4

Gestão Administrativa de Recursos Humanos 1 1 - 1 1 - 4

Equipes de Alta Performance 1 1 - - 1 - 1 4

Mobilidade no Campo e Infraestrutura Rural 1 - 1 1 1 4

Gestão Ambiental 1 - 1 - - 1 1 4
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Integridade, Transparência e Participação Social - 1 1 - - - 1 3

Apoio Administrativo à Gestão de Saúde 1 1 1 - - - 3

Gestão Administrativa da SEDUMA 1 1 - 1 - - - 3

Desenvolvimento Urbano Estratégico - 1 - 1 - - 1 3

Gestão de Planejamento e Orçamento - 1 1 - - 1 - 3

Rede de Proteção Social Básica - 1 - - - 1 1 3

Rede de Proteção Social Especial - 1 - - - 1 1 3

Esporte e Lazer para todos - - - - - 1 1 2

Gestão do Desenvolvimento e Fortalecimento da Economia
Local

1 - - - - - 1 2

Urbanização e Desenvolvimento - 1 - - - - 1 2

Incentivo à Produção Rural e Fomento ao Comércio e ao
Agronegócio

1 - - - - - 1 2

Desenvolvimento Sustentável e Gestão Ambiental - - 1 - - - 1 2

Gestão Administrativa do SANEAR 1 1 - - - - - 2

Sustentabilidade Econômico-Financeira e Gestão Fiscal - 1 - - - 1 - 2

Regularização Fundiária do Município - - - 1 - - 1 2

Gestão de Assistência Social - 1 - - - - 1 2

Defesa Civil do Município - - 1 - - - - 1

Defesa Jurídica do Município 1 - - - - - - 1

Gestão do Desenvolvimento e Fortalecimento do Turismo
local

- - - - 1 - - 1

Apoio ao Trabalhador - - - - - - 1 1

Ações Estratégicas para Desenvolvimento Sustentável e
Solidário do Meio Rural

- - - - - - 1 1

Habitação de Interesse Social - - - - - - 1 1

Assessoramento e Apoio Institucional ao Gabinete do Prefeito - - - - - - - 0

Apoio ao Consumidor - - - - - - - 0

Gestão dos encargos especiais a cargo do Poder Executivo
Municipal

- - - - - - - 0

Gestão Pública de Comunicação Oficial e Social - - - - - - - 0

Fomento à formação, Produção, Difusão e Preservação do
Patrimônio Histórico-Cultural

- - - - - - - 0

Apoio à Infraestrutura Administrativa da SEMDIR - - - - - - - 0

Gestão dos Encargos Especiais a Cargo do SANEAR - - - - - - - 0

Gestão Administrativa da Sec. Mun. de Habitação e Reg.
Fundiária

- - - - - - - 0

4.3 Análise de Criticidade

Representa as situações críticas, efetivas ou potenciais a serem controladas, identificadas em uma unidade
organizacional. Trata-se da composição dos elementos referenciais de vulnerabilidade, das fraquezas, dos pontos
de controle com riscos operacionais latentes, dentre outros.

Nessa análise a Equipe de Auditoria levou em consideração os seguintes aspectos:

1) Estrutura Física Adequada;
2) Materiais suficientes;
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3) Ausência de servidor com a capacidade técnica exigida para desempenho das atribuições do setor;
4) Necessidade de Capacitação;
5) Compatibilidade com a LOA;
6) Demandas da Ouvidoria.

E a pontuação desses aspectos se deu da seguinte forma:

ANÁLISE DE CRITICIDADE

ASPECTOS PONTOS
Estrutura Física Adequada 1
Materiais suficientes 1

Ausência de servidor com a capacidade técnica 1

Necessidade de Capacitação 1
Compatibilidade com a LOA 1
Demandas da Ouvidoria 1

CRITÉRIO CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO DE CRITICIDADE
Y = ou > 5 Muito alta criticidade 5

Y = 4 Alta criticidade 4
Y = 3 Média criticidade 3
Y = 2 Baixa criticidade 2
Y = 1 Muito baixa criticidade 1

Y = soma da pontuação a ser atribuída, conforme aspectos a serem considerados.

4.3.1 Análise de Criticidade

Essa análise contou com o apoio dos Secretários Municipais e servidores resposáveis por cada macroprocesso e
resultou na seguinte análise:

Macroprocessos Aspecto TOTAL

01 02 03 04 05 06

Atenção à Saúde do Cidadão 1 1 1 1 0 1 5
Ciência, Tecnologia e Empreendedorismo Inovador 1 1 1 1 1 0 5

Gestão Administrativa da Sec. Mun. de Habitação e Reg.
Fundiária

1 1 1 1 1 0 5

Gestão Pública de Comunicação Oficial e Social 1 1 0 1 1 1 5
Mobilidade no Campo e Infraestrutura Rural 1 1 0 1 1 1 5
Modernização e Infraestrutura Tecnológica 1 1 1 1 1 0 5

Ações Estratégicas para Desenvolvimento Sustentável e Solidário
do Meio Rural

1 1 0 1 1 0 4

Apoio à Infraestrutura Administrativa da SEMDIR 1 1 0 1 1 0 4
Apoio Administrativo à Gestão de Saúde 1 1 0 1 0 1 4

Defesa Civil do Município 1 1 1 1 0 0 4
Equipes de Alta Performance 1 1 1 1 0 0 4

Gestão Administrativa de Recursos Humanos 1 1 1 1 0 0 4
Gestão do Desenvolvimento e Fortalecimento da Economia Local 1 1 1 1 0 0 4

Gestão do Sistema de Água 1 1 0 1 0 1 4
Gestão do Sistema de Esgotamento Sanitário 1 1 0 1 0 1 4

Habitação de Interesse Social 1 1 1 1 0 0 4
Incentivo à Produção Rural e Fomento ao Comércio e ao

Agronegócio
1 1 0 1 1 0 4

Regularização Fundiária do Município 1 1 1 1 0 0 4
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Vigilância Em Saúde 1 1 0 1 0 1 4
Viva com Saúde 1 1 0 1 0 1 4

Apoio ao Consumidor 0 0 1 1 1 0 3
Educação Inovadora e Tecnológica com qualidade para todos 1 1 0 0 0 1 3

Esporte e Lazer para todos 0 0 1 1 0 1 3
Fomento à formação, Produção, Difusão e Preservação do

Patrimônio Histórico-Cultural
0 0 1 1 1 0 3

Gestão de Planejamento e Orçamento 1 0 1 1 0 0 3
Gestão do Desenvolvimento e Fortalecimento do Turismo local 1 0 1 1 0 0 3

Gestão do Sistema de Resíduos Sólidos 1 0 0 1 0 1 3
Saneamento 1 0 0 1 0 1 3

Trânsito Responsável e Mobilidade Urbana Sustentável 0 1 0 1 0 1 3
Urbanização e Desenvolvimento 1 0 0 1 0 1 3

Desenvolvimento Sustentável e Gestão Ambiental 0 0 0 1 0 1 2
Desenvolvimento Urbano Estratégico 0 0 0 1 1 0 2
Gestão Administrativa da SEDUMA 0 0 0 1 0 1 2

Gestão Ambiental 0 0 0 1 0 1 2
Gestão de Assistência Social 0 0 0 1 1 0 2

Integridade, Transparência e Participação Social 0 0 0 1 1 0 2
Rede de Proteção Social Especial 0 0 0 1 0 1 2

Apoio ao Trabalhador 1 0 0 0 0 0 1
Assessoramento e Apoio Institucional ao Gabinete do Prefeito 0 0 0 1 0 0 1

Defesa Jurídica do Município 0 0 0 1 0 0 1
Gestão Administrativa 0 0 0 1 0 0 1

Gestão Administrativa do SANEAR 0 0 0 1 0 0 1
Gestão dos encargos especiais a cargo do Poder Executivo

Municipal
0 0 0 1 0 0 1

Gestão dos Encargos Especiais a Cargo do SANEAR 0 0 0 1 0 0 1
Rede de Proteção Social Básica 0 0 0 1 0 0 1

Sustentabilidade Econômico-Financeira e Gestão Fiscal 0 0 0 1 0 0 1

4.4 Análise do Risco

Risco é o efeito  da incerteza nos objetivos organizacionais  estabelecidos.  Para tanto,  devem ser identificados e
analisados para que sejam definidos quais serão priorizados.

A identificação de riscos deve reconhecer e descrever os riscos aos quais a organização está exposta. Nesta etapa,
devem ser definidos eventos, fontes, impactos e responsáveis por risco. A identificação dos riscos deve ser realizada
com a participação de todos os envolvidos nas atividades da Unidade, em seus diferentes níveis.

Após a identificação dos riscos, devem ser realizadas análises qualitativas e quantitativas, visando à definição dos
atributos de impacto e vulnerabilidade, utilizadas na priorização dos riscos a serem tratados. Essa etapa deve incluir
o levantamento e análise dos controles já existentes, apurando, assim, os riscos residuais.

A priorização deve consistir em comparar e classificar os riscos quanto aos seus respectivos níveis de probabilidade –
impacto,  identificando aqueles que necessitam de maior atenção e em seguida priorizar  o tratamento daqueles
considerados mais graves.

Para classificar o Risco a Equipe de Auditoria utilizou o seguinte critério:

Legenda Nível de Risco
Extremo (5)
Alto (3)
Médio (2)
Baixo (1)

Probabilidade

1 - Muito
Baixa
(Raro)

2 - Baixa
(improvável)

3 - Média
(possível)

4 - Alta
(provável)

5 - Muito
Alta

(quase certo)

Impacto 5 – Muito Alto
(catastrófico)

5 10 15 20 25

4 – Alto
(maior)

4 8 12 16
Extremo

20
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3 – Médio
(moderado)

3 6 9
Alto

12 15

2 – Baixo
(menor)

2 4
Médio

6 8 10

1 - Muito
Baixo

(insignificante)

1
Baixo

2 3 4 5

A Equipe de Auditoria realizou a Avaliação do Sistema de Controle Interno, para fins de determinação da “maturidade
do risco”, identificando-se macroprocessos, respectivos objetivos e eventos-risco, que devem ser considerados
quanto a probabilidade, ou chance de ocorrência, e sua consequência (impacto) para a Administração. Conclui-se o
seguinte:

MACROPROCESSO PROBABILIDADE IMPACTO PONTOS
RISCO

(1)

NÍVEL

Viva com Saúde 5 5 25 Extremo
Vigilância Em Saúde 5 5 25 Extremo

Urbanização e Desenvolvimento 5 5 25 Extremo
Trânsito Responsável e Mobilidade Urbana

Sustentável
5 5 25 Extremo

Sustentabilidade Econômico-Financeira e Gestão
Fiscal

5 5 25 Extremo

Saneamento 5 5 25 Extremo
Regularização Fundiária do Município 5 5 25 Extremo

Rede de Proteção Social Especial 5 5 25 Extremo
Rede de Proteção Social Básica 5 5 25 Extremo

Modernização e Infraestrutura Tecnológica 5 5 25 Extremo
Mobilidade no Campo e Infraestrutura Rural 5 5 25 Extremo

Integridade, Transparência e Participação Social 5 5 25 Extremo
Incentivo à Produção Rural e Fomento ao

Comércio e ao Agronegócio
5 5 25 Extremo

Habitação de Interesse Social 5 5 25 Extremo
Gestão Pública de Comunicação Oficial e Social 5 5 25 Extremo

Gestão dos Encargos Especiais a Cargo do
SANEAR

5 5 25 Extremo

Gestão dos encargos especiais a cargo do Poder
Executivo Municipal

5 5 25 Extremo

Gestão do Sistema de Resíduos Sólidos 5 5 25 Extremo
Gestão do Sistema de Esgotamento Sanitário 4 5 20 Extremo

Gestão do Sistema de Água 4 5 20 Extremo
Gestão do Desenvolvimento e Fortalecimento do

Turismo local
4 5 20 Extremo

Gestão do Desenvolvimento e Fortalecimento da
Economia Local

4 5 20 Extremo

Gestão de Planejamento e Orçamento 4 4 16 Extremo
Gestão de Assistência Social 4 4 16 Extremo

Gestão Ambiental 3 5 15 Extremo
Gestão Administrativa do SANEAR 3 5 15 Extremo

Gestão Administrativa de Recursos Humanos 3 4 12 Alto
Gestão Administrativa da SEDUMA 2 5 10 Alto

Gestão Administrativa da Sec. Mun. de Habitação
e Reg. Fundiária

2 5 10 Alto

Gestão Administrativa 2 5 10 Alto
Fomento à formação, Produção, Difusão e 2 5 10 Alto
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Preservação do Patrimônio Histórico-Cultural

Esporte e Lazer para todos 2 5 10 Alto
Equipes de Alta Performance 2 5 10 Alto

Educação Inovadora e Tecnológica com qualidade
para todos

3 3 9 Alto

Desenvolvimento Urbano Estratégico 4 2 8 Alto
Desenvolvimento Sustentável e Gestão

Ambiental
3 2 6 Médio

Defesa Jurídica do Município 2 3 6 Médio

Defesa Civil do Município 1 5 5 Médio

Ciência, Tecnologia e Empreendedorismo
Inovador

1 4 4 Médio

Atenção à Saúde do Cidadão 1 4 4 Médio

Assessoramento e Apoio Institucional ao
Gabinete do Prefeito

1 3 3 Médio

Apoio ao Trabalhador 1 2 2 Baixo

Apoio ao Consumidor 1 2 2 Baixo

Apoio Administrativo à Gestão de Saúde 2 1 2 Baixo
Apoio à Infraestrutura Administrativa da SEMDIR 1 2 2 Baixo

Ações Estratégicas para Desenvolvimento
Sustentável e Solidário do Meio Rural

1 2 2 Baixo

5. MATRIZ DE RISCOS PMC – EXERCÍCIO 2022

O tratamento de riscos envolve a seleção de uma ou mais opções para modificar o nível do risco (a probabilidade ou
o impacto) e a elaboração de planos de tratamento que, uma vez implementados, implicarão a introdução de novos
controles  ou  a  modificação  dos  existentes.  Um dos  benefícios  da  gestão  de  riscos  é  exatamente  o  rigor  que
proporciona ao processo de identificação e seleção de alternativas de respostas aos riscos, todavia compete a alta
gestão a decidir a melhor forma de tratar os macroprocessos vulneráveis a seguir identificados:

ANÁLISE GERAL DOS MACROPROCESSOS – PRIORIZAÇÃO DOS RISCOS

MACROPROCESSOS
ADMINISTRATIVOS

RISCO
(1)

MATERIALIDADE
(2)

RELEVÂNCIA
(3)

CRITICIDADE
(4)

TOTAL

Modernização e Infraestrutura
Tecnológica

1 0 1 1 3

Viva com Saúde 1 1 1 0 3
Atenção à Saúde do Cidadão 0 1 1 1 3

Saneamento 1 1 1 0 3
Gestão do Sistema de Água 1 1 1 0 3

Gestão do Sistema de Resíduos
Sólidos

1 1 1 0 3

Vigilância Em Saúde 0 1 1 0 2
Gestão dos encargos especiais a

cargo do Poder Executivo Municipal
1 1 0 0 2

Gestão Pública de Comunicação
Oficial e Social

1 0 0 1 2

Educação Inovadora e Tecnológica
com qualidade para todos

0 1 1 0 2

Urbanização e Desenvolvimento 1 1 0 0 2
Trânsito Responsável e Mobilidade

Urbana Sustentável
1 0 1 0 2

Mobilidade no Campo e
Infraestrutura Rural

1 0 0 1 2

Gestão Administrativa do SANEAR 1 1 0 0 2
Gestão do Sistema de Esgotamento

Sanitário
1 0 1 0 2
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Integridade, Transparência e
Participação Social

1 0 0 0 1

Ciência, Tecnologia e
Empreendedorismo Inovador

0 0 0 1 1

Gestão Administrativa 0 1 0 0 1
Gestão Administrativa de Recursos

Humanos
0 1 0 0 1

Gestão do Desenvolvimento e
Fortalecimento do Turismo local

1 0 0 0 1

Gestão do Desenvolvimento e
Fortalecimento da Economia Local

1 0 0 0 1

Incentivo à Produção Rural e
Fomento ao Comércio e ao

Agronegócio

1 0 0 0 1

Gestão Ambiental 1 0 0 0 1
Gestão dos Encargos Especiais a

Cargo do SANEAR
1 0 0 0 1

Gestão de Planejamento e
Orçamento

1 0 0 0 1

Sustentabilidade Econômico-
Financeira e Gestão Fiscal

1 0 0 0 1

Gestão Administrativa da Sec. Mun.
de Habitação e Reg. Fundiária

0 0 0 1 1

Regularização Fundiária do
Município

1 0 0 0 1

Habitação de Interesse Social 1 0 0 0 1
Gestão de Assistência Social 1 0 0 0 1

Rede de Proteção Social Básica 1 0 0 0 1
Rede de Proteção Social Especial 1 0 0 0 1

Assessoramento e Apoio
Institucional ao Gabinete do

Prefeito

0 0 0 0 0

Defesa Civil do Município 0 0 0 0 0
Apoio ao Consumidor 0 0 0 0 0

Defesa Jurídica do Município 0 0 0 0 0
Equipes de Alta Performance 0 0 0 0 0

Fomento à formação, Produção,
Difusão e Preservação do

Patrimônio Histórico-Cultural

0 0 0 0 0

Esporte e Lazer para todos 0 0 0 0 0
Apoio Administrativo à Gestão de

Saúde
0 0 0 0 0

Apoio ao Trabalhador 0 0 0 0 0
Apoio à Infraestrutura

Administrativa da SEMDIR
0 0 0 0 0

Ações Estratégicas para
Desenvolvimento Sustentável e

Solidário do Meio Rural

0 0 0 0 0

Gestão Administrativa da SEDUMA 0 0 0 0 0
Desenvolvimento Urbano

Estratégico
0 0 0 0 0

Desenvolvimento Sustentável e
Gestão Ambiental

0 0 0 0 0

O resultado da Matriz de Riscos levou em consideração os programas que na análise de Relevância, Criticidade, 
Materialidade e Risco alcançaram peso igual ou maior que 5.

6. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
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Ao  final  deste  trabalho  de  confecção  da  Matriz  de  Riscos  do  Município  de  Colatina/ES,  a  Equipe  de  Auditoria
recomenda:

I – Aprovação pelo Chefe do Poder Executivo por meio de Decreto Municipal

II - Medidas para ciência de toda organização da estrutura administrativa, especialmente aqueles que participam do
processo de tomada de decisões;

III – Seja dado ampla publicidade por meio do Portal de Transparência do Município de Colatina e publicação no
Diário Oficial dos Municípios;

IV – Seja confeccionado Plano Anual de Controle Interno e Plano Anual de Auditoria Interna baseado na Matriz de
Riscos confeccionada concentrando ações nos macroprocessos  identificados com maior risco geral.

Colatina,12 de abril de 2022.

BIANCA SIMONASSI E FRANCO
Auditora Pública Interna

CRA/ES N° 15507

ELIANA RABELLO
Auditora Pública Interna

OAB/ES N° 22059

NILDEMAR ANTONIO BOTTI
Auditor Público Interno
CRC-ES Nº 7.420/O-7

CILEZIA ANDREATTA SCHWARTZ
Superintendente

JONATHAN BRUNO BLUNCK GERVASIO
Controlador Geral do Município

Auditor Público Interno
Advogado OAB/ES n° 17402

 

Protocolo 840629
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 DECRETO Nº 26.809, DE 27 DE ABRIL DE 2022            
.

Prorroga a data para pagamento do IPTU, da 
TFLF, da TFA e do ISS FIXO do exercício de 
2022.

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
e tendo em vista que a partir deste exercício de 
2022 os carnês para recolhimento dos tributos 
deixarão de ser enviados pelos correios, fazendo-se 
necessária melhor divulgação acerca da alteração do 
procedimento, Decreta:

Art. 1º Ficam prorrogadas as datas para pagamento 
do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana - IPTU, da Taxa de Fiscalização de Localização, 
Instalação e Funcionamento - TFLF, da Taxa de 
Fiscalização e Anúncios - TFA e do ISS-FIXO, em 
cota única ou de forma parcelada, conforme segue:

TRIBUTO NOVA DATA PARCELA 
IPTU, TFLF, TFA E 
ISS FIXO

30 de junho de 
2022             

1° parcela ou cota única

IPTU, TFLF, TFA E 
ISS FIXO

29 de julho de 
2022         

2ª parcela

IPTU, TFLF, TFA E 
ISS FIXO

31 de agosto de 
2022           

3ª parcela  

IPTU, TFLF, TFA E 
ISS FIXO

30 de setembro de 
2022       

4ª parcela

IPTU 31 de outubro de 
2022

5ª parcela

IPTU 30 de novembro de 
2022    

6ª parcela

IPTU 15 de dezembro de 
2022

7ª parcela

IPTU 30 de dezembro de 
2022   

8ª parcela

Art. 2º  O pagamento efetuado de forma parcela 
estará sujeito à correção monetária.

Art. 3°Os contribuintes que já tenham realizado 
a quitação de alguma parcela terão direito à 
prorrogação das demais parcelas ainda não quitadas.

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 27 de 
abril de 2022.

____________________________
Prefeito Municipal
Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal
de Colatina, em 27 de abril de 2022.

___________________________
Secretário Municipal de Governo.

Protocolo 841462

Edital

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR 
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 000141/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - ES, com 
fulcro no artigo 281 e 282 do Código de Trânsito 
Brasileiro, bem como, na Resolução 619/2016 do 
Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, após, 
esgotadas as tentativas de ciência por meio de 
notificação via remessa postal, vem notificar os 
proprietários e detentores dos veículos abaixo 
relacionados, do cometimento de Infrações de 
Trânsito, concedendo-lhes o prazo de 30 (trinta) 
dias para interporem Defesa, e ainda, o prazo de 15 
(quinze) dias para realizarem a indicação do condutor 
responsável pela infração junto a Prefeitura, contados 
a partir desta publicação.
A defesa deverá ser instruída com: requerimento 
preenchido e assinado, cópia desta Notificação 
de Autuação, cópia da CNH do Condutor, Cópia do 
CRLV do Veículo, cópia da Carteira de Identidade 
do proprietário/detentor e condutor, procuração 
ou autorização quando o requerente não for o 
proprietário, contrato social da empresa (apenas para 
pessoa jurídica), procuração do sócio proprietário da 
empresa quando o requerente não é o proprietário 
(apenas para pessoa jurídica).
A Indicação de condutor deverá ser instruída com: 
cópia desta notificação de autuação; Cópia da CNH 
do proprietário do veículo, Cópia do CRLV do veículo, 
declaração de indicação de real condutor, Cópia da CNH 
do real condutor, endereço completo do real condutor 
e assinatura do real condutor e do proprietário.
A defesa poderá ser entregue diretamente a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - ES, ou 
enviada através de correspondência com aviso de 
recebimento, para o seguinte endereço: RUA ANGELO 
GIUBERTI, 343 BAIRRO ESPLANADA COLATINA - ES, 
Colatina, ES, CEP: 29700260 Tel: 31777000.

DADOS DA INFRAÇÃO

PLACA ÓRGÃO Nº AUTO DATA CÓD. INFRAÇÃO
MRT1A80 256290 CL00009738 14/12/2021 554-1/02
PPO7B18 256290 BT00069446 15/12/2021 596-7/00
MRD4780 256290 CL00008572 16/12/2021 608-4/04
MSS6467 256290 CL00002674 18/12/2021 545-2/06
OVJ8778 256290 CL00009962 16/12/2021 554-1/02
MRO7931 256290 CL00009757 16/12/2021 581-9/01
MRO7931 256290 CL00009758 16/12/2021 596-7/00
RBG2C99 256290 BT00069440 16/12/2021 596-7/00
QRB4500 256290 CL00010930 20/12/2021 554-1/07
RTH2C99 256290 CL00009769 20/12/2021 554-1/04
ODM1B34 256290 CL00003537 17/12/2021 545-2/06
RQS4C17 256290 CL00008587 16/12/2021 545-2/06
PPZ5785 256290 CL00003540 17/12/2021 594-0/01
RQQ7J41 256290 CL00007799 23/12/2021 554-1/01
QRM6I67 256290 CL00006053 23/12/2021 554-1/04
OYG6594 256290 CL00009974 24/12/2021 554-1/04
MRA8C43 256290 CL00010985 24/12/2021 758-7/00
PPH5G84 256290 CL00011407 24/12/2021 555-0/00
MQJ1208 256290 CL00010935 20/12/2021 554-1/02
OCX3351 256290 CL00009770 20/12/2021 554-1/04
OVI7808 256290 CL00009776 20/12/2021 554-1/01
MQJ1612 256290 CL00006385 21/12/2021 554-1/01
MRG8164 256290 CL00006393 21/12/2021 554-1/02
PPI9B15 256290 BT00069457 21/12/2021 548-7/00
OQE8E28 256290 CL00010946 22/12/2021 554-1/04
OVK9854 256290 CL00010947 22/12/2021 554-1/01
MPZ8124 256290 CL00010948 22/12/2021 554-1/07
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ODA7234 256290 CL00007785 22/12/2021 554-1/02
MTV7815 256290 CL00008593 22/12/2021 554-1/02
PPN9C24 256290 CL00011205 22/12/2021 554-1/02
PPB0925 256290 CL00010963 22/12/2021 554-1/02
OVJ8778 256290 CL00010966 22/12/2021 714-5/00
KRK1962 256290 CL00010969 22/12/2021 554-1/02
MQH4524 256290 CL00007056 22/12/2021 573-8/00
OOP9B35 256290 CL00011114 22/12/2021 763-3/02
HKQ1459 256290 CL00009984 24/12/2021 554-1/07
PPD8867 256290 CL00009989 28/12/2021 554-1/01
ODK1575 256290 CL00011430 28/12/2021 554-1/02
RBG1D15 256290 CL00009013 29/12/2021 554-1/01
MTC3496 256290 CL00011813 17/01/2022 554-1/02
ODG7804 256290 CL00010844 17/01/2022 554-1/02
OCZ6673 256290 CL00002687 31/12/2021 554-1/04
PPR1B97 256290 CL00009993 28/12/2021 554-1/02
ODD0I81 256290 CL00011469 05/01/2022 554-1/02
ODG7804 256290 CL00011478 05/01/2022 554-1/02
PPQ5G19 256290 BT00069470 04/01/2022 596-7/00
ODL8379 256290 CL00010557 06/01/2022 554-1/02
MQH2304 256290 CL00011494 11/01/2022 554-1/01
RQM2B72 256290 CL00011496 11/01/2022 521-5/02
MRK5033 256290 CL00011199 11/01/2022 763-3/01
ODT3405 256290 CL00008071 12/01/2022 763-3/01
MTX1C12 256290 CL00011510 13/01/2022 554-1/07
OPL1H12 256290 CL00011228 13/01/2022 605-0/02
RDK2B70 256290 CL00009033 12/01/2022 548-7/00
RBF2C02 256290 CL00010627 12/01/2022 567-3/01
PPJ0526 256290 CL00008074 14/01/2022 538-0/00
RQT5F77 256290 CL00003555 06/01/2022 762-5/01
OCX6385 256290 CL00003561 12/01/2022 605-0/01
QRH6H80 256290 CL00009045 14/01/2022 763-3/02
PJL1G65 256290 BT00069485 14/01/2022 548-7/00
RNG5I30 256290 CL00003552 15/01/2022 545-2/06
MSS6300 256290 CL00010631 14/01/2022 736-6/02
MPV6131 256290 CL00011529 11/01/2022 554-1/02

Daltro Antônio Ferrari Júnior
Secretário Municipal de Transporte, Trânsito e 
Segurança Pública

Protocolo 840738

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE POR 
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 000152/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - ES, com 
fulcro no artigo 281 e 282 do Código de Trânsito 
Brasileiro, bem como, na Resolução 619/2016 do 
Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, após, 
esgotadas as tentativas de ciência por meio de 
notificação via remessa postal, vem notificar da 
imposição de penalidade os proprietários e detentores 
dos veículos abaixo relacionados, pelo cometimento 
de Infrações de Trânsito, concedendo-lhes o prazo 
de 30 (trinta) dias para interporem Recurso à JARI, 
contados a partir desta publicação.
O Recurso deverá ser instruído com: requerimento 
preenchido e assinado, cópia desta Notificação de 
Penalidade, cópia da CNH do Condutor, Cópia do 
CRLV do Veículo, cópia da Carteira de Identidade 
do proprietário/detentor e condutor, procuração 
ou autorização quando o requerente não for o 
proprietário, contrato social da empresa (apenas para 
pessoa jurídica), procuração do sócio proprietário da 
empresa quando o requerente não é o proprietário 
(apenas para pessoa jurídica).
O recurso poderá ser entregue diretamente a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - ES, ou 
enviada através de correspondência com aviso de 
recebimento, para o seguinte endereço: RUA ANGELO 
GIUBERTI, 343 BAIRRO ESPLANADA COLATINA - ES, 
Colatina, ES, CEP: 29700260 Tel: 31777000.

DADOS DA INFRAÇÃO

PLACA ÓRGÃO Nº AUTO DATA CÓD. INFRAÇÃO 
VALOR
MPP2505 256290 CO00051774 05/11/2019 554-1/02 
195,23
GDY3023 256290 CO00049449 11/09/2019 612-2/00 
293,47
PLO6D13 256290 CL00004893 31/08/2021 763-3/01 
293,47
MTE9273 256290 CL00007857 27/10/2021 555-0/00 
130,16
RBD0G65 256290 CL00007860 27/10/2021 545-2/02 
195,23
PPX6A40 256290 CL00004415 27/10/2021 554-1/02 
195,23
RKQ3D06 256290 CL00008208 25/10/2021 758-7/00 
293,47
FTO4D31 256290 CL00008218 25/10/2021 758-7/00 
293,47
PPZ4I11 256290 CL00001384 26/10/2021 554-1/04 
195,23
PPX6511 256290 CL00001393 28/10/2021 555-0/00 
130,16
QRF0C84 256290 CL00007221 29/10/2021 758-7/00 
293,47
QOF9D10 256290 CL00007881 30/10/2021 550-9/00 
130,16

Daltro Antônio Ferrari Júnior
Secretário Municipal de Transporte, Trânsito e 
Segurança Pública

Protocolo 840741

Convocação

AVISO DE PESQUISA DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Colatina-ES, para fins de 
pesquisa de preços de mercado, CONVOCA todos os 
interessados no respectivo ramo de atividade, para 
que apresentem, ate o dia 02 de Maio de 2022,  
ORÇAMENTO para o objeto abaixo descrito. Caso 
a quantidade pretendida de orçamentos não seja 
alcançada dentro do prazo estipulado, a pesquisa de 
preços poderá ser estendida.
OBJETO: Aquisição de material de construção..
O Termo de Referência e demais esclarecimentos 
poderão ser solicitados através do e-mail “compras@
colatina.es.gov.br” ou pelo telefone (27) 3177-7071/ 
(27) 3177-7213.

GERALDO VARNIER
Superintendência de Pesquisa e Compra Direta

Protocolo 837646

Termos

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 003/2022.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL: 
Município de Colatina-ES -  Fundo Municipal de 
Saúde.
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC:  
FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA
OBJETO: Constitui objeto deste Termo de 
Fomento a cooperação financeira de R$ 957.490,49 
(novecentos e cinquenta e sete mil e quatrocentos 
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e noventa reais e quarenta e nove centavos) sem 
apresentar contrapartida, para pagamentos vencidos 
e a vencer de materiais consignados, serviços de 
terceiros, contas de consumo(água, energia elétrica, 
gases medicinais) e remoção de pacientes, com 
recursos de emendas parlamentares conforme Anexo 
I, bem como regularizar as despesas que se encontram 
em atraso e a vencer, conforme detalhado no Plano 
de Trabalho acostado aos autos do processo ad-
ministrativo nº 000434/2022 (fls. 132 à 136).
VALOR GLOBAL: O Município de Colatina-ES 
transferirá, para a execução do presente Termo 
de Fomento, recursos no valor de R$ 957.490,49 
(novecentos e cinquenta e sete mil e quatrocentos 
e noventa reais e quarenta e nove centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente Termo de 
Fomento vigerá a partir da data de sua assinatura, 
até o término de sua execução, conforme estabelecido 
no Cronograma de Execução que consta no Plano de 
Trabalho, acostado aos autos do processo administra-
tivo nº 000434/2022.
DATA DA ASSINATURA: 20 de abril de 2022.

Rogério da Silva Resende
Secretário Municipal de Saúde

Protocolo 841358

Conceição do Castelo

Termos

EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INE-
XIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 016/2022

Código de Identificação Cidades: 
2022.021E0700001.10.0012. O Prefeito do Município 
de Conceição do Castelo, ES, no uso de suas 
atribuições legais, torna público que nos termos Art. 
25, caput, Inciso III, da Lei 8.666/93, e a vista do 
parecer da Assessoria Jurídica do Município, acato as 
razões esposadas no protocolo Ged nº 3865/2022 e 
processo GED n° 2356/2022, pelo que RATIFICO e 
HOMOLOGO a contratação por INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO 016/2022, da empresa EDMAR 
ALVES NALLI 07652544769, inscrito no CNPJ sob 
o nº 27.461.510/0001-12, em todos os seus termos. 
OBJETO: Realização de um show da banda WAGNER 
E EDMAR, durante a programação da 58ª Festa 
de Emancipação Política de Conceição do Castelo, 
ES. VALOR GLOBAL: R$ 2.000,00 (dois mil reais). 
Conceição do Castelo - ES, em 29 de abril de 2022.

CHRISTIANO SPADETTO
Prefeito Municipal

Protocolo 840892

Domingos Martins

Lei

LEI MUNICIPAL Nº 3.050/2022

TRANSFERE POR MEIO DE DOAÇÃO O VEÍCULO 
DE TRANSPORTE FIAT SIENA ATTRACTIVE 1.4, 
COR PRETA, ANO 2014, PLACA OYD 0888, DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS 
AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei.

Art. 1º Fica a Câmara Municipal  de Domingos Martins 
autorizada a transferir ao Poder Executivo Municipal 
de Domingos Martins, por meio de doação e baixa, 
o veículo de transporte Fiat Siena Attractive 1.4, 
cor preta, Ano 2014,                        Placa OYD 
0888.
Parágrafo único. A transferência do bem conforme 
disposto no presente artigo será consolidada por 
meio de termo de transferência e entrega do 
veículo, mediante assinatura dos gestores e demais 
responsáveis pelo patrimônio público municipal.

Art. 2º A partir do exercício de 2023, as despesas 
decorrentes de pagamentos de taxas, outros tributos 
e manutenção pertinentes ao veículo, correrão à 
conta do Poder Executivo Municipal.

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

Domingos Martins-ES, 28 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 841469

LEI MUNICIPAL Nº 3.051/2022

AUTORIZA A TRANSPOSIÇÃO DE CRÉDITO 
ORÇAMENTÁRIO NO ORÇAMENTO VIGENTE.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei.

Art. 1º Fica o Poder Legislativo Municipal, nos moldes 
do artigo 167, VI da Constituição Federal, autorizado 
a transpor crédito no orçamento do exercício de 2022 
no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) da 
dotação 44903900000 - outros serviços de terceiros 
PJ do projeto/atividade 010001.0103100013.001 
- ficha 25 - Construção e ou aquisição da sede da 
Câmara Municipal, para as seguintes dotações:

- R$80.000,00 (oitenta mil reais) para a dotação 
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - PJ - 
ficha 14;

- R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) para a 
dotação 44905200000 - Equipamento e material 
permanente - Ficha 24 do Projeto/Atividade 
010001.0103100012.001 - Manutenção dos Serviços 
Administrativos da Câmara Municipal.

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

Domingos Martins-ES, 28 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 841473
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Decreto

DECRETO DE PESSOAL Nº 197/2022

CONCEDE ABONO DE PERMANÊNCIA A 
SERVIDORA EFETIVA ROSINEIA ROCHA 
HOFFMAM COELHO - TÉCNICO DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e,

- Considerando o requerimento da servidora 
Rosineia Rocha Hoffmam Coelho protocolizado sob 
nº 2635/2022 e informações e parecer que o instrui;

- Considerando que o abono de permanência é 
concedido ao servidor efetivo vinculado ao REGIME 
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, que 
tenha preenchido os requisitos para aposentadoria, 
previstos nos artigos 2° e 6° da Emenda Constitucio-
nal n° 41/2003, e no artigo 3° da Emenda Constitu-
cional n° 47/05, e que tenha optado por permanecer 
em atividade;

- Considerando ainda o disposto na Orientação 
Normativa SPS 02 de 31 de março de 2009, atualizada 
até 11 de julho de 2014, Art. 86, § 2° c/c § 3° e § 
4°; na Lei Municipal n° 1601/2002; no § 19 do Artigo 
40 da Constituição Federal de 1988; e no §1º do Art. 
3º da Emenda Constitucional n° 41/2003;

- Considerando que a servidora faz jus ao abono de 
permanência por ter preenchido cumulativamente os 
requisitos para concessão do benefício da aposenta-
doria voluntária em 09 de setembro de 2020, e que 
optou pela permanência em atividade.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedido a servidora Rosineia Rocha 
Hoffmam Coelho - Técnico de Serviços Públicos 
- Auxiliar Administrativo o abono de permanência 
equivalente ao valor da sua contribuição previ-
denciária, a partir de 09 de setembro de 2020, 
até completar as exigências para aposentadoria 
compulsória.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos financeiros a 09 
de setembro de 2020.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 27 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 840785

 DECRETO DE PESSOAL N° 194/2022

CONCEDE LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS 
PARTICULARES, SEM ÔNUS PARA A MUNICIPA-
LIDADE, A VERA BUECK VIEIRA - AGENTE DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS - SERVENTE.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, no Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 

e,

- considerando os termos do requerimento 
protocolado sob o                          nº 1801/2022, 
encaminhado pela servidora Vera Bueck Vieira;

- considerando estarem atendidos todos os requisitos 
para concessão da licença requerida, conforme 
dispõem os Art. 136 e seus parágrafos da Lei 
Complementar n° 4/2007 - Estatuto dos Funcionários 
Públicos do Município de Domingos Martins;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida licença para tratar de 
assuntos particulares, sem ônus para a Municipali-
dade, no período de 05 de maio de 2022 a 03 de 
maio de 2024, à funcionária pública municipal Vera 
Bueck Vieira - Agente de Serviços Públicos - 
Servente, lotada no âmbito da Secretaria Municipal 
de Educação e Esporte.

Art. 2º A Gerência de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal de Administração deverá 
proceder às devidas anotações na ficha individual da 
funcionária.

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

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 26 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 840789

DECRETO DE PESSOAL Nº 195/2022

CONCEDE LICENÇA - PRÊMIO A ÂNGELA MARIA 
MARTINELLI - ODONTÓLOGO.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e,

- considerando os termos do Requerimento firmado 
pela servidora Ângela Maria Martinelli, protocolado 
nesta municipalidade sob o nº 2736/2022;

- considerando a Lei Complementar Federal nº 
173/2020 de 27 de maio de 2020 que estabeleceu 
o Programa Federativo de Enfrentamento ao 
Coranavírus SARS-Cov-2 (COVID-19),  especifica-
mente o disposto no Art. 8°, Item IX - que proibiu 
a contagem do tempo de 28/05/2020 a 31/12/2021 
como período aquisitivo para concessão de licença-
-prêmio;

- considerando que, conforme consta no Art. 137 da 
Lei Complementar nº 4/2007 e o disposto no Art. 
8° da Lei Complementar n° 173/2020, a servidora 
faz jus à SEGUNDA Licença-prêmio, referente ao 
período aquisitivo de 31/08/2015 a 27/05/2020 e 
de 01/01/2022 a 06/04/2022;

- considerando que foram atendidas todas as 
disposições dos Art. 137 a 142 da Lei Complementar 
nº 4/2007, que tratam da Licença-prêmio;
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- considerando, que o Art. 141 da Lei Complementar 
nº 4/2007 autoriza a conversão da licença prêmio 
em dinheiro, conforme requerido;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedida à servidora Ângela Maria 
Martinelli, funcionária pública municipal, efetiva, a 
SEGUNDA Licença-prêmio de que trata o Art. 137 
a 142 da Lei Complementar nº 4/2007, referente ao 
período aquisitivo de 31/08/2015 a 27/05/2020 e 
de 01/01/2022 a 06/04/2022.
Parágrafo Único. O período de 28/05/2020 a 
31/12/2021 não foi computado para apuração do 
período aquisitivo, em decorrência do disposto no 
Art. 8° da Lei Complementar 173/2020.

Art. 2º A concessão de um (01) mês que a servidora 
faz jus, será gozado no mês de maio de 2022.
Art. 3º Os dois (02) meses restantes serão 
convertidos em dinheiro e pagos posteriormente.

Art. 4º A Secretaria Municipal de Administra-
ção, por meio da Gerência de Recursos Humanos, 
deverá proceder às anotações na Ficha Individual da 
Servidora.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
assinatura.

Art. 6º Revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 27 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 840794

DECRETO DE PESSOAL Nº 196/2022

CONCEDE ABONO DE PERMANÊNCIA A 
SERVIDORA EFETIVA NILZETE MARIA DOS 
REIS PEREIRA PINTO - AGENTE DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS - SERVENTE.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e,

- Considerando o requerimento da servidora Nilzete 
Maria dos Reis Pereira Pinto protocolizado sob nº 
2576/2022 e informações e parecer que o instrui;

- Considerando que o abono de permanência é 
concedido ao servidor efetivo vinculado ao REGIME 
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, que 
tenha preenchido os requisitos para aposentadoria, 
previstos nos artigos 2° e 6° da Emenda Constitucio-
nal n° 41/2003, e no artigo 3° da Emenda Constitu-
cional n° 47/05, e que tenha optado por permanecer 
em atividade;

- Considerando ainda o disposto na Orientação 
Normativa SPS 02 de 31 de março de 2009, atualizada 
até 11 de julho de 2014, Art. 86, § 2° c/c § 3° e § 
4°; na Lei Municipal n° 1601/2002; no § 19 do Artigo 
40 da Constituição Federal de 1988; e no §1º do Art. 
3º da Emenda Constitucional n° 41/2003;

- Considerando que a servidora faz jus ao abono de 

permanência por ter preenchido cumulativamente os 
requisitos para concessão do benefício da aposenta-
doria voluntária em 22 de julho de 2020, e que optou 
pela permanência em atividade.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedido a servidora Nilzete Maria dos 
Reis Pereira Pinto - Agente de Serviços Públicos 
- Servente o abono de permanência equivalente ao 
valor da sua contribuição previdenciária, a partir de 
22 de julho de 2020, até completar as exigências 
para aposentadoria compulsória.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos financeiros a 22 
de julho de 2020.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 27 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 840798

DECRETO DE PESSOAL Nº 200/2022

CONCEDE ABONO DE PERMANÊNCIA A 
SERVIDORA EFETIVA MADALENA SCHWANZ 
NUNES - AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS - 
SERVENTE.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e,

- Considerando o requerimento da servidora  
Madalena Schwanz Nunes  protocolizado sob nº 
2636/2022 e informações e parecer que o instrui;

- Considerando que o abono de permanência é 
concedido ao servidor efetivo vinculado ao REGIME 
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, que 
tenha preenchido os requisitos para aposentadoria, 
previstos nos artigos 2° e 6° da Emenda Constitucio-
nal n° 41/2003, e no artigo 3° da Emenda Constitu-
cional n° 47/05, e que tenha optado por permanecer 
em atividade;

- Considerando ainda o disposto na Orientação 
Normativa SPS 02 de 31 de março de 2009, atualizada 
até 11 de julho de 2014, Art. 86, § 2° c/c § 3° e § 
4°; na Lei Municipal n° 1601/2002; no § 19 do Artigo 
40 da Constituição Federal de 1988; e no §1º do Art. 
3º da Emenda Constitucional n° 41/2003;

- Considerando que a servidora faz jus ao abono de 
permanência por ter preenchido cumulativamente os 
requisitos para concessão do benefício da aposenta-
doria voluntária em 05 de julho de 2018, e que optou 
pela permanência em atividade.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedido a servidora Madalena 
Schwanz Nunes - Agente de Serviços Públicos 
- Servente o abono de permanência equivalente ao 
valor da sua contribuição previdenciária, a partir de 
05 de julho de 2018, até completar as exigências 
para aposentadoria compulsória.
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Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos financeiros a 05 de 
julho de 2018.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 28 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 840799

DECRETO DE PESSOAL Nº 199/2022

NOMEIA MEMBROS PARA COMPOREM A 
COMISSÃO JULGADORA REFERENTE AO EDITAL 
DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO 
DE MÚSICOS, BANDAS, CORAIS E GRUPOS 
FOLCLÓRICOS PARA SE APRESENTAREM NO 
PROJETO KULTURFESTIVAL DE DOMINGOS 
MARTINS.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e

- Considerando o item 5.2 do Edital de Chamamento 
Público para Seleção de Músicos, Bandas, Corais e 
grupos Folclóricos para se apresentarem no Projeto  
KULTURFESTIVAL de Domingos Martins.

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam nomeados para compor a Comissão 
julgadora dos Editais do Kulturfestival:

Rafael Schmidt
Maria da Penha Wasem
Andrea Rosa
João Marcos Domingos Santos

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

Registra-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 28 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 840855

DECRETO NORMATIVO Nº 4.015/2022

ALTERA CAUÇÃO DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL 
“VISTA LINDA”, APROVADO PELO DECRETO 
NORMATIVO Nº. 2.916/2016 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e,

- considerando o requerimento firmado pelo repre-
sentante do Loteamento Residencial “Vista Linda”, 
protocolado nesta municipalidade sob o número 
2379/2022 objetivando a substituição de área 
caucionada;

- considerando o Decreto Normativo nº 2.914/2016, 
que aprovou o loteamento residencial Vista Linda;

- considerando que os lotes apresentados para 

substituição da caução originária, se equivalem, e 
atendem os elementos técnicos e aos objetivos legais 
que é a garantia de execução do empreendimento;

- considerando que a substituição não acarreta prejuízo 
de qualquer natureza, especialmente para o erário;

- considerando o disposto nos incisos VIII e XXII do Art. 
68 da Lei Orgânica do Município de Domingos Martins.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica autorizado o descaucionamento dos lotes 
nº 08 e 09 da Quadra 07, medindo respectivamente a 
área de 824,99 m² (oitocentos e vinte e vinte e quatro 
metros e noventa e nove decímetros quadrados) e 
738,03 m² (setecentos e trinta e oito metros e três 
decímetros quadrados), bem como dos lotes 03, 05, 06 
e 09 da quadra 08, medindo respectivamente a área 
de 662,61 m² (seiscentos e sessenta e dois metros 
e sessenta e um decímetros quadrados), 557,40 m² 
(quinhentos e cinquenta e sete metros e quarenta 
decímetros quadrados), 506,55 m² (quinhentos e seis 
metros e cinquenta e cinco decímetros quadrados) 
e 600,00 m² (seiscentos metros quadrados), em 
substituição pelo lote nº 01 da quadra 04 com área 
de 1.507,28 m² (mil quinhentos e sete metros e vinte 
e oito decímetros quadrados) e Lotes nº 02, 03, 12, 
13 e 14 da Quadra 05, medindo respectivamente 
600,00 m² (seiscentos metros quadrados), 600,00 m² 
(seiscentos metros quadrados), 613,32 m² (seiscentos 
e treze metros e trinta e dois decímetros quadrados), 
686,44 m² (seiscentos e oitenta e seis metros e 
quarenta e quatro decímetros quadrados) e 806,51 m² 
(oitocentos e seis metros e cinquenta e um decímetros 
quadrados).
Parágrafo Único. Mantêm-se inalterados os demais 
lotes oferecidos como garantia da infraestrutura do 
Loteamento Residencial “Vista Linda”.

Art. 2º As substituições descritas no artigo 1º caput, 
deverão ser averbadas no Cartório de Registro de 
Imóveis de Domingos Martins.

Art. 3º A Gerência de Administração Tributária da 
Secretaria Municipal da Fazenda fará a troca da caução 
no cadastro imobiliário municipal.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins-ES, 27 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 840866

DECRETO NORMATIVO Nº 4.017/2022

DEFINE O PRAZO DE RECOLHIMENTO DA TAXA 
DE COLETA DE LIXO PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

O Prefeito de Domingos Martins, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, e,

- considerando a Lei Complementar nº 51/2021 que 
altera os artigos 165, 167, 168, 172 e anexo IX e V, 
bem como revoga o Art. 169 da Lei Complementar nº 
41/2017 - Código Tributário Municipal.
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D E C R E T A :

Art. 1º O recolhimento dos créditos tributários 
referentes Taxa de Coleta de Lixo do exercício de 2022 
far-se-á nos seguintes prazos e modalidades:

I - em uma única parcela, até o dia 12/09/2022.
II - em até 04 (quatro) parcelas mensais e consecutivas, 
sendo a primeira parcela até o dia 12/09/2022, a 
segunda parcela até o dia 10/10/2022, a terceira 
parcela até o dia 10/11/2022 e a quarta parcela até o 
dia 12/12/2022.
III - Após a data de vencimento, e até o dia 30/12/2022, 
em até três parcelas, com juros de mora de 1% (Um 
por cento) ao mês, e multa diária de 0,33% até o limite 
de 20%, incidentes sobre valor total.

§ 1º Os carnês para recolhimento dos créditos 
tributários referentes a Taxa de Coleta de Lixo serão 
enviados, via correios, para os endereços constantes 
do Cadastro Imobiliário Municipal, ficando cientificado 
que o contribuinte que não receber o referido carnê 
deverá retirá-lo na Gerência de Administração 
Tributária da Prefeitura Municipal, durante o horário de 
expediente normal, antes do vencimento da primeira 
parcela, ou ainda via internet no site www.domingos-
martins.es.gov.br, sob pena de constituição em mora.
Art. 2º O contribuinte que não optar pelo pagamento 
a vista ou em cota única, ficará sujeito ao recolhimento 
do valor fixado para “pagamento parcelado”, mesmo 
que promova a quitação de uma só vez.

Art. 3º A Taxa de Coleta de Lixo não recolhida nos 
vencimentos previstos neste Decreto, será inscrita 
em Dívida Ativa, na forma e com os acréscimos legais 
previstos no Código Tributário do Município, pelo 
valor total do tributo, sem o desconto aplicado para 
pagamento em cota única.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 28 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 840954

DECRETO DE PESSOAL Nº 197/2022

CONCEDE ABONO DE PERMANÊNCIA A 
SERVIDORA EFETIVA ROSINEIA ROCHA 
HOFFMAM COELHO - TÉCNICO DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e,

- Considerando o requerimento da servidora Rosineia 
Rocha Hoffmam Coelho protocolizado sob nº 2635/2022 
e informações e parecer que o instrui;

- Considerando que o abono de permanência é 
concedido ao servidor efetivo vinculado ao REGIME 
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, que tenha 
preenchido os requisitos para aposentadoria, previstos 
nos artigos 

2° e 6° da Emenda Constitucional n° 41/2003, e no 
artigo 3° da Emenda Constitucional n° 47/05, e que 
tenha optado por permanecer em atividade;

- Considerando ainda o disposto na Orientação 
Normativa SPS 02 de 31 de março de 2009, atualizada 
até 11 de julho de 2014, Art. 86, § 2° c/c § 3° e § 4°; 
na Lei Municipal n° 1601/2002; no § 19 do Artigo 40 
da Constituição Federal de 1988; e no §1º do Art. 3º 
da Emenda Constitucional n° 41/2003;

- Considerando que a servidora faz jus ao abono de 
permanência por ter preenchido cumulativamente os 
requisitos para concessão do benefício da aposenta-
doria voluntária em 09 de setembro de 2020, e que 
optou pela permanência em atividade.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedido a servidora Rosineia Rocha 
Hoffmam Coelho - Técnico de Serviços Públicos 
- Auxiliar Administrativo o abono de permanência 
equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, 
a partir de 09 de setembro de 2020, até completar 
as exigências para aposentadoria compulsória.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos financeiros a 09 de 
setembro de 2020.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 27 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 841481

DECRETO DE PESSOAL Nº 198/2022

NOMEIA NO CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE 
DE EQUIPE A FUNCIONÁRIA STELLA RIBEIRO 
EWALD.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando os termos da CI/ PMDM/ SECFIN/ Nº 
035/2022.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica nomeada Stella Ribeiro Ewald para 
exercer o Cargo em Comissão de Chefe de Equipe, 
no Quadro de Cargos de Provimento em Comissão, 
Referência CC - 5, anexo II à Lei Municipal n° 1.935/07, 
lotada no âmbito da Secretaria Municipal da Fazenda, a 
partir de 09 de maio de 2022.

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

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 27 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 841482
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Edital

Prefeitura Municipal de Domingos Martins
Secretaria Municipal da Fazenda

TAXA DE COLETA DE LIXO 2022

EDITAL - NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

000000001 - Taxa de Coleta de Lixo

Ficam os sujeitos passivos, cujos nomes 
encontram-se à disposição na Gerência de Adminis-
tração Tributária desta Prefeitura - após terem sido 
efetivadas a verificação da ocorrência do fato gerador 
da obrigação tributária aplicável e a determinação 
da matéria tributável cabível - notificados dos 
respectivos lançamentos, para recolher o montante 
do tributo devido:

I - em uma única parcela, até o dia 12/09/2022;

II - em até 04 (quatro) parcelas mensais e 
consecutivas, sendo a primeira parcela até o dia 
12/09/2022, a segunda parcela até o dia 10/10/2022, 
a terceira parcela até o dia 10/11/2022 e a quarta 
parcela até o dia 12/12/2022;

III - Após a data de vencimento, e até o dia 
30/12/2022, em até três parcelas, com juros de 
mora de 1% (Um porcento) ao mês, e multa diária 
de 0,33% até o limite de 20%, incidentes sobre valor 
total.

O prazo para apresentação de impugnação do sujeito 
passivo é de até 30 (trinta) dias, a contar da data da 
intimação do contribuinte.

Aqueles que não receberem o carnê deverão, depois 
de verificar junto à Agência dos Correios mais 
próximas, dirigir-se à Gerência de Administração 
Tributária para retirar a segunda via, a qual também 
poderá ser retirada através do site www.domingos-
martins.es.gov.br, no link Serviços Online.

Protocolo 840748

Deliberação

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS 
MARTINS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A Prefeitura Municipal de Domingos Martins 
torna público, o resumo da ata de julgamento da 
habilitação da Tomada de Preços nº 000002/2022, 
que tem por objeto a Contratação de empresa de 
engenharia especializada para execução de obra, 
da segunda parte, de pavimentação com blocos de 
concreto tipo PAVIs ou equivalente, assentamento 
de meio-fio de concreto pré-moldado e drenagem na 
Estrada entre Ponto Alto e Tijuco Preto, Distrito de 
Ponto Alto, neste Município de Domingos Martins - 
ES, com fornecimento de materiais, equipamentos, 
ferramentas e mão de obra, conforme planilha 
e cronograma físico-financeiro. Após análise 
da Documentação, a Comissão Permanente de 
Licitação declarou habilitadas as empresas: A F 
P EDIFICAÇÕES EIRELI, ESSENCIAL SERVICOS 

& CONSTRUCOES LTDA, EXATA COMERCIO DE 
MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA, J 
& J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI e START 
ENGENHARIA CIVIL LTDA. Com relação a habilitação 
da empresa EXATA COMERCIO DE MATERIAL DE 
CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA esclarecemos que 
o processo foi remetido à Gerência de Compras 
para informação quanto a veracidade do Cadastro 
de Fornecedor apresentado por cópia simples pela 
participante, tendo sido confirmada sua veracidade 
pela Gerente de Compras. Com relação a habilitação 
da empresa J & J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, 
esclarecemos que no dia 28 de abril deste ano de 2022 
a comissão promoveu diligência e solicitou o envio 
do Código de Autenticidade/Código de Verificação do 
Termo de Autenticação do Livro Digital, para fins de 
comprovação do registro do balanço junto a JUCEES, 
e no mesmo dia a empresa enviou para o e-mail da 
licitação o documento constando o Código de Au-
tenticidade/Código de Verificação, onde foi possível 
consultar e confirmar o registro do balanço feito na 
JUCEES no dia 19/08/2021. Fica aberto o prazo para 
interposição de recurso nos termos dos itens 13.1 e 
13.2 do edital. Não havendo interposição de recurso 
fica agendada para o dia 10 de maio corrente ano às 
14:00 horas a abertura das propostas.

Domingos Martins-ES, 29 de abril de 2022.

Thamiris Mayer Lampier Sant’Anna
Presidente da CPL

Protocolo 840966

APLICAÇÃO DE PENALIDADE - MULTA

Processo: 1287/2021
Referência: Pregão Presencial n° 028/2021
Empresa Penalizada: N DE L ROMANHA 
COMERCIAL
CNPJ: 28.760.634.0001-61
ENDEREÇO:  Rua Dom Pedro II - Sala 305, Bairro  
Gloria - Vila Velha - ES - CEP 29.122-300.
Telefone (s): (27) 3535 0119 - (27)  9 9957 5180
A Prefeitura Municipal de Domingos Martins, aqui 
representada pela Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Recursos Humanos, responsável pelo 
Pregão nº 28/2021, que tem como objeto  aquisição 
de uniformes destinados aos servidores municipais, 
após a ausência de apresentação de recurso ad-
ministrativo RESOLVE APLICAR à empresa N DE 
L ROMANHA COMERCIAL, as PENALIDADES 
descritas a seguir, conforme previsto no artigo 87 e 
artigo 78 da lei federal                   nº 8.666/1993 e na 
Instrução Normativa SCI n° 008/2018 - versão 02:
1. MULTA.

Domingos Martins - ES, 28 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

CLAUDIA ULIANA GUARNIER
Secretária Municipal  de Administração e Recursos 
Humanos

ELINEIA APARECIDA KLEIN PEREIRA
Fiscal do Contrato

Protocolo 841116
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APLICAÇÃO DE PENALIDADE - MULTA

Processo: 1527/2021
Referência: Pregão Presencial n° 52/2021
Empresa Penalizada: NA KZA DESIGN PRESENTES 
E DECORAÇÕES LTDA - ME.
CNPJ: 64.302.532/0001-66
ENDEREÇO:  AV. CDOR. FRANCISCO A. MAIA, 3674 
- CENTRO - PASSOS - MG - CEP: 37900013

Telefone: (35) 3526 - 2659
A Prefeitura Municipal de Domingos Martins, aqui 
representada pela Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Recursos Humanos, responsável pelo 
Pregão nº 52/2021, que tem como objeto  aquisição 
de mobiliário em geral para atender as diversas 
secretarias, após a ausência de apresentação de 
recurso administrativo RESOLVE APLICAR à empresa 
NA KZA DESIGN PRESENTES E DECORAÇÕES 
LTDA - ME, as PENALIDADES descritas a seguir, 
conforme previsto no artigo 87 e artigo 78 da lei 
federal nº 8.666/1993 e na Instrução Normativa SCI 
n° 008/2018 - versão 02:
1. MULTA.

Domingos Martins - ES, 28 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

CLAUDIA ULIANA GUARNIER
Secretária Municipal  de Administração e Recursos 
Humanos

ELINEIA APARECIDA KLEIN PEREIRA
Fiscal do Contrato

JOSÉ ROBERTO JAHRING VAGO
Fiscal do Contrato

LESLY  BOHNING WAIANDT
Fiscal do Contrato

Protocolo 841119

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS 
MARTINS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Domingos Martins torna 
público que fará realizar licitação, especificada a 
seguir:

PREGÃO Nº 031/2022
Objeto: Aquisição de EPI´s destinados à proteção 
dos servidores da Prefeitura  Municipal de Domingos 
Martins e atendimento às exigências legais na área 
de segurança do trabalho.
Data de abertura: 18 de maio de 2022 - 09 
horas
INFORMAÇÕES E CÓPIA DO EDITAL: Comissão 
Permanente de Licitação - Rua Bernardino Monteiro, 
85, Centro, Domingos Martins - ES; Tel.(27) 
3268-3214, no horário de 08:00 às 12:00 e de 13:00 
às 17:00 horas, e-mail: licitacao@domingosmartins.
es.gov.br, site: www.domingosmartins.es.gov.br.

Domingos Martins - ES, 29 de abril de 2022.

Thamiris Mayer Lampier Sant’Anna
Pregoeira Municipal

Protocolo 841183

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS 
MARTINS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Domingos Martins torna 
público que fará realizar licitação, especificada a 
seguir:

PREGÃO Nº 033/2022
Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros 
alimentícios destinados a preparação de lanches para 
atendimento dos alunos do Projeto Criança Cidadã 
nas Artes e nos Esportes e participantes dos Eventos 
Esportivos do Calendário Esportivo 2022.
Data de abertura: 16 de maio de 2022 - 14 
horas
INFORMAÇÕES E CÓPIA DO EDITAL: Comissão 
Permanente de Licitação - Rua Bernardino Monteiro, 
85, Centro, Domingos Martins - ES; Tel.(27) 
3268-3214, no horário de 08:00 às 12:00 e de 13:00 
às 17:00 horas, e-mail: licitacao@domingosmartins.
es.gov.br, site: www.domingosmartins.es.gov.br.

Domingos Martins - ES, 29 de abril de 2022.

Thamiris Mayer Lampier Sant’Anna
Pregoeira Municipal

Protocolo 841185

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, 
HOMOLOGA.
Pregão Presencial nº 024/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para 
realização de Transporte Escolar no ano de 2022, 
visando atendimento aos estudantes matriculados 
na EMUEF Califórnia da Rede Municipal de Ensino 
do Município de Domingos Martins, sendo esses 
residentes deste Município, e de municípios vizinhos 
em que a escola municipal é a mais próxima de sua 
residência, estimando-se aproximadamente 179 dias 
letivos, podendo ser prorrogado conforme inciso II 
do artigo 57 da Lei nº 8.666/93

VENCEDORA: COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
SERRA VERDE
VALOR TOTAL: R$  28.461,00
Domingos Martins - ES, 28 abril de 2022.
WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 841391

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, 
HOMOLOGA.
Pregão Presencial nº 026/2022
Objeto: Aquisição de material de construção para 
atendimento da Secretaria Municipal de Educação 
e Esporte em reparos e manutenções nas Unidades 
de Ensino e para atendimento das Secretarias 
Municipais em reparos e manutenções nas praças, 
parques, estações de tratamentos de água e esgoto, 
vias públicas e prédios públicos.

VENCEDORAS: KLEINMACOL- KLEIN MATERIAL 
DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP, MACONSIL MATERIAL 
DE CONSTRUCAO SIMON EIRELI, PREMACAM - 
PRE-MOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 
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CAMPINHO EIRELI, PRIME SOL UTILIDADES DO 
LAR LIMPEZA E SERVICOS EIRELI e SERVI MIX 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
VALOR TOTAL: R$  397.679,92
Domingos Martins - ES, 28 abril de 2022.
WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 841395

Portaria

PORTARIA DE PESSOAL Nº 1496/2022

PRORROGA O PRAZO DA PORTARIA DE PESSOAL 
N° 3536/2021 QUE CONCEDE AFASTAMENTO 
DO TRABALHO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À 
EDNA ALVES DA COSTA - AGENTE DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS - SERVENTE.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando que foi prorrogado por 130 (cento 
e trinta) dias o afastamento do trabalho para 
tratamento de saúde a Edna Alves da Costa - 
Agente de Serviços Públicos - Servente, pelo 
período de 25 de outubro de 2021 a 03 de março 
de 2022, nos termos da Portaria de Pessoal nº 
3536/2021;

- considerando o laudo médico apresentado pela 
referida servidora;

- considerando que encontra-se em tramitação 
processo para contratação de empresa para 
realização de perícia médica.

R E S O L V E:

Art. 1º Fica prorrogado por 97 (noventa e sete) dias 
o afastamento do trabalho para tratamento de saúde 
a Edna Alves da Costa - Agente de Serviços 
Públicos - Servente, lotada no âmbito da Secretaria 
Municipal de Administração e Recursos Humanos, 
pelo período de 04 de março a 08 de junho de 2022, 
conforme laudo médico.

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 11 de março de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 840804

PORTARIA DE PESSOAL Nº 1899/2022

PRORROGA O PRAZO DA PORTARIA DE PESSOAL 
N° 4198/2021 QUE CONCEDE AFASTAMENTO 
DO TRABALHO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À 
EDNA CUSTÓDIA DO CARMO MOL - PROFESSOR 
PB.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando que foi prorrogado por 87 (oitenta e 
sete) dias o afastamento do trabalho para tratamento 
de saúde a Edna Custódia do Carmo Mol - 
Professor PB, pelo período de 31 de dezembro de 
2021 a 27 de março de 2022, nos termos da Portaria 
de Pessoal nº 4198/2021;

- considerando o laudo médico apresentado pela 
referida servidora;

- considerando que encontra-se em tramitação 
processo para contratação de empresa para 
realização de perícia médica.

R E S O L V E:

Art. 1º Fica prorrogado por 85 (oitenta e cinco) 
dias o afastamento do trabalho para tratamento de 
saúde a Edna Custódia do Carmo Mol - Professor 
PB, lotada no âmbito da Secretaria Municipal de 
Educação e Esporte, pelo período de 28 de março a 
20 de junho de 2022, conforme laudo médico.

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 22 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 840810

PORTARIA DE PESSOAL Nº 1903/2022

PRORROGA O PRAZO DA PORTARIA DE PESSOAL 
N° 1588/2022 QUE CONCEDE AFASTAMENTO 
DO TRABALHO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 
À ANA NEIDE CARLETI PEREIRA SALVADOR -         
PROFESSOR B.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando que foi prorrogado por 48 (quarenta e 
oito) dias o afastamento do trabalho para tratamento 
de saúde a Ana Neide Carleti Pereira Salvador - 
Professor B, pelo período de 09 de março a 25 de 
abril de 2022, nos termos da Portaria de Pessoal nº 
1588/2022;

- considerando o laudo médico apresentado pela 
referida servidora;

- considerando que encontra-se em tramitação 
processo para contratação de empresa para 
realização de perícia médica.

R E S O L V E:

Art. 1º Fica prorrogado por 42 (quarenta e dois) dias 
o afastamento do trabalho para tratamento de saúde 
a Ana Neide Carleti Pereira Salvador - Professor 
B, lotada no âmbito da Secretaria Municipal de 
Educação e Esporte, pelo período de 26 de abril a 06 
de junho de 2022, conforme laudo médico.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura.
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Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 22 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 840812

PORTARIA DE PESSOAL Nº 1904/2022

PRORROGA O PRAZO DA PORTARIA DE PESSOAL 
N° 1569/2022 QUE CONCEDE AFASTAMENTO 
DO TRABALHO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 
À ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS HUVER - 
DIRETOR ESCOLAR.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando que foram concedidos 15 (quinze) 
dias de afastamento do trabalho para tratamento de 
saúde a Andreia Aparecida dos Santos Huver - 
Diretor Escolar, pelo período de 14 a 28 de março 
de 2022, nos termos da Portaria de Pessoal nº 
1569/2022;

- considerando o laudo médico apresentado pela 
referida servidora;

- considerando que encontra-se em tramitação 
processo para contratação de empresa para 
realização de perícia médica.

R E S O L V E:

Art. 1º Fica prorrogado por 15 (quinze) dias o 
afastamento do trabalho para tratamento de saúde 
a Andreia Aparecida dos Santos Huver - Diretor 
Escolar, lotada no âmbito da Secretaria Municipal 
de Educação e Esporte, pelo período de 29 de março 
a 12 de abril de 2022, conforme laudo médico.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura, com efeitos retroativos a 29 de março de 
2022.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 22 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 840814

PORTARIA DE PESSOAL Nº 1905/2022

CONCEDE AFASTAMENTO DO TRABALHO, PARA 
TRATAMENTO DE SAÚDE, À FUNCIONÁRIA 
REBEKA CARVALHO BRINGER MOREIRA DA 
SILVA - PROFESSOR B.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando os termos da CI/ PMDM/ SECEDU Nº 
448/2022.

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder 07 (sete) dias de afastamento 
do trabalho para tratamento de saúde, a Rebeka 

Carvalho Bringer Moreira da Silva - Professor 
B, lotada no âmbito da Secretaria Municipal de 
Educação e Esporte, no período de 18 a 24 de abril 
de 2022, conforme atestado médico.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura, com efeitos retroativos a 18 de abril de 
2022.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 22 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 840824

PORTARIA DE PESSOAL Nº 1906/2022

CONCEDE AFASTAMENTO DO TRABALHO, PARA 
TRATAMENTO DE SAÚDE, À FUNCIONÁRIA 
SABRINA DOS SANTOS - OPERADOR DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS I - AUXILIAR DE 
CONSULTÓRIO DENTÁRIO.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando os termos da CI/ PMDM/ SECSAU Nº 
240/2022.

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder 15 (quinze) dias de afastamento 
do trabalho para tratamento de saúde, a Sabrina 
dos Santos - Operador de Serviços Públicos 
I - Auxiliar de Consultório Dentário, lotada no 
âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, no período 
de 14 a 28 de abril de 2022, conforme atestado 
médico.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura, com efeitos retroativos a 14 de abril de 
2022.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 22 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 840827

PORTARIA DE PESSOAL Nº 1907/2022

CONCEDE AFASTAMENTO DO TRABALHO, PARA 
TRATAMENTO DE SAÚDE, À FUNCIONÁRIA 
POLIANA MARIA COELHO RANGEL MATTAR - 
PSICÓLOGO.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando os termos da CI/ PMDM/ SECMADS 
Nº 069/2022.

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder 05 (cinco) dias de afastamento 
do trabalho para tratamento de saúde, à Poliana 
Maria Coelho Rangel Mattar - Psicólogo, lotada 

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 às 23:00:36 Código de Autenticação: f828bcb3



www.amunes.es.gov.br

628
DOM/ES - Edição Nº2.008

Vitória, segunda-feira, 02 de Maio de 2022

no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social, no período de 14 a 18 de 
abril de 2022, conforme atestado médico.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura, com efeitos retroativos a 14 de abril de 
2022.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 22 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 840832

PORTARIA DE PESSOAL Nº 1911/2022

PRORROGA O PRAZO DA PORTARIA DE PESSOAL 
N° 1902/2022 QUE CONCEDE AFASTAMENTO 
DO TRABALHO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 
À LUCIANA GONÇALVES FERRO CHRIST - 
PROFESSOR B.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando que foi prorrogado por 05 (cinco) dias 
o afastamento do trabalho para tratamento de saúde 
a Luciana Gonçalves Ferro Christ - Professor B, 
pelo período de 13 a 17 de abril de 2022, nos termos 
da Portaria de Pessoal nº 1902/2022;

- considerando o laudo médico apresentado pela 
referida servidora;

- considerando que encontra-se em tramitação 
processo para contratação de empresa para 
realização de perícia médica.

R E S O L V E:

Art. 1º Fica prorrogado por 40 (quarenta) dias o 
afastamento do trabalho para tratamento de saúde 
a Luciana Gonçalves Ferro Christ - Professor 
B, lotada no âmbito da Secretaria Municipal de 
Educação e Esporte, pelo período de 18 de abril a 27 
de maio de 2022, conforme laudo médico.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura, com efeitos retroativos a 18 de abril de 
2022.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 26 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 840834

PORTARIA DE PESSOAL Nº 1912/2022

PRORROGA O PRAZO DA PORTARIA DE PESSOAL 
N° 1617/2022 QUE CONCEDE AFASTAMENTO 
DO TRABALHO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À 
ANA PAULA LEITE DOS ANJOS BAUTZ - AGENTE 
DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SERVENTE.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando que foram concedidos 15 (quinze) 
dias de afastamento do trabalho para tratamento 
de saúde a Ana Paula Leite dos Anjos Bautz - 
Agente de Serviços Públicos - Servente, pelo 
período de 11 a 25 de março de 2022, nos termos 
da Portaria de Pessoal nº 1617/2022;

- considerando o laudo médico apresentado pela 
referida servidora;

- considerando que encontra-se em tramitação 
processo para contratação de empresa para 
realização de perícia médica.

R E S O L V E:

Art. 1º Fica prorrogado por 15 (quinze) dias o 
afastamento do trabalho para tratamento de saúde 
a Ana Paula Leite dos Anjos Bautz - Agente de 
Serviços Públicos - Servente, lotada no âmbito 
da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, 
pelo período de 26 de março a 09 de abril de 2022, 
conforme laudo médico.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura, com efeitos retroativos a 26 de março de 
2022.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 26 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 840835

PORTARIA DE PESSOAL Nº 1913/2022

PRORROGA O PRAZO DA PORTARIA DE PESSOAL 
N° 1912/2022 QUE CONCEDE AFASTAMENTO 
DO TRABALHO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE À 
ANA PAULA LEITE DOS ANJOS BAUTZ - AGENTE 
DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SERVENTE.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando que foi prorrogado por 15 (quinze) 
dias o afastamento do trabalho para tratamento 
de saúde a Ana Paula Leite dos Anjos Bautz - 
Agente de Serviços Públicos - Servente, pelo 
período de 26 de março a 09 de abril de 2022, nos 
termos da Portaria de Pessoal nº 1912/2022;

- considerando o laudo médico apresentado pela 
referida servidora;

- considerando que encontra-se em tramitação 
processo para contratação de empresa para 
realização de perícia médica.

R E S O L V E:

Art. 1º Fica prorrogado por 15 (quinze) dias o 
afastamento do trabalho para tratamento de saúde 
a Ana Paula Leite dos Anjos Bautz - Agente de 
Serviços Públicos - Servente, lotada no âmbito 
da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, pelo 
período de 10 a 24 de abril de 2022, conforme laudo 
médico.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura, com efeitos retroativos a 10 de abril de 
2022.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 26 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 840838

PORTARIA DE PESSOAL Nº 1914/2022

PRORROGA O PRAZO DA PORTARIA DE PESSOAL 
N° 1712/2022 QUE CONCEDE AFASTAMENTO 
DO TRABALHO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 
A RONALDO BAUMGARTEN - OPERADOR DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS II - MOTORISTA.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando que foi prorrogado por 15 (quinze) 
dias o afastamento do trabalho para tratamento 
de saúde a Ronaldo Baumgarten - Operador de 
Serviços Públicos II - Motorista, pelo período de 
19 de março a 02 de abril de 2022, nos termos da 
Portaria de Pessoal nº 1712/2022;

- considerando os termos da CI/ PMDM/ SECFIN Nº 
026/2022;

- considerando o atestado médico apresentado pelo 
referido servidor;

- considerando que encontra-se em tramitação 
processo para contratação de empresa para 
realização de perícia médica.

R E S O L V E:

Art. 1º Fica prorrogado por 15 (quinze) dias o 
afastamento do trabalho para tratamento de saúde 
a Ronaldo Baumgarten - Operador de Serviços 
Públicos II - Motorista, lotado no âmbito da 
Secretaria Municipal da Fazenda, pelo período de 03 
a 17 de abril de 2022, conforme atestado médico.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura, com efeitos retroativos a 03 de abril de 
2022.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 26 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 840840

PORTARIA DE PESSOAL Nº 1915/2022

CONCEDE AFASTAMENTO DO TRABALHO, PARA 
TRATAMENTO DE SAÚDE, À FUNCIONÁRIA 
FRANCIANA DE SOUZA GUIMARÃES - AGENTE 
DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SERVENTE.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando os termos da CI/ PMDM/ SECEDU Nº 
449/2022;

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder 08 (oito) dias de afastamento do 
trabalho para tratamento de saúde, à Franciana de 
Souza Guimarães - Agente de Serviços Públicos 
- Servente, lotada no âmbito da Secretaria Municipal 
de Educação e Esporte, no período de 07 a 14 de 
abril de 2022, conforme atestado médico.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura, com efeitos retroativos a 07 de abril de 
2022.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 26 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 840841

PORTARIA DE PESSOAL Nº 1916/2022

DETERMINA O DESCONTO DE FALTA EFETUADA 
PELA SERVIDORA SABRINA DOS SANTOS 
- OPERADOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS I - 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e,

- considerando os termos da CI/ PMDM/ SECSAU/ Nº 
196/2022;

- considerando os termos dos Art. 37, Inc. I, § 2° 
da Lei Complementar n° 4/2007 - Estatuto dos 
Funcionários Públicos do Município de Domingos 
Martins.

R E S O L V E :

Art. 1º Fica determinado o desconto de um (01) dia da 
remuneração de abril/2022, da servidora Sabrina 
dos Santos, ocupante do cargo de Operador de 
Serviços Públicos I - Auxiliar de Consultório Dentário, 
lotada no âmbito da Secretaria Municipal da Fazenda 
- por motivo de falta ao serviço, no dia: 04 de abril 
de 2022, sem justificativa.

Art. 2º A Gerência de Recursos Humanos deverá 
providenciar as anotações na Ficha Individual 
da servidora, bem como o desconto da falta no 
pagamento da mesma.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura, com efeitos retroativos a 04 de abril de 
2022.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 26 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 840843
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PORTARIA DE PESSOAL Nº 1935/2022

PRORROGA O PRAZO DA PORTARIA DE PESSOAL 
N° 1914/2022 QUE CONCEDE AFASTAMENTO 
DO TRABALHO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 
A RONALDO BAUMGARTEN - OPERADOR DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS II - MOTORISTA.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando que foi prorrogado por 15 (quinze) dias 
o afastamento do trabalho para tratamento de saúde 
a Ronaldo Baumgarten - Operador de Serviços 
Públicos II - Motorista, pelo período de 03 a 17 de 
abril de 2022, nos termos da Portaria de Pessoal nº 
1914/2022;

- considerando os termos da CI/ PMDM/ SECFIN Nº 
033/2022;

- considerando o atestado médico apresentado pelo 
referido servidor;

- considerando que encontra-se em tramitação 
processo para contratação de empresa para realização 
de perícia médica.

R E S O L V E:

Art. 1º Fica prorrogado por 15 (quinze) dias o 
afastamento do trabalho para tratamento de saúde 
a Ronaldo Baumgarten - Operador de Serviços 
Públicos II - Motorista, lotado no âmbito da 
Secretaria Municipal da Fazenda, pelo período de 18 de 
abril a 02 de maio de 2022, conforme atestado médico.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura, com efeitos retroativos a 18 de abril de 
2022.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 26 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 840845

PORTARIA DE PESSOAL Nº 1936/2022

PRORROGA O PRAZO DA PORTARIA DE PESSOAL 
N° 3652/2021 QUE CONCEDE AFASTAMENTO 
DO TRABALHO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A 
VANDERLEI NEITZKE - OPERADOR DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS II - MOTORISTA.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando que foi prorrogado por 173 (cento 
e setenta e três) o afastamento do trabalho para 
tratamento de saúde a Vanderlei Neitzke - Operador 
de Serviços Públicos II - Motorista, pelo período de 
05 de novembro de 2021 a 26 de abril de 2022, nos 
termos da Portaria de Pessoal nº 3652/2021;

- considerando o laudo médico apresentado pelo 
referido servidor;
- considerando que encontra-se em tramitação 
processo para contratação de empresa para realização 

de perícia médica.

R E S O L V E:
Art. 1º Fica prorrogado por 180 (cento e oitenta) 
dias o afastamento do trabalho para tratamento 
de saúde a Vanderlei Neitzke - Operador de 
Serviços Públicos II - Motorista, lotado no âmbito 
da Secretaria Municipal de Saúde pelo período de 27 
de abril a 02 de novembro de 2022, conforme laudo 
médico.

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 26 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 840847

PORTARIA DE PESSOAL Nº 1937/2022

PRORROGA PRAZO DO CONTRATO DE TRABALHO 
DE LÚCIA DOS REIS PARA O CARGO DE AGENTE 
DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SERVENTE - POR 
TEMPO DETERMINADO.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e,
- considerando os termos da CI/ PMDM/ SECEDU/ Nº 
444/2022;

- considerando os termos da Lei Municipal n° 2.162/2009 
e 2.261/2010, que dispõem sobre a contratação por 
tempo determinado para atender as necessidades 
temporárias de excepcional interesse público, nos 
termos do inciso IX do Art. 37 da Constituição Federal;

R E S O L V E:

Art. 1º Fica prorrogado até 31 de dezembro de 
2022, o prazo do contrato de trabalho de Lúcia dos 
Reis - contratada para o cargo de Agente de Serviços 
Públicos - Servente, por meio da Portaria de Pessoal 
nº 137/2022, lotada no âmbito da Secretaria Municipal 
de Educação e Esporte.

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 26 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 840848

PORTARIA DE PESSOAL Nº 1938/2022

AUTORIZA DISPENSA DO SERVIÇO, POR MOTIVO 
DE CONVOCAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, À 
SERVIDORA ELIETE KNIDEL - PROFESSOR A.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e,

- considerando o requerimento encaminhado pela 
servidora Eliete Knidel protocolado nesta municipa-
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lidade sob o nº 2804/2022, onde consta a declaração 
de que esteve à disposição da Justiça Eleitoral no dia 
15/11/2020, com direito a 02 (duas) folgas compen-
satórias;

- considerando que a servidora já foi dispensada no dia 
18 de março de 2022,, conforme Portaria de Pessoal 
nº 1513/2022.

- considerando o disposto no Inciso V, Art. 38 do 
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais - Lei 
Complementar 04/2007;

R E S O L V E :

Art. 1º Fica a servidora Eliete Knidel, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação e Esporte, dispensada 
do serviço no dia 09 de junho de 2022, por motivo 
de folga compensatória decorrente de convocação 
da Justiça Eleitoral, nos termos do Art. 98 da Lei n° 
9.504/1997 e do Inciso V, Art. 38 da Lei Complementar 
N° 4/2007 - Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Domingos Martins - ES.

Art. 2° A Secretaria de lotação da servidora ficará 
responsável pelos devidos registros e controle dos dias 
de dispensa.

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 27 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 840849

PORTARIA DE PESSOAL Nº 1939/2022

RESCINDE A PEDIDO, O CONTRATO DE TRABALHO 
DE FABIANA XAVIER BAPTISTA - TÉCNICO DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS - AUXILIAR DE CRECHE.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e,

- considerando os termos do protocolado nº 2822/2022, 
firmado pela servidora Fabiana Xavier Baptista 
nesta municipalidade.

R E S O L V E:

Art. 1º Rescinde a pedido, a partir de 29 de abril 
de 2022, o contrato de trabalho de Fabiana Xavier 
Baptista - Técnico de Serviços Públicos - Auxiliar 
de Creche, lotada no âmbito da Secretaria Municipal 
de Educação e Esporte.

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 27 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 840850

PORTARIA DE PESSOAL Nº 1940/2022

RESCINDE A PEDIDO, O CONTRATO DE 
TRABALHO DE LUCIANA SIBELE SCHNEIDER 
MARCELINO MISTURA - TÉCNICO DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS - AUXILIAR DE EDUCAÇÃO SOCIAL.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e,

- considerando os termos do protocolado nº 
2823/2022, firmado pela servidora Luciana Sibele 
Schneider Marcelino Mistura nesta municipalida-
de.

R E S O L V E:

Art. 1º Rescinde a pedido, a partir de 29 de abril 
de 2022, o contrato de trabalho de Luciana 
Sibele Schneider Marcelino Mistura - Técnico 
de Serviços Públicos - Auxiliar de Educação 
Social, lotada no âmbito da Secretaria Municipal de 
Educação e Esporte.

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 27 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 840851

PORTARIA DE PESSOAL Nº 1941/2022

RESCINDE A PEDIDO, O CONTRATO DE 
TRABALHO DE ELEXANDRA MÁRCIA SCHNEIDER 
MARCELINO TIMÓTEO - TÉCNICO DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS - AUXILIAR DE CRECHE.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e,

- considerando os termos do protocolado nº 
2824/2022, firmado pela servidora Elexandra 
Márcia Schneider Marcelino Timóteo nesta mu-
nicipalidade.

R E S O L V E:

Art. 1º Rescinde a pedido, a partir de 29 de abril 
de 2022, o contrato de trabalho de Elexandra 
Márcia Schneider Marcelino Timóteo - Técnico 
de Serviços Públicos - Auxiliar de Creche, lotada 
no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e 
Esporte.

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 27 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 840853
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PORTARIA DE PESSOAL Nº 1943/2022

AUTORIZA CONTRATAR MARIA EDUARDA 
ULIANA DE VASCONCELLOS PARA O CARGO 
DE TÉCNICO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - 
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO SOCIAL, POR TEMPO 
DETERMINADO.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e,

- considerando os termos da CI/ PMDM/ SECEDU/ Nº 
446/2022;

- considerando os termos da Lei Municipal n° 
2.162/2009, que dispõe sobre a contratação por 
tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público, nos 
termos do inciso IX do Art. 37 da Constituição 
Federal.

R E S O L V E:

Art. 1º Fica a Secretaria Municipal de Administração 
autorizada a contratar, nos termos da Lei Municipal 
nº 2.162/2009, por tempo determinado, Maria 
Eduarda Uliana de Vasconcellos para o cargo 
de Técnico de Serviços Públicos - Auxiliar de 
Educação Social, pelo período de 22 de abril a 
20 de dezembro de 2022, lotada no âmbito da 
Secretaria Municipal de Educação e Esporte.

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 27 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 840856

PORTARIA DE PESSOAL Nº 1954/2022

CONCEDE AFASTAMENTO DO TRABALHO, PARA 
TRATAMENTO DE SAÚDE, À FUNCIONÁRIA 
RENATA ALCANTARA WASEM - OPERADOR 
DE SERVIÇOS PÚBLICOS I - AUXILIAR DE 
CONSULTÓRIO DENTÁRIO.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando os termos da CI/ PMDM/ SECSAU Nº 
244/2022.

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder 05 (cinco) dias de afastamento 
do trabalho para tratamento de saúde, a Renata 
Alcantara Wasem - Operador de Serviços 
Públicos I - Auxiliar de Consultório Dentário, 
lotada no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, 
no período de 18 a 22 de abril de 2022, conforme 
atestado médico.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura, com efeitos retroativos a 18 de abril de 
2022.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 27 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 840857

PORTARIA DE PESSOAL Nº 1955/2022

CONCEDE AFASTAMENTO DO TRABALHO, PARA 
TRATAMENTO DE SAÚDE, À FUNCIONÁRIA 
TATIANE RIBET -  TÉCNICO DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS - AUXILIAR DE CRECHE.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando os termos da CI/ PMDM/ SECEDU Nº 
452/2022.

R E S O L V E:
Art. 1º Conceder 07 (sete) dias de afastamento do 
trabalho para tratamento de saúde, à Tatiane Ribet - 
Técnico de Serviços Públicos - Auxiliar de Creche, 
lotada no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e 
Esporte, no período de 17 a 23 de abril de 2022, conforme 
atestado médico.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura, com efeitos retroativos a 17 de abril de 2022.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 27 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 840859

PORTARIA DE PESSOAL Nº 1956/2022

CONCEDE AFASTAMENTO DO TRABALHO, PARA 
TRATAMENTO DE SAÚDE, À FUNCIONÁRIA NEUSA 
DE ALMEIDA DITTRICH - AGENTE DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS - SERVENTE.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando os termos da CI/ PMDM/ SECEDU Nº 
451/2022;

R E S O L V E:
Art. 1º Conceder 15 (quinze) dias de afastamento do 
trabalho para tratamento de saúde, à Neusa de Almeida 
Dittrich - Agente de Serviços Públicos - Servente, 
lotada no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e 
Esporte, no período de 21 de abril a 05 de maio de 2022, 
conforme atestado médico.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura, com efeitos retroativos a 21 de abril de 2022.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 27 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 840860
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PORTARIA DE PESSOAL Nº 1958/2022

PRORROGA O PRAZO DA PORTARIA DE PESSOAL 
N° 1901/2022 QUE CONCEDE AFASTAMENTO 
DO TRABALHO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 
À ELIZETE AGUIAR  - PROFESSOR A.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando que foi prorrogado por 29 (vinte e 
nove) dias o afastamento do trabalho para tratamento 
de saúde a Elizete Aguiar - Professor A, pelo 
período de 19 de março a 16 de abril de 2022, nos 
termos da Portaria de Pessoal nº 1901/2022;

- considerando o laudo médico apresentado pela 
referida servidora;

- considerando que encontra-se em tramitação 
processo para contratação de empresa para 
realização de perícia médica.

R E S O L V E:

Art. 1º Fica prorrogado por 14 (quatorze) dias o 
afastamento do trabalho para tratamento de saúde 
a Elizete Aguiar - Professor A, lotada no âmbito 
da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, pelo 
período de 17 a 30 de abril de 2022, conforme laudo 
médico.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura, com efeitos retroativos a 17 de abril de 
2022.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 27 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 840863

PORTARIA DE PESSOAL Nº 1959/2022

CONCEDE AFASTAMENTO DO TRABALHO, PARA 
TRATAMENTO DE SAÚDE, À FUNCIONÁRIA 
LUCILEA COSTA - TÉCNICO DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS - AUXILIAR DE SECRETARIA 
ESCOLAR.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando os termos da CI/ PMDM/ SECEDU Nº 
460/2022.

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder 05 (cinco) dias de afastamento do 
trabalho para tratamento de saúde, à Lucilea Costa 
- Técnico de Serviços Públicos - Auxiliar de 
Secretaria Escolar, lotada no âmbito da Secretaria 
Municipal de Educação e Esporte, no período de 18 a 
22 de abril de 2022, conforme atestado médico.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura, com efeitos retroativos a 18 de abril de 
2022.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 27 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 840865

PORTARIA DE PESSOAL Nº 1961/2022

CONCEDE AFASTAMENTO DO TRABALHO, PARA 
TRATAMENTO DE PESSOA DOENTE NA FAMÍLIA 
A SOLANGE CHAVES CUNHA - PROFESSOR A.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando os termos do requerimento firmado 
pela servidora Solange Chaves Cunha, autuado na 
forma de protocolado, nesta municipalidade, sob o 
nº 2875/2022;

- considerando o atestado médico apresentado pela 
servidora Solange Chaves Cunha.

R E S O L V E:

Art. 1º Ficam concedidos 05 (cinco) dias de 
afastamento do trabalho para acompanhamento 
a pessoa doente na família, no período de 29 de 
março a 02 de abril de 2022, a Solange Chaves 
Cunha - Professor A, lotada no âmbito da Secretaria 
Municipal de Educação e Esporte, conforme atestado 
médico.

Art. 2° Os dias de licença acompanhamento 
serão descontados do vale-alimentação conforme 
descrito no na Lei Municipal n° 2.260/2010, no mês 
subsequente.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura, com efeitos retroativos a 29 de março de 
2022.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 28 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 840867

PORTARIA DE PESSOAL Nº 1962/2022

RESCINDE A PEDIDO, O CONTRATO DE 
TRABALHO DE MADSON CARVALHO DE 
JESUS - AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS - 
TRABALHADOR BRAÇAL.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e,

- considerando os termos do protocolado nº 
2840/2022, firmado pelo servidor      Madson 
Carvalho de Jesus nesta municipalidade;

R E S O L V E:

Art. 1º Rescinde a pedido, a partir de 29 de abril de 
2022, o contrato de trabalho de Madson Carvalho 
de Jesus - Agente de Serviços Públicos - 
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Trabalhador Braçal, lotado no âmbito da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 28 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 840869

PORTARIA DE PESSOAL Nº 1964/2022

RESCINDE A PEDIDO, O CONTRATO DE 
TRABALHO DE MILTON JOSÉ RIBEIRO DA 
SILVA - OPERADOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS II 
- OPERADOR DE MÁQUINA.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e,

- considerando os termos do protocolado nº 
2899/2022, firmado pelo servidor      Milton José 
Ribeiro da Silva nesta municipalidade;

R E S O L V E:

Art. 1º Rescinde a pedido, a partir de 27 de abril 
de 2022, o contrato de trabalho de Milton José 
Ribeiro da Silva - Operador de Serviços Públicos 
II - Operador de Máquina, lotado no âmbito da 
Secretaria Municipal de Interior e Transportes.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura, com efeitos retroativos a 27 de abril de 
2022.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 28 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 840871

PORTARIA DE PESSOAL Nº 1895/2022

RETIFICA O ART. 2º DA PORTARIA DE PESSOAL 
Nº 3442/2021, DE 18 DE OUTUBRO DE 2021.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando que os termos da CI/PMDM/SECTUR/ 
Nº 034/2022;

- considerando que na Portaria de Pessoal nº 
3442/2021, de 18 de outubro de 2021, ficou previsto 
o gozo das férias da servidora Lucimar Aparecida 
Stein Kuster - Agente de Serviços Públicos - 
Servente, para o período de 02 a 31 de maio de 
2022.

R E S O L V E :

Art. 1º Fica retificado o Art. 1º da Portaria de Pessoal 
nº 3442/2021, passando a vigorar com a seguinte 
redação:

“ Art. 1º Ficam concedidos 30 (trinta) dias de 
férias, nos períodos de 09 a 29 de maio de 2022 
e de 20 a 28 de junho de 2022, à funcionária 
Lucimar Aparecida Stein Kuster - Agente de 
Serviços Públicos - Servente, lotada da Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo, concedidas por meio 
da Portaria de Pessoal nº 3983/2020, referente ao 
período aquisitivo 2019/2020.”

Art. 2º Ficam ratificados os demais termos da 
Portaria ora retificada.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 19 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 840873

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS 
MARTINS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Domingos Martins torna 
público que fará realizar licitação, especificada a 
seguir:

PREGÃO Nº 032/2022
Objeto: Aquisição de uniformes para os Servidores 
Municipais, conforme Termo de Referência anexo.
Data de abertura: 18 de maio de 2022 - 14 
horas
INFORMAÇÕES E CÓPIA DO EDITAL: Comissão 
Permanente de Licitação - Rua Bernardino Monteiro, 
85, Centro, Domingos Martins - ES; Tel.(27) 
3268-3214, no horário de 08:00 às 12:00 e de 13:00 
às 17:00 horas, e-mail: licitacao@domingosmartins.
es.gov.br, site: www.domingosmartins.es.gov.br.

Domingos Martins - ES, 29 de abril de 2022.

Thamiris Mayer Lampier Sant’Anna
Pregoeira Municipal

Protocolo 841178

PORTARIA DE PESSOAL Nº 1942/2022

RESCINDE A PEDIDO, O CONTRATO DE 
TRABALHO DE FLÁVIO ADRIANO CHAVES 
- AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS - 
TRABALHADOR BRAÇAL.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e,

- considerando os termos do protocolado nº 
2865/2022, firmado pelo servidor     Flávio Adriano 
Chaves nesta municipalidade;

R E S O L V E:

Art. 1º Rescinde a pedido, a partir de 20 de 
abril de 2022, o contrato de trabalho de Flávio 
Adriano Chaves - Agente de Serviços Públicos - 
Trabalhador Braçal, lotado no âmbito da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
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assinatura, com efeitos retroativos a 20 de abril de 
2022.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 27 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 841220

PORTARIA DE PESSOAL Nº 1948/2022

ESTENDE A CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA  
ALEXANDRA DE FÁTIMA MÓDOLO ULIANA - 
PROFESSOR B.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas contribuições legais, 
e,

- considerando os termos da CI/ PMDM/ SECEDU/ Nº 
447/2022;

- considerando os termos do Art. 29 e seus incisos 
da Lei Complementar                nº 4/2007 - Estatuto 
dos Servidores Públicos Municipais.

R E S O L V E:

Art. 1º Estende de 23 horas para 34 horas 
semanais, a carga horária de trabalho de Alexandra 
de Fátima Módolo Uliana - Professor B, lotada 
no âmbito da Secretaria Municipal de Educação 
e Esporte, pelo período de 26 de abril a 20 de 
dezembro de 2022.

Art. 2º A Gerência de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal de Administração deverá 
proceder às devidas anotações na Ficha Individual 
da servidora, bem como a alteração da remuneração 
da mesma.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura, com efeitos retroativos a 26 de abril de 
2022.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 27 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 841224

PORTARIA DE PESSOAL Nº 1949/2022

ESTENDE A CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA  
ANDREIA APARECIDA FERREIRA DO 
NASCIMENTO - PROFESSOR B.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas contribuições legais, 
e,

- considerando os termos da CI/ PMDM/ SECEDU/ Nº 
447/2022;

- considerando os termos do Art. 29 e seus incisos 
da Lei Complementar                nº 4/2007 - Estatuto 
dos Servidores Públicos Municipais.

R E S O L V E:

Art. 1º Estende de 19 horas para 23 horas 
semanais, a carga horária de trabalho de Andreia 
Aparecida Ferreira do Nascimento - Professor 
B, lotada no âmbito da Secretaria Municipal de 
Educação e Esporte, pelo período de 05 de abril a 
20 de dezembro de 2022.

Art. 2º A Gerência de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal de Administração deverá 
proceder às devidas anotações na Ficha Individual 
da servidora, bem como a alteração da remuneração 
da mesma.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura, com efeitos retroativos a 05 de abril de 
2022.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 27 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 841227

PORTARIA DE PESSOAL Nº 1950/2022

ESTENDE A CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA  
PATRÍCIA FERREIRA - PROFESSOR A.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas contribuições legais, 
e,

- considerando os termos da CI/ PMDM/ SECEDU/ Nº 
447/2022;

- considerando os termos do Art. 29 e seus incisos 
da Lei Complementar                nº 4/2007 - Estatuto 
dos Servidores Públicos Municipais.

R E S O L V E:

Art. 1º Estende de 24 horas para 40 horas 
semanais, a carga horária de trabalho de Patrícia 
Ferreira - Professor A, lotada no âmbito da 
Secretaria Municipal de Educação e Esporte, pelo 
período de 26 de abril a 20 de dezembro de 2022.

Art. 2º A Gerência de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal de Administração deverá 
proceder às devidas anotações na Ficha Individual 
da servidora, bem como a alteração da remuneração 
da mesma.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura, com efeitos retroativos a 26 de abril de 
2022.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 27 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 841231
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PORTARIA DE PESSOAL Nº 1951/2022

ESTENDE A CARGA HORÁRIA DO SERVIDOR           
RAMON RODRIGUES XAVIER - PROFESSOR B.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas contribuições legais, 
e,

- considerando os termos da CI/ PMDM/ SECEDU/ Nº 
447/2022;

- considerando os termos do Art. 29 e seus incisos 
da Lei Complementar                nº 4/2007 - Estatuto 
dos Servidores Públicos Municipais.

R E S O L V E:

Art. 1º Estende de 27 horas para 33 horas 
semanais, a carga horária de trabalho de Ramon 
Rodrigues Xavier - Professor B, lotado no âmbito 
da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, pelo 
período de 26 de abril a 20 de dezembro de 2022.

Art. 2º A Gerência de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal de Administração deverá 
proceder às devidas anotações na Ficha Individual 
do servidor, bem como a alteração da remuneração 
do mesmo.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura, com efeitos retroativos a 26 de abril de 
2022.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 27 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 841234

PORTARIA DE PESSOAL Nº 1952/2022

ESTENDE A CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA  
ISABEL CRISTINA VIEIRA DE MELO - 
PROFESSOR B.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas contribuições legais, 
e,

- considerando os termos da CI/ PMDM/ SECEDU/ Nº 
447/2022;

- considerando os termos do Art. 29 e seus incisos 
da Lei Complementar                nº 4/2007 - Estatuto 
dos Servidores Públicos Municipais.

R E S O L V E:

Art. 1º Estende de 27 horas para 29 horas 
semanais, a carga horária de trabalho de Isabel 
Cristina Vieira de Melo - Professor B, lotada 
no âmbito da Secretaria Municipal de Educação 
e Esporte, pelo período de 26 de abril a 20 de 
dezembro de 2022.

Art. 2º A Gerência de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal de Administração deverá 
proceder às devidas anotações na Ficha Individual 

da servidora, bem como a alteração da remuneração 
da mesma.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura, com efeitos retroativos a 26 de abril de 
2022.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 27 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 841238

PORTARIA DE PESSOAL Nº 1953/2022

ESTENDE A CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA  
LUDMILA OTT REZENDE - PROFESSOR A.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas contribuições legais, 
e,

- considerando os termos da CI/ PMDM/ SECEDU/ Nº 
447/2022;

- considerando os termos do Art. 29 e seus incisos 
da Lei Complementar                nº 4/2007 - Estatuto 
dos Servidores Públicos Municipais.

R E S O L V E:

Art. 1º Estende de 26 horas para 30 horas 
semanais, a carga horária de trabalho de Ludmila 
Ott Rezende - Professor A, lotada no âmbito da 
Secretaria Municipal de Educação e Esporte, pelo 
período de 05 de abril a 20 de dezembro de 2022.

Art. 2º A Gerência de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal de Administração deverá 
proceder às devidas anotações na Ficha Individual 
da servidora, bem como a alteração da remuneração 
da mesma.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura, com efeitos retroativos a 05 de abril de 
2022.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 27 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 841241

PORTARIA DE PESSOAL Nº 1960/2022

CONCEDE AFASTAMENTO DO TRABALHO, PARA 
TRATAMENTO DE PESSOA DOENTE NA FAMÍLIA 
A VALDIRENE MARIA BICKEL KILL - AGENTE DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS - SERVENTE.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando os termos do requerimento firmado 
pela servidora Valdirene Maria Bickel Kill, autuado 
na forma de protocolado, nesta municipalidade, sob 
o nº 5987/2021;
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- considerando o atestado médico apresentado pela 
servidora Valdirene Maria Bickel Kill e o relatório 
social.

R E S O L V E:

Art. 1º Ficam concedidos 90 (noventa) dias de 
afastamento do trabalho para acompanhamento 
a pessoa doente na família, no período de 02 de 
maio a 30 de julho de 2022, a Valdirene Maria 
Bickel Kill - Agente de Serviços Públicos - 
Servente, lotada no âmbito da Secretaria Municipal 
de Educação e Esporte, conforme atestado médico e 
relatório social.

Art. 2° Os dias de licença acompanhamento 
serão descontados do vale-alimentação conforme 
descrito no na Lei Municipal n° 2.260/2010, no mês 
subsequente.

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 27 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 841244

PORTARIA DE PESSOAL Nº 1963/2022

SUSPENDE E CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR  
ROBERTO BELLO DIAS - MÉDICO VETERINÁRIO.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e,

- considerando os termos da CI/ PMDM/ SECSAU Nº 
250/2022.

R E S O L V E:

Art. 1º Ficam suspensos 02 (dois) dias: 29 e 30 
de abril de 2022, das férias do servidor Roberto 
Bello Dias - Médico Veterinário, lotado na 
Secretaria Municipal de Saúde, concedidas por meio 
da Portaria de Pessoal nº 1296/2022, referente ao 
período aquisitivo 2020/2021.

Art. 2º Os dias de férias ora suspensos serão 
gozados em 19 e 20 de maio de 2022.

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 28 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 841251

PORTARIA DE PESSOAL Nº 011/2022

CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
POR IDADE À SERVIDORA DULCINEIA LUZIA 
ROSSETTO KOEHLER, TITULAR DO CARGO 
EFETIVO PROFESSOR PA.

O Presidente do Instituto de Previdência dos 
Servidores do Município de Martins - IPASDM, 
usando das atribuições que lhe são conferidas nos 
termos da Lei Municipal nº 1.601/2020, alterada pela 
Lei Municipal nº 2.943 de 27 de março de 2020, e

Considerando que a segurada Dulcineia Luzia 
Rossetto Koehler servidora da Prefeitura Municipal 
de Domingos Martins - ES com matrícula nº 6450, 
possui 62 anos de idade, 10 anos, 8 meses e 03 dias 
de efetivo exercício no serviço público e no cargo em 
que se dará a aposentadoria;

Considerando que a segurada optou, expressamen-
te, pela aposentadoria pela regra do art. 40, § 1.º, 
III, “b”, da Constituição Federal e, o que consta do 
Processo Administrativo nº 013/2022.

R E S O L V E:

Art. 1º. CONCEDER o benefício da APOSENTA-
DORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE, a partir do 
dia 02 de maio de 2022, com fundamento no 
art. 40, § 1.º, III, “b”, da Constituição Federal, 
com Redação da EC 41/2003, c/c. o art. 20, § 4º 
da EC nº 103/2019 à segurada DULCINEIA LUZIA 
ROSSETTO KOEHLER, matrícula PMDM 6450, 
titular do cargo efetivo de Professor PA, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação e Esporte.

Art. 2º. Os proventos da aposentadoria serão pro-
porcionais ao tempo de contribuição (3.897 dias de 
10.950 dias exigidos), à razão de 80 % da média da 
remuneração desde julho de 1994, com fundamento 
no artigo 1º da Lei n.º 10.887/2004, corresponden-
do a R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais) 
mensais.

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

Domingos Martins - ES, 29 de abril de 2022.

ADEVAL IRINEU PEREIRA
Diretor Presidente do RPPS de Domingos Martins - 
ES

Protocolo 841304

PORTARIA DE PESSOAL Nº 012/2022

CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO A SERVIDORA 
DAYSI KOEHLER BEHNING TITULAR DO CARGO 
EFETIVO DE ASSISTENTE SOCIAL.

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores 
do Município de Domingos Martins - IPASDM, usando 
das atribuições que lhe são conferidas nos termos 
da Lei Municipal nº 1.601/2002, alterada pela Lei 
Municipal nº 2.943 de 27 de março de 2020 e,

Considerando o que consta do Processo Administra-
tivo Previdenciário nº 015/2022,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder o benefício de APOSENTADORIA 
VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a 
partir do dia 02 de maio de 2022, com fundamento 
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no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/05, c/c 
com o art. 10, § 7º da EC nº 103/2019 a servidora 
DAYSI KOEHLER BEHNING, matrícula nº 172, 
titular do cargo efetivo de Assistente Social lotada 
na Secretaria Municipal de Municipal de Saúde, com 
padrão VII, Classe “E”, estabelecido na Lei Municipal 
Nº 1.934/2007.
Art. 2º Os proventos da aposentadoria serão 
integrais e corresponderão à última remuneração do 
servidor no cargo efetivo, equivalente a R$ 4.008,42 
(quatro mil e oito reais e quarenta e dois centavos), 
considerando o vencimento do cargo (R$ 2.991,36), 
o adicional de tempo de serviço 25% (R$ 747,84) e a 
gratificação de Pós-graduação 9% (R$269,22).

Art. 3º O benefício será reajustado no critério da 
paridade e extensão de vantagens ativo-ina-
tivo e, revistos na mesma proporção e na mesma 
data, sempre que se modificar a remuneração dos 
servidores em atividade.

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 29 de abril de2022.

ADEVAL IRINEU PEREIRA
Diretor Presidente do RPPS de Domingos Martins - 
ES

Protocolo 841310

 PORTARIA DE PESSOAL Nº 1712/2022

PRORROGA O PRAZO DA PORTARIA DE PESSOAL 
N° 1472/2022 QUE CONCEDE AFASTAMENTO 
DO TRABALHO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 
A RONALDO BAUMGARTEN - OPERADOR DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS II - MOTORISTA.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando que foram concedidos 15 (quinze) 
dias de afastamento do trabalho para tratamento 
de saúde a Ronaldo Baumgarten - Operador de 
Serviços Públicos II - Motorista, pelo período de 
04 a 18 de março de 2022, nos termos da Portaria 
de Pessoal nº 1472/2022;

- considerando os termos da CI/ PMDM/ SECFIN Nº 
022/2022;

- considerando o laudo médico apresentado pelo 
referido servidor;

- considerando que encontra-se em tramitação 
processo para contratação de empresa para 
realização de perícia médica.

R E S O L V E:

Art. 1º Fica prorrogado por 15 (quinze) dias o 
afastamento do trabalho para tratamento de saúde 
a Ronaldo Baumgarten - Operador de Serviços 
Públicos II - Motorista, lotado no âmbito da 
Secretaria Municipal da Fazenda, pelo período de 19 
de março a 02 de abril de 2022, conforme laudo 
médico.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura, com efeitos retroativos a 19 de março de 
2022.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 05 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 841479

PORTARIA DE PESSOAL Nº 1944/2022

ESTENDE A CARGA HORÁRIA DO SERVIDOR           
WESLEY RIBEIRO DOS SANTOS - PROFESSOR 
B.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas contribuições legais, 
e,

- considerando os termos da CI/ PMDM/ SECEDU/ Nº 
442/2022;

- considerando os termos do Art. 29 e seus incisos 
da Lei Complementar                nº 4/2007 - Estatuto 
dos Servidores Públicos Municipais.

R E S O L V E:

Art. 1º Estende de 15 horas para 30 horas 
semanais, a carga horária de trabalho de Wesley 
Ribeiro dos Santos - Professor B, lotado no âmbito 
da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, pelo 
período de 12 de abril a 20 de dezembro de 2022.

Art. 2º A Gerência de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal de Administração deverá 
proceder às devidas anotações na Ficha Individual 
do servidor, bem como a alteração da remuneração 
do mesmo.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura, com efeitos retroativos a 12 de abril de 
2022.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 27 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 841483

PORTARIA DE PESSOAL Nº 1945/2022

ESTENDE A CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA 
FARNEY VELTEN BAUTZ PEREIRA PINTO - 
PROFESSOR B.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas contribuições legais, 
e,

- considerando os termos da CI/ PMDM/ SECEDU/ Nº 
442/2022;

- considerando os termos do Art. 29 e seus incisos 
da Lei Complementar                nº 4/2007 - Estatuto 
dos Servidores Públicos Municipais.
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R E S O L V E:

Art. 1º Estende de 24 horas para 30 horas 
semanais, a carga horária de trabalho de Farney 
Velten Bautz Pereira Pinto - Professor B, lotada 
no âmbito da Secretaria Municipal de Educação 
e Esporte, pelo período de 04 de abril a 20 de 
dezembro de 2022.

Art. 2º A Gerência de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal de Administração deverá 
proceder às devidas anotações na Ficha Individual 
da servidora, bem como a alteração da remuneração 
da mesma.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura, com efeitos retroativos a 04 de abril de 
2022.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 27 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 841489

PORTARIA DE PESSOAL Nº 1946/2022

ESTENDE A CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA 
ÂNGELA MARIA ANDRADE BORGES COTA - 
PROFESSOR B.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas contribuições legais, 
e,

- considerando os termos da CI/ PMDM/ SECEDU/ Nº 
442/2022;

- considerando os termos do Art. 29 e seus incisos 
da Lei Complementar                nº 4/2007 - Estatuto 
dos Servidores Públicos Municipais.

R E S O L V E:

Art. 1º Estende de 34 horas para 35 horas 
semanais, a carga horária de trabalho de Ângela 
Maria Andrade Borges Cota - Professor B, lotada 
no âmbito da Secretaria Municipal de Educação 
e Esporte, pelo período de 04 de abril a 20 de 
dezembro de 2022.

Art. 2º A Gerência de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal de Administração deverá 
proceder às devidas anotações na Ficha Individual 
da servidora, bem como a alteração da remuneração 
da mesma.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura, com efeitos retroativos a 04 de abril de 
2022.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 27 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 841490

PORTARIA DE PESSOAL Nº 1947/2022

ESTENDE A CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA  
ALCINEIA GONÇALVES - PROFESSOR B.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas contribuições legais, 
e,

- considerando os termos da CI/ PMDM/ SECEDU/ Nº 
442/2022;

- considerando os termos do Art. 29 e seus incisos 
da Lei Complementar                nº 4/2007 - Estatuto 
dos Servidores Públicos Municipais.

R E S O L V E:
Art. 1º Estende de 21 horas para 24 horas 
semanais, a carga horária de trabalho de Alcineia 
Gonçalves - Professor B, lotada no âmbito da 
Secretaria Municipal de Educação e Esporte, pelo 
período de 04 de abril a 20 de dezembro de 2022.

Art. 2º A Gerência de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal de Administração deverá 
proceder às devidas anotações na Ficha Individual 
da servidora, bem como a alteração da remuneração 
da mesma.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura, com efeitos retroativos a 04 de abril de 
2022.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 27 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 841495

PORTARIA DE PESSOAL Nº 1957/2022

RESCINDE A PEDIDO, O CONTRATO DE 
TRABALHO DE PRISCILA APARECIDA ZANINI 
SANTOS - TÉCNICO EM ENFERMAGEM.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e,

- considerando os termos do protocolado nº 
2796/2022, firmado pela servidora Priscila 
Aparecida Zanini Santos nesta municipalidade.

R E S O L V E:

Art. 1º Rescinde a pedido, a partir de 02 de maio de 
2022, o contrato de trabalho de Priscila Aparecida 
Zanini Santos - Técnico em Enfermagem, lotada 
no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde.

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 27 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 841500
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PORTARIA DE PESSOAL Nº 1965/2022

PRORROGA PRAZO DO CONTRATO DE 
TRABALHO DE REGINALDO FERREIRA PARA O 
CARGO DE OPERADOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
II - OPERADOR DE MÁQUINA - POR TEMPO 
DETERMINADO.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e,

- considerando os termos da CI/ PMDM/ SECDER/ Nº 
039/2022;

- considerando os termos da Lei Municipal n° 
2.162/2009, que dispõe sobre a contratação por 
tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público, nos 
termos do inciso IX do Art. 37 da Constituição 
Federal;

- considerando os termos da Lei Municipal nº 
2.261/2010, que dispõe sobre a prorrogação da Lei 
nº 2.162/2009, contratação temporária.

R E S O L V E:

Art. 1º Prorrogar até 02 de dezembro de 2022, 
o prazo do contrato de trabalho de Reginaldo 
Ferreira - contratado para o cargo de Operador de 
Serviços Públicos II - Operador de Máquina, por 
meio da Portaria de Pessoal nº 3586/2021, lotado no 
âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Rural.

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 28 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 841507

PORTARIA DE PESSOAL Nº 1966/2022

PRORROGA PRAZO DO CONTRATO DE 
TRABALHO DE EDEN ERNESTO TONOLI PARA O 
CARGO DE OPERADOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
II - OPERADOR DE MÁQUINA - POR TEMPO 
DETERMINADO.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e,

- considerando os termos da CI/ PMDM/ SECDER/ Nº 
041/2022;

- considerando os termos da Lei Municipal n° 
2.162/2009, que dispõe sobre a contratação por 
tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público, nos 
termos do inciso IX do Art. 37 da Constituição 
Federal;

- considerando os termos da Lei Municipal nº 
2.261/2010, que dispõe sobre a prorrogação da Lei 
nº 2.162/2009, contratação temporária.

R E S O L V E:

Art. 1º Prorrogar até 02 de dezembro de 2022, 
o prazo do contrato de trabalho de Eden Ernesto 
Tonoli - contratado para o cargo de Operador de 
Serviços Públicos II - Operador de Máquina, por 
meio da Portaria de Pessoal nº 2475/2021, lotado no 
âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Rural.

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 28 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 841511

PORTARIA DE PESSOAL Nº 1967/2022

PRORROGA PRAZO DO CONTRATO DE 
TRABALHO DE MARCIANO HILÁRIO KLIPPEL 
PARA O CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS - TRABALHADOR BRAÇAL - POR 
TEMPO DETERMINADO.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e,

- considerando os termos da CI/ PMDM/ SECDER/ Nº 
043/2022;

- considerando os termos da Lei Municipal n° 
2.162/2009, que dispõe sobre a contratação por 
tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público, nos 
termos do inciso IX do Art. 37 da Constituição 
Federal;

- considerando os termos da Lei Municipal nº 
2.261/2010, que dispõe sobre a prorrogação da Lei 
nº 2.162/2009, contratação temporária.

R E S O L V E:

Art. 1º Fica prorrogado até 02 de dezembro de 
2022, o prazo do contrato de trabalho de Marciano 
Hilário Klippel - contratado para o cargo de Agente 
de Serviços Públicos - Trabalhador Braçal, por 
meio da Portaria de Pessoal nº 2491/2021, lotado no 
âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Rural.

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 28 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 841516

PORTARIA DE PESSOAL Nº 1968/2022

AUTORIZA MARCIANO HILARIO KLIPPEL A 
CONDUZIR VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO 
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MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e,

- considerando que a concessão para dirigir será 
somente para atendimento às funções do cargo;

- considerando os termos da CI/ PMDM/ SECDER/ N° 
044/2022;

- considerando o disposto nos Arts. 67 e 68, Inc. VIII 
da Lei Orgânica do Município de Domingos Martins.

R E S O L V E:

Art. 1º Fica autorizado o servidor Marciano 
Hilario Klippel - Agente de Serviços Públicos 
- Trabalhador Braçal, portador da Carteira de 
Identidade nº 2.000.693 SPTC-ES e Carteira Nacional 
de Habilitação Registro Nº 04031044104, Categoria 
“AD”, válida até 15/06/2031, a conduzir veículo de 
propriedade do Município de Domingos Martins-ES, 
conforme a categoria da CNH, pelo período de 04 de 
maio a 02 de dezembro de 2022.

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 28 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

ROGÉRIO MANZOLI
Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural

D E C L A R A Ç Ã O

Eu, Marciano Hilario Klippel, brasileiro, portador 
da Carteira de Identidade nº 2.000.693 SPTC-ES 
e Carteira Nacional de Habilitação Registro 
Nº 04031044104, Categoria “AD”, válida até 
15/06/2031, no cargo de Agente de Serviços Públicos 
- Trabalhador Braçal do Município de Domingos 
Martins, declaro que aceito o encargo de conduzir 
veículo, de propriedade do Município de Domingos 
Martins, conforme a categoria da CNH, pelo período 
de 04 de maio a 02 de dezembro de 2022.

Domingos Martins - ES, 28 de abril de 2022.

MARCIANO HILARIO KLIPPEL
CPF nº 110.104.377-63

Protocolo 841524

PORTARIA DE PESSOAL Nº 1969/2022

AUTORIZA REGINALDO FERREIRA A CONDUZIR 
VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE 
DOMINGOS MARTINS.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e,

- Considerando que a concessão para dirigir será 
somente para atendimento às funções do cargo;

- Considerando os termos da CI/ PMDM/ SECDER/ 

N° 040/2022;

- Considerando o disposto nos Arts. 67 e 68, Inc. VIII 
da Lei Orgânica do Município de Domingos Martins.

R E S O L V E:

Art. 1º Fica autorizado o servidor Reginaldo 
Ferreira - Operador de Serviços Públicos II - 
Operador de Máquina, portador da Carteira de 
Identidade nº 1.852.259 SPTC-ES e Carteira Nacional 
de Habilitação Registro Nº 04745901473, Categoria 
“AD”, válida até 26/09/2022 a conduzir veículo de 
propriedade do Município de Domingos Martins, 
conforme a categoria da CNH, pelo período de 04 de 
maio a 26 de setembro de 2022.

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 28 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
PREFEITO

ROGÉRIO MANZOLI
Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural

D E C L A R A Ç Ã O

Eu, Reginaldo Ferreira, brasileiro, portador da 
Carteira de Identidade nº 1.852.259 SPTC-ES 
e Carteira Nacional de Habilitação Registro 
Nº 04745901473, Categoria “AD”, válida até 
26/09/2022, no cargo de Operador de Serviços 
Públicos II - Operador de Máquina de Domingos 
Martins, declaro que aceito o encargo de conduzir 
veículo, de propriedade do Município de Domingos 
Martins, conforme a categoria da CNH, pelo período 
de 04 de maio a 26 de setembro de 2022.

Domingos Martins - ES, 28 de abril de 2022.

REGINALDO FERREIRA
CPF nº 098.233.707-88

Protocolo 841529

PORTARIA DE PESSOAL Nº 1970/2022

AUTORIZA EDEN ERNESTO TONOLI A CONDUZIR 
VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE 
DOMINGOS MARTINS.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e,

- considerando os termos da CI/ PMDM/ SECDER/ Nº 
042/2022;

- considerando que a concessão para dirigir será 
somente para atendimento às funções do cargo;

- considerando o disposto nos Arts. 67 e 68, Inc. VIII 
da Lei Orgânica do Município de Domingos Martins.

R E S O L V E:

Art. 1º Fica autorizado o servidor Eden Ernesto 
Tonoli - Operador de Serviços Públicos II 
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- Operador de Máquina, portador da Carteira 
de Identidade nº 2.299.115 SPTC - ES e Carteira 
Nacional de Habilitação Registro Nº 04727007213, 
Categoria “AD”, válida até 22/12/2025 a conduzir 
veículo de propriedade do Município de Domingos 
Martins, conforme a categoria da CNH, pelo período 
de 04 de maio de 2022 a 02 de dezembro de 2022.

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 28 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

ROGÉRIO MANZOLI
Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural

D E C L A R A Ç Ã O

Eu, Eden Ernesto Tonoli, brasileiro, portador da 
Carteira de Identidade nº 2.299.115 SPTC ES e Carteira 
Nacional de Habilitação Registro Nº 04727007213, 
Categoria “AD”, válida até 22/12/2025, no cargo 
de Operador de Serviços Públicos II - Operador de 
Máquina da Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Rural do Município de Domingos Martins, 
declaro que aceito o encargo de conduzir veículo, 
de propriedade do Município de Domingos Martins, 
conforme a categoria da CNH, pelo período de 04 de 
maio de 2022 a 02 de dezembro de 2022.

Domingos Martins - ES, 28 de abril de 2022.

EDEN ERNESTO TONOLI
CPF nº 128.228.267-06

Protocolo 841534

PORTARIA DE PESSOAL Nº 1971/2022

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR ADEVAL 
IRINEU PEREIRA - DIRETOR PRESIDENTE DO 
IPASDM.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e,

- considerando os termos da CI/ PMDM/ SECADM/ 
Nº 60/2022;

- considerando que foram suspensos 30 dias das 
férias do servidor por meio da Portaria de Pessoal nº 
3183/2021.

R E S O L V E:

Art. 1º Ficam concedidos 15 (quinze) dias, pelo 
período de                                                              2 
a 16 de maio de 2022, das férias do servidor 
Adeval Irineu Pereira - Diretor -Presidente do 
IPASDM, lotado na Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Recursos Humanos, concedidas por meio 
da Portaria de Pessoal nº 3183/2021, referente ao 
período aquisitivo 2019/2020.

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Domingos Martins - ES, 28 de abril de 2022.

WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 841539

Contrato

18/04/2022  - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS Nº 030/2022
PARTES: MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS E A 
EMPRESA PÓRTICO ENGENHARIA E CONSULTORIA 
EIRELI.
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato 
a Contratação de empresa para prestação de 
serviços técnicos profissionais para elaboração de 
projetos complementares para atender a demanda 
da Secretaria Municipal de Educação e Esportes,  
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
e Secretaria Municipal de Interior e Transportes, 
conforme planilhas e cronogramas físicos financeiros.
PRAZO:   240 (duzentos e quarenta) dias
VALOR: R$ 96.390,45 (noventa e seis mil, trezentos 
e noventa reais e quarenta e cinco centavos)
FUNDAMENTAÇÃO:    Pregão Presencial nº 062/2021,  
Ata de Registro De Preços Nº 051/2021, Processo 
Administrativo Próprio nº 3058/2021-032.

Domingos Martins - ES, 29 de abril de 2022.
WANZETE KRUGER

Prefeito

29/04/2022  - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS Nº 031/2022
PARTES: MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS E A 
EMPRESA HOTEL RECANTO EUROPEU LTDA ME.
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a  
Contratação de empresa especializada em serviço no 
ramo de Hotelaria para atendimento do Calendário 
Esportivo de 2022, conforme planejamento da 
Gerência de Esportes, Recreação e Lazer.
PRAZO:    vigência de 29 de abril a 31 de dezembro
VALOR:  R$  13.750,00 (treze mil, setecentos e 
cinquenta reais
FUNDAMENTAÇÃO:     Pesquisa de Preços nº074/2022,  
Termo de Dispensa de Licitação Nº 094/2022, 
Processo Administrativo nº 2244/2022.
Domingos Martins - ES, 29 de abril de 2022.
WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 841144

Aditivo

06/04/2022  - 4º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 
032/2021.
PARTES: MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS E A 
EMPRESA THOMPSON ENGENHARIA LTDA.
OBJETO: Trata-se de aditivo de prazo de vigência 
contratual ao contrato de prestação de serviços nº 
032/2021, que tem por objeto a Contratação de 
empresa de engenharia especializada para conclusão 
da obra de construção de Quadra Escolar Coberta 
com Vestiário da EMEF Luiz Pianzola, localizada 
na Fazenda do Estado, km 95, BR 262, Distrito e 
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Aracê - Domingos Martins - ES, Tomada de Preços 
nº 000005/2021.
Prazo de Vigência: Acréscimo de 60 (sessenta) dias.
FUNDAMENTAÇÃO: Tomada de Preços n°005/2021, 
Processo Administrativo nº 346/2021-018

Domingos Martins - ES, 29 de abril de 2022
WANZETE KRUGER

Prefeito

27/04/2022  - 1º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 
040/2021.
PARTES: MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS E A 
EMPRESA CONILON CONSTRUÇÕES E REFORMAS 
LTDA.
OBJETO: Trata-se de aditivo de valor e prazo 
de vigência contratual ao contrato de prestação 
de serviços nº 040/2021, que tem por objeto a 
Contratação de empresa especializada para execução 
de obra de reforma da Praça Domingos José Martins, 
Localizada na Rua Karl Gerhardt, 50, Sede do 
Município de Domingos Martins, com fornecimento 
de materiais, ferramentas e mão de obra, conforme 
planilha e cronograma físico-financeiro, constante na 
Tomada de Preços nº 000008/2021.
Prazo: acréscimo de 30 (trinta) dias, iniciando-se em 
28 de abril de 2022 e encerrando-se em 28 de maio 
de 2022.
VALOR: R$ 26.756,06 (vinte seis mil, setecentos e 
cinquenta e seis reais e seis centavos).
FUNDAMENTAÇÃO: Tomada de Preços n° 008/2021, 
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
e suas alterações, Processo Administrativo nº 
378/2021-012.
Domingos Martins - ES, 29 de abril de 2022
WANZETE KRUGER
Prefeito

29/04/2022  - 4º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 
080/2021.
PARTES: MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS E A 
EMPRESA PIZZOL TURISMO LTDA - ME.
OBJETO: Trata-se de aditivo  para acréscimo de qui-
lometragem/valor, referentes há 158 dias letivos, 
conforme pedido de alteração de rota da Diretora 
e Fiscal do transporte escolar Adriana Canal da 
EMEF Luiz Pianzola em atendimento ao PROETI ao 
contrato de prestação de serviços nº 080/2021, 
que tem por objeto a Contratação de empresa es-
pecializada para realização de transporte escolar, 
visando atendimento aos estudantes matriculados 
nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino 
do município de Domingos Martins, sendo esses 
residentes deste município, e de municípios vizinhos 
em que a escola municipal é a mais próxima de sua 
residência, conforme objeto do Processo Licitatório - 
Pregão nº 00036/2021.
VALOR: R$ 2.758,36 (dois mil, setecentos e cinqüenta 
e oito reais e trinta e seis centavos).
FUNDAMENTAÇÃO: Pregão nº 00036/2021, Processo 
Administrativo n° 1622/2021-030.
Domingos Martins - ES, 29 de abril de 2022
WANZETE KRUGER
Prefeito

12/04/2022  - 1º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 
103/2021.
PARTES: MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS E 

A EMPRESA WA CONSTRUÇÕES E REFORMAS EM 
GERAL EIRELI.
OBJETO: Trata-se de aditivo de prazo de vigência 
contratual e prazo de execução de obra ao contrato 
de prestação de serviços nº 103/2021, que tem por 
objeto a contratação de empresa para reforma do 
pórtipo de entrada da Vila de Santa Isabel, distrito de 
Santa Isabel, neste Município de Domingos Martins, 
com fornecimento de materiais, ferramentas e mão 
de obra, conforme planilha e cronograma físico-fi-
nanceiro.
Prazo de Execução: acréscimo de 45 (quarenta e 
cinco) dias.
Prazo Contratual: acréscimo de 45 (quarenta e 
cinco) dias, iniciando-se em 13 de abril de 2022 e 
encerrando-se em 27 de maio de 2022.
FUNDAMENTAÇÃO: Pesquisa de Preços n° 194/2021, 
nos termos do Artigo 24, Inciso I da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, 
Processo Administrativo nº 4053/2021-001.
Domingos Martins - ES, 29 de abril de 2022
WANZETE KRUGER
Prefeito

28/04/2022  - 5º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 
108/2021.
PARTES: MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS E A 
EMPRESA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.
OBJETO: Trata-se de aditivo de valor ao contrato 
de prestação de serviços nº 108/2021, que tem por 
objeto a Contratação de seguros para veículos da 
frota do Município de Domingos Martins, conforme  
as especificações contidas no processo licitatório 
Pregão  nº 000082/2021.
VALOR: R$ 3.546,26 (três mil, quinhentos e quarenta 
e seis reais e vinte e seis centavos).
FUNDAMENTAÇÃO: Pregão Presencial nº 00082/2021, 
Processo Administrativo n° 4092/2021-013.
Domingos Martins - ES, 29 de abril de 2022
WANZETE KRUGER
Prefeito

28/04/2022  - 49º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 
104/2020.
PARTES: MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS E A 
COOPERATIVA DE TRANSPORTES SERRA VERDE.
OBJETO: Trata-se de aditivo ao Contrato de Prestação 
de Serviços n° 104/2020 que tem por objeto a 
Contratação de empresa especializada para realização 
de transporte escolar, visando atendimento aos 
estudantes matriculados nas Unidades Escolares da 
Rede Municipal de Ensino do município de Domingos 
Martins, e de municípios vizinhos em que a escola 
municipal é a mais próxima de sua residência, 
conforme objeto do Processo Licitatório - Pregão 
nº 000064/2020,, para acréscimo de quilometra-
gem/valor, referente há 158 dias letivos, conforme 
pedido de alteração de rota da EMEF Luiz Pianzola, 
em atendimento ao PROETI.
VALOR: R$ 9.453,77 (nove mil, quatrocentos e 
cinqüenta e três reais e setenta e sete centavos).
FUNDAMENTAÇÃO: Pregão nº 00064/2020, Processo 
Administrativo n° 3729/2020-117.
Domingos Martins - ES, 29 de abril de 2022
WANZETE KRUGER
Prefeito

29/04/2022  - 9º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 às 23:00:36 Código de Autenticação: f828bcb3



www.amunes.es.gov.br

644
DOM/ES - Edição Nº2.008

Vitória, segunda-feira, 02 de Maio de 2022

064/2017.
PARTES: MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS E A 
EMPRESA UP BRASIL - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS 
LTDA.
OBJETO: Trata-se de aditivo para reforço de empenho 
ao Contrato de Prestação de Serviços n° 064/2017, 
que tem por objeto a contratação de empresa espe-
cializada na prestação de serviços de fornecimento 
e gerenciamento de auxílio alimentação em formato 
de cartão eletrônico/magnético para os servidores 
da Prefeitura Municipal de Domingos Martins e 
membros do Conselho Tutelar, em atendimento a 
Lei Municipal n° 2518/2013, conforme proposta e 
condições constante no Processo Licitatório - Pregão 
Presencial nº 0053/2017.
VALOR: R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos 
mil reais).
FUNDAMENTAÇÃO: Pregão Presencial nº 
000053/2017, Processo Administrativo n° 
4297/2017- 206.
Domingos Martins - ES, 29 de abril de 2022
WANZETE KRUGER
Prefeito

Protocolo 841182

Dores do Rio Preto

Lei

AVISO DE PUBLICAÇÃO DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 89/2022

O Prefeito Municipal de Dores do Rio Preto, Estado 
do Espírito Santo, faço saber que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a Lei Complementar nº 
89/2022, publicada no site da Prefeitura, a qual altera 
a Estrutura da Atenção Básica da Saúde no Município 
de Dores do Rio Preto/ES e dá outras providências.

Dores do Rio Preto, 27 de abril de 2022

CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Protocolo 841293

Edital

COVOCAÇÃO COMPROVAÇÃO DE TÍTULOS
15ª CHAMADA DO PROCESSO SELETIVO

04/05/2022 - Das 8:20h às 11:00h e de 12:00h 
às 15:30h
Na Sede da Prefeitura Municipal de Dores do 
Rio Preto

Cargos Convocados - Candidatos Convocados
Motorista - Cristiano Marque Pereira
Motorista - Hugo Silva Teixeira
Motorista - Iann Braian Lima Vilete
Motorista - Rogerio da Silva
Motorista - Vagnner Damaceno Moreira
Motorista - Emerson Peixoto de Paiva
Motorista - José da Lapa Queiroz dos Santos
Motorista - Adonias Moreira dos Santos
Motorista - Fábio Aleixo Ribeiro
Motorista - Marzio Silva de Oliveira

Motorista - Thales José Ferreira Assis
Motorista - Yuri Faria da Silva
Motorista - Daniell Borges Evaristo
Motorista - Maria Fernanda Rubio Sabino

Protocolo 841047

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 015/2022

O MUNICÍPIO DE Dores do Rio Preto/ES, neste ato 
representado pelo Exmo. Sr. Prefeito municipal 
Cleudenir José de Carvalho Neto, torna público 
o EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE 
DOCUMENTOS DECLARADOS NA INSCRIÇÃO, 
conforme disposições constantes do Edital de Abertura 
do Processo Seletivo nº 001/2021 e suas retificações, 
publicado no site da Prefeitura, no dia 04/05/2022, 
das 8:20h às 11:00h e de 12:00h às 15:30h, na 
Sede da Prefeitura. Deve-se apresentar OBRIGA-
TORIAMENTE A DOCUMENTAÇÃO COMPROBA-
TÓRIA DOS ITENS DECLARADOS NO ATO DA 
INSCRIÇÃO INCLUSIVE A FICHA DE INSCRIÇÃO. 
Na hipótese da não apresentação e comprovação 
dos requisitos mínimos, como Documentos 
Pessoais e Escolaridade exigida para o cargo, o 
candidato será ELIMINADO. O candidato que faltar 
a convocação será eliminado do processo seletivo.

Dores do Rio Preto - ES, 29 de abril de 2022.

Cleudenir José de Carvalho Neto
Prefeito Municipal

Protocolo 841052

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 064/2022
ID: 2022.024E0700001.09.0058

A Divisão de Compras da Prefeitura Municipal de 
Dores do Rio Preto, torna público de acordo com 
a Lei 8.666/93, artigo 24, inciso II, a Dispensa de 
Licitação para CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE 
DOS ANIMAIS QUE PARTICIPARÃO DO CONCURSO 
LEITEIRO DO DISTRITO DE MUNDO NOVO NESTE ANO 
DE 2022. Contratado: BRUNO RAMOS CORDEIRO CPF 
123.111.407-01 no valor total de R$ 4.900,00 (QUATRO 
MIL NOVECENTOS REAIS) conforme proposta de preço 
constante no processo nº 2313/2022.
Dores do Rio Preto, 29 de abril de 2022.

Gilmar Trindade da Silva
Secretário de Agricultura

Ratifico a Dispensa da Licitação conforme parecer da 
Procuradoria Geral do Município de Dores do Rio preto, 
conforme artigo 26 da Lei 8.666/93.
Dores do Rio Preto, 29 de abril de 2022.
Claudenir José de Carvalho Neto
Prefeito Municipal

Protocolo 841298

Termos

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
03/2022

ID: 2022.024E0700001.10.0003

O Município de Dores do Rio Preto/ES, torna público 
de acordo com a Lei 8.666/93, artigo 25, inciso III, 
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a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022 para 
Contratação da banda Forró Zuá para se apresentar 
no dia 15 de maio de 2022 na 16ª Festa do Milho de 
Mundo Novo, município de Dores do Rio Preto/ES, 
através de empresa exclusiva, como segue: GECY 
DIAS DE ANDRADE 05741111661,
CNPJ Nº 32.779.304/0001-95, no valor total de R$ R$ 
1.500,00 (Mil e quinhentos reais), conforme proposta 
de preço constante no processo nº 002068/2022.

Dores do Rio Preto, 29 de abril de 2022

Josiane Guedes Gomes
Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.

Ratifico a Inexigibilidade da Licitação conforme 
parecer da Procuradoria Geral do Município e, 
conforme artigo 26 da Lei 8.666/93.

Dores do Rio Preto, 29 de abril de 2022.

Cleudenir José de Carvalho Neto
Prefeito Municipal

Protocolo 841219

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
04/2022

ID: 2022.024E0700001.10.0004

O Município de Dores do Rio Preto/ES, torna público 
de acordo com a Lei 8.666/93, artigo 25, inciso 
III, a Inexigibilidade de Licitação nº 04/2022 
para Contratação do cantor Cristian Greik   para se 
apresentar no dia 12 de maio de 2022 na 16ª Festa 
do Milho de Mundo Novo, município de Dores do 
Rio Preto/ES, através de empresa exclusiva, como 
segue: J. E PRODUCOES E EVENTOS LTDA,
CNPJ Nº 11.193.814/0001-06, no valor total de R$ 
R$ 12.000,00 (Doze mil reais), conforme proposta 
de preço constante no processo nº 002069/2022.

Dores do Rio Preto, 29 de abril de 2022

Josiane Guedes Gomes
Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.

Ratifico a Inexigibilidade da Licitação conforme 
parecer da Procuradoria Geral do Município e, 
conforme artigo 26 da Lei 8.666/93.

Dores do Rio Preto, 29 de abril de 2022.

Cleudenir José de Carvalho Neto
Prefeito Municipal

Protocolo 841226

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
05/2022

ID: 2022.024E0700001.10.0005

O Município de Dores do Rio Preto/ES, torna público 
de acordo com a Lei 8.666/93, artigo 25, inciso 

III, a Inexigibilidade de Licitação nº 05/2022 
para Contratação da dupla Junior e Gustavo para 
se apresentar no dia 12 de maio de 2022 na 16ª 
Festa do Milho de Mundo Novo, município de Dores 
do Rio Preto/ES, através de empresa exclusiva, 
como segue: JUNIOR E GUSTAVO PREODUCOES 
ARTISTICAS LTDA,
CNPJ Nº 26.373.931/0001-29, no valor total de R$ 
R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais), conforme 
proposta de preço constante no processo nº 
002208/2022.

Dores do Rio Preto, 29 de abril de 2022

Josiane Guedes Gomes
Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.

Ratifico a Inexigibilidade da Licitação conforme 
parecer da Procuradoria Geral do Município e, 
conforme artigo 26 da Lei 8.666/93.

Dores do Rio Preto, 29 de abril de 2022.

Cleudenir José de Carvalho Neto
Prefeito Municipal

Protocolo 841245

Ecoporanga

Termos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2022

HOMOLOGO o resultado final do presente certame.
Objeto: Aquisição de equipamentos portáteis de 
informática - CHROMEBOOKS.
EMPRESA VENCEDORA:
J & V COMPUTADORES LTDA; CNPJ: 06.009.491/0001-
18, LOTES, 01, 02.
Valor Global: R$ 203.040,00.
Processo: 646/2022.
ID: 2022.025E0700001.01.0010

ELIAS DAL COL
Prefeito

Protocolo 840926

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2022

HOMOLOGO o resultado final do presente certame.
Objeto: Aquisição de Trator Cortador de Grama, 
para manutenção (poda) dos campos de futebol.
EMPRESA VENCEDORA:
VENAGRO SGP LTDA, CNPJ: 39.273.986/0001-09
Valor Global: R$ 33.700,00
Processo: 1478/2022.
ID: 2022.025E0700001.01.0011

ELIAS DAL COL
Prefeito

Protocolo 840957
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Fundão

Decreto

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA

MUNICIPIO DE FUNDÃO 
CONSOLIDADO - UGS    
ESPIRITO SANTO 
27.165.182/0001-07
DECRETO  Nº 0000368/2022 
Data 27/04/2022 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

210.000,00

AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

OBRAS E INSTALAÇÕES

005400.1236500081.017

44905100000

0000189

1111000

TOTAL: 210.000,00

Art. 2º  Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil  reais )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

210.000,00

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 

OBRAS E INSTALAÇÕES 111100044905100000

005200.1236100071.0070000031

TOTAL: 210.000,00

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação  27 abril de 2022 , revogadas as disposições em contrário.

GILMAR DE SOUZA BORGES
PREFEITO MUNICIPAL DE FUNDÃO

O Prefeito Municipal de FUNDÃO, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº
0001320/2021.

Art. 1º  Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2022 a importância de R$ 210.000,00   (duzentos e dez mil  reais ), nas
seguintes dotações:

Protocolo 840756
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MUNICIPIO DE FUNDÃO 
CONSOLIDADO - UGS    
ESPIRITO SANTO 
27.165.182/0001-07
DECRETO  Nº 0000369/2022 
Data 27/04/2022 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

30.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETHAS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

008100.0812200022.033

33903600000

0000009

1001000

4.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETHAS

AUXILIO-TRANSPORTE

008100.0812200022.033

33904900000

0000016

1001000

TOTAL: 34.000,00

Art. 2º  Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil  reais )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

30.000,00

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA DEFESA CIVIL

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100100031901100000

008400.0618200362.0470000183

4.000,00

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA DEFESA CIVIL

AUXILIO-TRANSPORTE 100100033904900000

008400.0618200362.0470000195

TOTAL: 34.000,00

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação  27 abril de 2022 , revogadas as disposições em contrário.

GILMAR DE SOUZA BORGES
PREFEITO MUNICIPAL DE FUNDÃO

O Prefeito Municipal de FUNDÃO, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº
0001320/2021.

Art. 1º  Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2022 a importância de R$ 34.000,00   (trinta e quatro mil  reais ), nas seguintes
dotações:

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA

Protocolo 840757
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MUNICIPIO DE FUNDÃO 
CONSOLIDADO - UGS    
ESPIRITO SANTO 
27.165.182/0001-07
DECRETO  Nº 0000371/2022 
Data 27/04/2022 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

4.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

002100.0412200022.008

33903600000

0000009

1001000

TOTAL: 4.000,00

Art. 2º Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 4.000,00 (quatro mil  reais )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

4.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100100031901100000

002100.0412200022.0080000002

TOTAL: 4.000,00

Art. 3º Este Crédito Adicional entra em vigor na data de sua publicação  27 abril de 2022 , revogadas as disposições em contrário.

GILMAR DE SOUZA BORGES
PREFEITO MUNICIPAL DE FUNDÃO

O Prefeito Municipal de FUNDÃO, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº
0001320/2021.

Art. 1º Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2022 a importância de R$ 4.000,00   (quatro mil  reais ), nas seguintes dotações:

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA
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MUNICIPIO DE FUNDÃO 
CONSOLIDADO - UGS    
ESPIRITO SANTO 
27.165.182/0001-07
DECRETO  Nº 0000372/2022 
Data 27/04/2022 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

88.256,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

011100.1512200022.064

33909300000

0000016

1530000

40.000,00

REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DA SETRANS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

011100.1545200032.065

33903900000

0000020

1530000

TOTAL: 128.256,00

Art. 2º  Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 128.256,00 ( cento e vinte e oito mil duzentos e cinqü  enta e seis reais )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

28.256,00

AQUISIÇÃO DE CAIXAS COLETORAS E SACOLAS PARA COLETA DE LIXO

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 153000044905200000

011300.1545200301.0420000073

100.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 153000033903900000

011300.1545200302.0670000049

TOTAL: 128.256,00

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação  27 abril de 2022 , revogadas as disposições em contrário.

GILMAR DE SOUZA BORGES
PREFEITO MUNICIPAL DE FUNDÃO

O Prefeito Municipal de FUNDÃO, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº
0001320/2021.

Art. 1º  Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2022 a importância de R$ 128.256,00   ( cento e vinte e oito mil duzentos e
cinqü  enta e seis reais ), nas seguintes dotações:
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MUNICIPIO DE FUNDÃO 
CONSOLIDADO - UGS    
ESPIRITO SANTO 
27.165.182/0001-07
DECRETO  Nº 0000373/2022 
Data 27/04/2022 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

1.671,46

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENT

AUXILIO-TRANSPORTE

013100.1512200022.069

33904900000

0000013

1001000

TOTAL: 1.671,46

Art. 2º  Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 1.671,46 (um mil seiscentos e setenta e um reais  e quarenta e seis centavos )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

1.671,46

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUBSECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

AUXILIO-TRANSPORTE 100100033904900000

013300.1854100372.0760000090

TOTAL: 1.671,46

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação  27 abril de 2022 , revogadas as disposições em contrário.

GILMAR DE SOUZA BORGES
PREFEITO MUNICIPAL DE FUNDÃO

O Prefeito Municipal de FUNDÃO, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº
0001320/2021.

Art. 1º  Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2022 a importância de R$ 1.671,46   (um mil seiscentos e setenta e um reais  e
quarenta e seis centavos ), nas seguintes dotações:
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Termos

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

Municipio de Fundão - ES STN/SICONFI

PREVISÃO
ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS Até o Bimestre

(b)

1 - RECEITA DE IMPOSTOS 8.629.150,00 1.231.017,07

1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 1.853.500,00 178.769,48

1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 714.100,00 205.029,23

1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 4.705.550,00 816.864,60

1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1.356.000,00 30.353,76

2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 34.080.000,00 7.434.225,46

2.1 - Cota-Parte FPM 21.620.000,00 5.154.003,65

2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 20.000.000,00 5.154.003,65

2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e 1.620.000,00

2.2 - Cota-Parte ICMS 11.200.000,00 2.134.360,46

2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação 225.000,00 24.650,79

2.4 - Cota-Parte ITR 5.000,00 2.039,47

2.5 - Cota-Parte IPVA 1.030.000,00 119.171,09

2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro

2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais

3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) 42.709.150,00 8.665.242,53

4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) 6.492.000,00 1.486.857,99

5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) +
(2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7)) 4.185.287,50 679.465,54

FUNDEB
PREVISÃO

ATUALIZADA
(a)

RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO Até o Bimestre

(b)

14.852.498,48 2.607.451,646- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB

14.852.498,48 2.475.834,916.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

14.825.010,24 2.452.420,266.1.1- Principal

27.488,24 23.414,656.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira

6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF

6.2.1- Principal

6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira

131.616,736.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT

131.616,736.3.1- Principal

6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira

8.333.010,24 965.562,277- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹

VALOR
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT 976.747,67

8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 991.958,60

8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS (15.210,93)

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) 3.584.199,31

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6

DESPESAS
EMPENHADAS

Até o Bimestre

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
PAGAS

INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR

NÃO
PROCESSADOS

(g)(d) (e) (f)

Até o Bimestre Até o Bimestre

(c)

10.688.020,46 1.537.602,953.080.872,4810- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 1.543.269,531.507.731,83

4.207.969,19 491.369,521.133.988,3710.1- Educação Infantil 642.618,85476.322,35

1.971.854,35 230.255,75531.386,9410.1.1- Creche 301.131,19223.204,65

2.236.114,84 261.113,77602.601,4310.1.2- Pré-escola 341.487,66253.117,70

6.480.051,27 1.046.233,431.946.884,1110.2- Ensino Fundamental 900.650,681.031.409,48

4.164.478,02 395.573,761.379.380,1811- OUTRAS DESPESAS 983.806,42394.218,54

1.607.604,60 211.603,17518.477,6611.1- Educação Infantil 306.874,49210.247,95

753.323,32 99.157,26242.958,6411.1.1- Creche 143.801,3898.522,20

854.281,28 112.445,91275.519,0211.1.2- Pré-escola 163.073,11111.725,75

2.556.873,42 183.970,59860.902,5211.2- Ensino Fundamental 676.931,93183.970,59

14.852.498,48 1.933.176,714.460.252,6612- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) 2.527.075,951.901.950,37

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO

DESPESAS
EMPENHADAS

Até o Bimestre

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
PAGAS

INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR

NÃO
PROCESSADOS

(g)(d) (e) (f)

Até o Bimestre Até o Bimestre

(h)

INDICADORES DO FUNDEB
INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR
NÃO

PROCESSADOS
(SEM

DISPONIBILIDADE
DE CAIXA)

1.537.551,683.080.121,2113- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica 1.507.680,56

1.933.176,714.460.252,6614- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 1.901.950,37
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF

16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT

17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação
Infantil
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de
Capital
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

Municipio de Fundão - ES STN/SICONFI

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2
VALOR EXIGIDO VALOR

APLICADO

VALOR
CONSIDERADO

APÓS DEDUÇÕES
% APLICADO

(l)(i) (j) (k)

58,971.537.551,6819- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 1.825.216,15 1.537.551,68

20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 65.808,37

21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital 19.742,51

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3
VALOR MÁXIMO

PERMITIDO
VALOR NÃO
APLICADO

VALOR NÃO
APLICADO APÓS

AJUSTE
% NÃO

APLICADO

(p)(m) (n) (o)

(71,06)(1.852.801,02)22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício 260.745,16 (1.852.801,02)

VALOR DE
SUPERÁVIT
PERMITIDO

NO
EXERCÍCIO
ANTERIOR

VALOR NÃO
APLICADO

NO
EXERCÍCIO
ANTERIOR

VALOR DE
SUPERÁVIT

APLICADO ATÉ O
PRIMEIRO

QUADRIMESTRE

VALOR
NÃO

APLICADO

(v)(r)

VALOR DE
SUPERÁVIT

APLICADO ATÉ O
PRIMEIRO

QUADRIMESTRE
QUE INTEGRARÁ
O LIMITE CONSTI

TUCIONAL

VALOR
APLICADO APÓS

O PRIMEIRO
QUADRIMESTRE

(q) (s) (t) (u)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3

23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB (137.724,53) (137.724,53)

23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (137.724,53) (137.724,53)

23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DESPESAS
EMPENHADAS

Até o Bimestre

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
PAGAS

INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR

NÃO
PROCESSADOS

(g)(d) (e) (f)

Até o Bimestre Até o Bimestre

(c)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB
         (Por Área de Atuação)6

3.035.722,67 44.941,611.643.681,6824- EDUCAÇÃO INFANTIL 1.598.740,0742.369,36

1.422.539,50 21.059,66770.229,2124.1- Creche 749.169,5519.854,30

1.613.183,17 23.881,95873.452,4724.2- Pré-escola 849.570,5222.515,06

8.575.174,86 656.968,164.116.836,1825- ENSINO FUNDAMENTAL 3.459.868,02572.749,75

11.610.897,53 701.909,775.760.517,8626- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) 5.058.608,09615.119,11

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VALOR

2.635.086,4827- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))

965.562,2728 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)

29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)

30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7

31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO
ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))

1.669.524,2132- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE  (27 - (28 + 29 + 30 + 31))

VALOR EXIGIDO
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5

VALOR APLICADO % APLICADO

(y)(w)(x)

2.166.310,63 19,271.669.524,2133- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS

SALDO INICIAL RP LIQUIDADOS RP PAGOS RP CANCELADOS SALDO FINAL

(ad)(aa) (ab) (ac)(z)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8

4.599,20 1.087,5034- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 3.511,70

4.599,20 1.087,5034.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 3.511,70

34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos

34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)

PREVISÃO
ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO Até o Bimestre

(b)

35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
FINANCEIRA)

1.082.009,96 187.332,52

35.1 - Salário-Educação 678.841,02 166.945,06

35.2 - PDDE 35,85

35.3 - PNAE 353.622,53 17.085,04

35.4 - PNATE 44.410,91 1.715,20

35.5 - Outras Transferências do FNDE 5.135,50 1.551,37

36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 159,38

37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO

38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO

39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 750.332,74 864.980,96

40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 ) 1.832.342,70 1.052.472,86
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

Municipio de Fundão - ES STN/SICONFI

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DESPESAS
EMPENHADAS

Até o Bimestre

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
PAGAS

INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR

NÃO
PROCESSADOS

(g)(d) (e) (f)

Até o Bimestre Até o Bimestre

(c)

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
       (Por Área de Atuação)6

884.823,05 2.988,4972.309,2041- EDUCAÇÃO INFANTIL 69.320,71879,63

414.628,08 1.400,4133.884,0941.1- Creche 32.483,68412,19

470.194,97 1.588,0838.425,1141.2- Pré-escola 36.837,03467,44

252.687,20 9.346,75209.083,1042- ENSINO FUNDAMENTAL 199.736,353.164,27
43- ENSINO MÉDIO

44- ENSINO SUPERIOR

45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

1.137.510,25 12.335,24281.392,3046- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO
ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)

269.057,064.043,90

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

DESPESAS
EMPENHADAS

Até o Bimestre

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
PAGAS

INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR

NÃO
PROCESSADOS

(g)(d) (e) (f)

Até o Bimestre Até o Bimestre

(c)

28.391.239,00 2.647.421,7211.252.143,9247- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) 2.521.113,38

26.997.964,29 2.647.421,7210.812.147,9647.1- Despesas Correntes 2.521.113,38

15.198.781,38 1.973.802,583.983.211,2247.1.1- Pessoal Ativo 1.942.889,14

47.1.2- Pessoal Inativo

47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos

11.799.182,91 673.619,146.828.936,7447.1.4- Outras Despesas Correntes 578.224,24

1.393.274,71 439.995,9647.2- Despesas de Capital

47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos

1.393.274,71 439.995,9647.2.2- Outras Despesas de Capital

FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

(af)(ae)

48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 1.414.986,56 467.371,73

49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) 2.607.451,64 166.945,06

50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) 1.901.950,37

51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 2.120.487,83 634.316,79

52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)

53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)

54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) 2.120.487,83 634.316,79

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Planejamento, Emissão: 29/04/2022 , às 13:39:39 

GILMAR DE SOUZA BORGES
PREFEITO MUNICIPAL DE FUNDÃO

CELSO CLAUDIO ROBERTO
CRC ES-006681/O-9

ZAMIR GOMES ROSALINO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

DECRETO Nº 728/2021
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Municipio de Fundão - ES

1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1,00RREO– ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

STN/SICONFI

PREVISÃO INICIAL

(b) (b /a) x 100

PREVISÃO ATUALIZADA
(a)

%Até o Bimestre

RECEITAS REALIZADASRECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

8.629.150,00 8.629.150,00 1.231.017,07 14,27RECEITA DE IMPOSTOS (I)

1.853.500,00 1.853.500,00 178.769,48 9,64Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU

1.700.000,00 1.700.000,00 31.226,75 1,84IPTU

153.500,00 153.500,00 147.542,73 96,12Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU

714.100,00 714.100,00 205.029,23 28,71Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI

710.000,00 710.000,00 204.537,68 28,81ITBI

4.100,00 4.100,00 491,55 11,99Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI

4.705.550,00 4.705.550,00 816.864,60 17,36Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

4.650.000,00 4.650.000,00 812.205,07 17,47 ISS

55.550,00 55.550,00 4.659,53 8,39Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS

1.356.000,00 1.356.000,00 30.353,76 2,24Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF

32.479.000,00 32.479.000,00 7.434.225,46 22,89RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)

20.000.000,00 20.000.000,00 5.154.003,65 25,77Cota-Parte FPM

5.000,00 5.000,00 2.039,47 40,79Cota-Parte ITR

1.030.000,00 1.030.000,00 119.171,09 11,57Cota-Parte IPVA

11.200.000,00 11.200.000,00 2.134.360,46 19,06Cota-Parte ICMS

225.000,00 225.000,00 24.650,79 10,96Cota-Parte IPI - Exportação

19.000,00 19.000,00Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais

19.000,00 19.000,00Desoneração ICMS (LC 87/96)

Outras

41.108.150,00 41.108.150,00 8.665.242,53 21,08TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

(e) (e/c)x100
%

DESP LIQUIDADAS

Até o Bimestre

(d) (d/c)x100
%

DESP EMPENHADAS

Até o Bimestre
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR
SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO

DO MÍNIMO (f) (f/c)x100
%

DESP PAGAS

Até o Bimestre

(c)

2.655.500,00 2.886.314,10 498.125,43 17,26944.149,70 32,71 466.004,01 16,15ATENÇÃO BÁSICA  (IV)

2.655.500,00 2.886.250,00 498.125,43 17,26944.149,70 32,71 466.004,01 16,15Despesas Correntes

64,10Despesas de Capital

5.609.511,00 5.390.611,00 1.571.236,97 29,153.767.111,49 69,88 1.422.384,69 26,39ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  (V)

5.603.377,00 5.384.477,00 1.571.236,97 29,183.767.111,49 69,96 1.422.384,69 26,42Despesas Correntes

6.134,00 6.134,00Despesas de Capital

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  (VI)

Despesas Correntes

Despesas de Capital

264.000,00 312.500,00 70.754,41 22,64118.437,20 37,90 63.683,83 20,38VIGILÂNCIA SANITÁRIA  (VII)

264.000,00 263.070,00 70.754,41 26,90118.437,20 45,02 63.683,83 24,21Despesas Correntes

49.430,00Despesas de Capital

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)

Despesas Correntes

Despesas de Capital

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)

Despesas Correntes

Despesas de Capital

1.853.999,53 2.274.820,25 553.684,63 24,341.099.636,34 48,34 530.799,32 23,33OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)

1.853.999,53 2.274.820,25 553.684,63 24,341.099.636,34 48,34 530.799,32 23,33Despesas Correntes

Despesas de Capital

10.383.010,53 10.864.245,35 2.693.801,44 24,805.929.334,73 54,58 2.482.871,85 22,85TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS DESPESAS
EMPENHADAS

(d)

DESPESAS
LIQUIDADAS

(d)

DESPESAS
PAGAS

(d)

2.693.801,44Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) 2.482.871,855.929.334,73
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)

(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)

(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) 2.693.801,445.929.334,73 2.482.871,85
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) 1.299.786,38
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹ 1.394.015,064.629.548,35 1.183.085,47
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100
(mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)

31,0968,43

Saldo Inicial
Despesas Custeadas no Exercício de

Referência
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM
EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012LIMITE

LIMITE NÃO CUMPRIDO

(no exercício atual)

(h)

Saldo Final

(não aplicado)¹

(f) = (h - (i ou j))
Empenhadas

(i)
Liquidadas

(j)
Pagas

(k)

Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)

Diferença de limite não cumprido em 2020  (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)

Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício
anterior)
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)

Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Municipio de Fundão - ES

1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1,00RREO– ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

STN/SICONFI

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Diferença entre o
valor aplicado

além do limite e o
total de RP

(v) = ((o + q) - u))

Total de RP
cancelados ou

prescritos

(u)

Total de RP
a pagar

(t)

Total de RP
pagos

(s)

Valor inscrito
em RP

considerado no
Limite

(r) = (p - (o + q))

se < 0,

então (r) = (0)

RPNP Inscritos
Indevidamente

no Exercício
sem

Disponibilidade
Financeira

q = (XIIId)

Total inscrito em
RP no exercício

(p)

Valor aplicado
além do limite

(o) = (n - m),

se < 0,

então (o) = 0

Valor aplicado
em ASPS no

(n)

Valor Mínimo
para aplicação

em ASPS

(m)

EXERCÍCIO DO EMPENHO²

Empenhos de 2022 (regra nova)

Empenhos de 2021 (regra nova)

Empenhos de 2020

Empenhos de 2019

Empenhos de 2018 e anteriores

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da
coluna "v")

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no
demonstrativo do exercício anterior)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC
141/2012)

Saldo Inicial
Despesas Custeadas no Exercício de

Referência
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA
FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA

LC 141/2012RESTOS

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

(w)

Saldo Final

(não aplicado)¹

(aa) = (w - (x ou y))
Empenhadas

(x)
Liquidadas

(y)
Pagas

(z)

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do
demonstrativo do exercício anterior)

Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final
do demonstrativo do exercício anterior)

TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)

PREVISÃO INICIAL

(b) (b /a) x 100

PREVISÃO ATUALIZADA
(a)

%Até o Bimestre

RECEITAS REALIZADASRECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO
COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

2.505.533,04 2.505.533,04 706.522,18 28,20RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)

2.431.000,00 2.431.000,00 663.598,88 27,30Provenientes da União

74.533,04 74.533,04 42.923,30 57,59Provenientes dos Estados

Provenientes de Outros Municípios

RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE
(XXIX)

32.346,27 32.346,27 38.198,52 118,09OUTRAS RECEITAS (XXX)

2.537.879,31 2.537.879,31 744.720,70 29,34TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII +
XXIX + XXX)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

(e) (e/c)x100
%

DESP. LIQUIDADAS

Até o Bimestre

(d) (d/c)x100
%

DESP. EMPENHADAS

Até o Bimestre
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA

NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

(f) (f/c)x100
%

DESP. PAGAS

Até o Bimestre

(c)

ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) 2.665.267,00 2.201.367,00 284.785,77 12,94288.565,77 13,11 284.785,77 12,94
Despesas Correntes 2.383.000,00 2.063.000,00 284.785,77 13,80288.565,77 13,99 284.785,77 13,80
Despesas de Capital 282.267,00 138.367,00

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) 792.312,00 997.866,10 48.369,45 4,85419.140,75 42,00 33.434,30 3,35
Despesas Correntes 702.312,00 764.712,00 48.369,45 6,33419.140,75 54,81 33.434,30 4,37
Despesas de Capital 90.000,00 233.154,10

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)

Despesas Correntes

Despesas de Capital

VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) 131.000,00 99.400,00 45.731,73 46,0145.731,73 46,01 45.731,73 46,01
Despesas Correntes 120.000,00 98.400,00 45.731,73 46,4845.731,73 46,48 45.731,73 46,48
Despesas de Capital 11.000,00 1.000,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)

Despesas Correntes

Despesas de Capital

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)

Despesas Correntes

Despesas de Capital

OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) 995.581,47 857.070,71 138.625,44 16,17556.170,00 64,89 138.625,44 16,17
Despesas Correntes 828.148,59 719.637,83 138.625,44 19,26556.170,00 77,28 138.625,44 19,26
Despesas de Capital 167.432,88 137.432,88

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII
+ XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)

4.584.160,47 4.155.703,81 517.512,39 12,451.309.608,25 31,51 502.577,24 12,09

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

(e) (e/c)x100
%

DESP. LIQUIDADAS

Até o Bimestre

(d) (d/c)x100
%

DESP. EMPENHADAS

Até o Bimestre
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS

PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES

(f)
(f/c)x100

%

DESP PAGAS

Até o Bimestre

(c)

5.320.767,00 5.087.681,10 782.911,20 24,381.232.715,47 17,03 750.789,78 25,15ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)

6.401.823,00 6.388.477,10 1.619.606,42 50,434.186.252,24 57,83 1.455.818,99 48,76ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)

395.000,00 411.900,00 116.486,14 3,63164.168,93 2,27 109.415,56 3,66VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)

2.849.581,00 3.131.890,96 692.310,07 21,561.655.806,34 22,87 669.424,76 22,42OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)

14.967.171,00 15.019.949,16 3.211.313,83 100,007.238.942,98 100,00 2.985.449,09 100,00TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)

(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³ 2.535.104,99 2.706.079,09 379.004,43 14,01757.608,25 28,00 364.069,28 13,45

TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) 12.432.066,01 12.313.870,07 2.832.309,40 23,006.481.334,73 52,63 2.621.379,81 21,29

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Planejamento, Emissão: 29/04/2022 , às 13:44:59 
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Municipio de Fundão - ES

1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1,00RREO– ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

STN/SICONFI

GILMAR DE SOUZA BORGES
PREFEITO MUNICIPAL DE FUNDÃO

CELSO CLAUDIO ROBERTO
CRC ES-006681/O-9

ZAMIR GOMES ROSALINO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

DECRETO Nº 728/2021
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Municipio de Fundão - ES

1º BIMESTRE DE 2022 - MARÇO DE 2021 A FEVEREIRO DE 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

Emissão: 29/04/2022  13:38:50
MAR/2021 ABR/2021 MAI/2021 JUN/2021 JUL/2021 AGO/2021 SET/2021 OUT/2021 NOV/2021 DEZ/2021 JAN/2022

TOTAL
(ÚLTIMOS 12

MESES)

PREVISÃO
ATUALIZADA

2022FEV/2022

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAÇÃO

7.800.758,33 7.474.496,99 8.694.180,738.132.673,05 7.922.059,348.518.546,21 7.678.146,769.641.680,87 9.246.574,30 11.023.542,29 9.363.826,98 88.617.130,88104.773.827,709.277.341,85RECEITAS CORRENTES (I)

823.806,97 567.152,18 942.839,48847.999,40 810.647,17997.940,86 671.246,53600.964,75 894.715,25 1.063.920,14 650.626,19 8.965.670,009.509.338,66637.479,74Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

60.324,79 78.895,59 381.747,09335.083,60 143.644,53164.808,07 138.961,21112.957,24 85.940,51 236.875,46 104.521,13 1.853.500,001.918.007,5774.248,35IPTU

471.376,60 389.790,94 309.117,23391.570,08 500.086,18412.193,82 439.304,79409.168,65 355.707,03 557.369,14 408.016,26 4.705.550,005.052.549,06408.848,34ISS

120.282,96 49.920,72 56.774,1355.901,62 62.859,6388.659,86 49.158,3939.174,13 51.400,99 130.013,73 102.480,06 714.100,00909.175,39102.549,17ITBI

149.683,78 22.981,00 141.525,6722.111,30 74.561,40307.200,84 27.385,6524.230,95 385.097,90 96.794,16 638,51 1.356.000,001.281.926,4129.715,25IRRF

22.138,84 25.563,93 53.675,3643.332,80 29.495,4325.078,27 16.436,4915.433,78 16.568,82 42.867,65 34.970,23 336.520,00347.680,2322.118,63Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

335.161,21 586.313,09 341.717,88328.487,86 316.806,63(182.380,86) 310.731,65327.416,80 335.488,68 615.954,88 210.925,27 2.951.371,593.837.276,16310.653,07Contribuições

57.246,93 155.479,01 113.195,43204.456,73 58.961,9737.741,43 79.842,6876.968,00 431.413,78 299.495,94 318.220,18 856.540,582.117.814,43284.792,35Receita Patrimonial

57.246,93 155.479,01 113.195,43204.456,73 58.711,9736.991,43 79.342,6876.968,00 431.413,78 298.745,94 318.220,18 854.040,582.115.564,43284.792,35Rendimentos de Aplicação Financeira

250,00750,00 500,00 750,00 2.500,002.250,00Outras Receitas Patrimoniais

Receita Agropecuária

Receita Industrial

Receita de Serviços

6.574.601,87 6.151.865,97 7.276.564,806.737.167,01 6.723.885,207.616.055,99 6.614.866,538.618.310,66 7.564.712,00 9.010.733,09 8.166.862,81 75.614.024,7189.086.815,848.031.189,91Transferências Correntes

1.544.997,65 1.615.177,99 1.678.855,201.941.221,53 1.834.091,402.293.956,48 1.605.064,641.440.380,59 2.084.540,21 3.103.245,21 2.151.162,38 21.620.000,0024.295.534,553.002.841,27Cota-Parte do FPM

922.436,99 978.368,43 981.278,67876.459,15 1.164.495,251.062.529,62 1.102.752,981.217.254,00 1.177.412,61 1.292.964,89 1.134.817,24 11.200.000,0012.910.313,05999.543,22Cota-Parte do ICMS

70.729,68 94.554,62 86.638,5452.405,04 139.068,53282.355,23 107.804,19115.128,83 49.059,69 34.902,17 60.789,02 1.030.000,001.151.817,6158.382,07Cota-Parte do IPVA

159,08 88,74 141,8732,01 377,8851,43 11.894,283.006,82 1.455,27 895,80 1.294,17 5.000,0020.142,65745,30 Cota-Parte do ITR

19.000,00Transferências da LC 87/1996

19.782,60 22.417,64 23.520,4119.453,73 17.537,1821.977,50 26.564,9722.162,35 18.642,49 25.328,84 12.563,49 225.000,00242.038,5012.087,30Transferências da LC 61/1989

1.418.454,18 1.148.523,48 1.218.614,851.214.064,83 1.452.198,921.281.091,57 1.397.014,701.370.666,45 1.419.523,37 1.490.497,68 1.411.502,38 14.825.010,2415.994.687,021.172.534,61Transferências do FUNDEB

2.598.041,69 2.292.735,07 3.287.515,262.633.530,72 2.116.116,042.674.094,16 2.363.770,774.449.711,62 2.814.078,36 3.062.898,50 3.394.734,13 26.690.014,4734.472.282,462.785.056,14Outras Transferências Correntes

9.941,35 13.686,74 19.863,1414.562,05 11.758,3749.188,79 1.459,3718.020,66 20.244,59 33.438,24 17.192,53 229.524,00222.582,6113.226,78Outras Receitas Correntes

653.195,75 937.339,08 697.035,64723.782,46 776.782,45210.602,53 718.222,61711.606,53 814.421,86 1.148.083,45 862.574,68 7.828.601,009.323.306,151.069.659,11DEDUÇÕES (II)

135.307,55 389.162,80 136.884,94139.802,38 139.613,80(361.686,35) 147.402,39145.962,34 143.761,52 424.932,95 558,00 682.801,001.556.575,10114.872,78Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência

6.054,67 6.054,67 6.054,676.054,67 6.054,676.054,67 6.054,67 4.438,42 19.526,40 5.793,30 50.000,0077.934,115.793,30Compensação Financeira entre Regimes de Previdência

184.093,38 600.000,00318.358,42134.265,04Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários

511.833,53 542.121,61 554.096,03577.925,41 631.113,98566.234,21 570.820,22559.589,52 666.221,92 703.624,10 672.130,00 6.495.800,007.370.438,52814.727,99Dedução de Receita para Formação do FUNDEB

7.147.562,58 6.537.157,91 7.997.145,097.408.890,59 7.145.276,898.307.943,68 6.959.924,158.930.074,34 8.432.152,44 9.875.458,84 8.501.252,30 80.788.529,8895.450.521,558.207.682,74RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)

200.000,00 700.000,00 100.000,00 100.000,001.000.000,00( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas
individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (IV)

7.147.562,58 6.537.157,91 7.997.145,097.408.890,59 7.145.276,898.107.943,68 6.959.924,158.230.074,34 8.432.152,44 9.775.458,84 8.501.252,30 80.688.529,8894.450.521,558.207.682,74RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA
CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III -
IV)
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de
bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)

7.147.562,58 6.537.157,91 7.997.145,097.408.890,59 7.145.276,898.107.943,68 6.959.924,158.230.074,34 8.432.152,44 9.775.458,84 8.501.252,30 80.688.529,8894.450.521,558.207.682,74RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA
CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)
= (V - VI)
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Planejamento, Emissão: 29/04/2022 , às 13:38:38 
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SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

DECRETO Nº 728/2021
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Contrato

CONTRATO N.º 042/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 9261/2021
PREGÃO ELETRÔNICO: 027/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FUNDÃO
CNPJ: 27.165.182/0001-07
CONTRATADA: CASTELAN MÓVEIS E ELETRODO-
MÉSTICOS EIRELI
CNPJ: 08.849.621/0001-56
OBJETO: aquisição de 15 (quinze) ventiladores para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal 
do Trabalho, Habitação e Assistência Social.
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, contados da sua 
publicação resumida no Diário Oficial.
VALOR TOTAL: R$ 2.985,00 (dois mil novecentos e 
oitenta e cinco reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, 
HABITAÇÃO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, 
HABITAÇÃO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SETHAS
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE
19300000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE 
BENS/ATIVOS
Data Assinatura: 28 de abril de 2022.
AUCELONIA MÁXIMA DA SILVA BORGES
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DA 
HABITAÇÃO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Protocolo 841351

Governador Lindenberg

Termos

RESUMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO ADMI-
NISTRATIVO, EM OBEDIÊNCIA AO ART. 61 § ÚNICO 
DA LEI 8.666/93
TERMO DE ADITAMENTO Nº 002 AO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO Nº. 055/2021 DATADO DE  
06.08.2021
CONTRATO: 055/2021
PROCESSO: 099855/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Governador 
Lindenberg - ES.
CONTRATADA: Autobahn Caminhões e Ônibus 
LTDA.
OBJETO: Aquisição de Caminhão Caçamba 
Basculante.
OBJETIVO: Constitui objeto do presente 
instrumento o acréscimo de 60 (sessenta dias) 
dias do período de vigência do Contrato nº. 
055/2021, passando a ser em 01 de julho de 2022 
a data de vencimento do seu segundo Termo de 
Aditamento.
DATA: 29/04/2022
Leonardo Prando Finco
Prefeito Municipal

Protocolo 841044

Contrato

RESUMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM 
OBEDIÊNCIA AO ART. 61 § ÚNICO DA LEI 8.666/93
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Governador 
Lindenberg/ES
PROCESSO: 097870/2021
MODALIDADE: Chamada Publica nº. 002/2022
OBJETO: É objeto desta contratação é a Aquisição 
de gêneros alimentícios da agricultura familiar, 
na Modalidade Compra CDA (Compra Direta 
de Alimentos), com o objetivo de garantir o 
acesso a alimentos à população em situação de 
insegurança alimentar e ainda promover o for-
talecimento da Agricultura Familiar, de acordo 
com a Chamada Pública n.º 002/2022, o qual fica 
fazendo parte integrante do presente contrato, 
independentemente de anexação ou transcrição.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 049//2022
CONTRATADA: REINALDO MARCELINODE SOUZA
VALOR: R$6.497,12(Seis mil, quatrocentos e 
noventa e sete reais e doze centavos).
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 049/2022

CONTRATADA: MARCELO CALIARI PLOTHEGHER
VALOR: R$6.494,66(Seis mil, quatrocentos e 
noventa e sete reais e sessenta e seis centavos).
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 050/2022

CONTRATADA: VALERIA PLOTEGHER
VALOR: R$6.498,00(Seis mil, quatrocentos e 
noventa e oito reais).
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 051/2022

CONTRATADA: REGINALDO MARCELINO DE 
SOUZA
VALOR: R$6.494,62(Seis mil, quatrocentos 
e noventa e quatro reais e sessenta e dois 
centavos).
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 052/2022

CONTRATADA: WESLEY FIORIN BIANCHI
VALOR: R$6.499,04(Seis mil, quatrocentos e 
noventa e nove reais e quatro centavos).
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 053/2022

CONTRATADA: JOCIMAR VENDRAMINE
VALOR: R$6.496,70(Seis mil, quatrocentos e 
noventa e seis reais e setenta centavos).
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 054/2022

CONTRATADA: PAULA TEIXEIA DE SOUZA
VALOR: R$6.498,80(Seis mil, quatrocentos e 
noventa e oito reais e oitenta centavos).
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 055/2022

CONTRATADA: ELIANA MILER ELIAS
VALOR: R$6.494,96(Seis mil, quatrocentos 
e noventa e quatro reais e noventa e seis 
centavos).
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 056/2022

CONTRATADA: ACASSIO MOSCAN CERQUEIRA
VALOR: R$6.496,72(Seis mil, quatrocentos e 
noventa e seis reais e setenta e dois centavos).
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 057/2022

CONTRATADA: ANTONIO QUINELLATO
VALOR: R$6.499,53(Seis mil, quatrocentos 
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e noventa e nove reais e cinquenta e três 
centavos).
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 058/2022

VIGÊNCIA: Este contrato terá vigência até 20 de 
agosto de 2022, a partir de sua assinatura.
DATA: 13/04/2022

Leonardo Prando Finco
Prefeito Municipal

Protocolo 840854

Guaçuí

Decreto

DECRETO Nº 12.368, DE 14 DE ABRIL DE 2022

Exonera servidor de Função de Confiança.

O Prefeito Municipal de Guaçuí, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais e conforme 
os termos do Processo nº 2.405/2022;

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar o Sr. CARLOS AUGUSTO SANTOS, 
da Função de Confiança de ENCARREGADO DE 
TURMA DE BOMBEIROS E AUXILIARES do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, a partir de 13 
de abril de 2022.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação, retroagindo seus efeitos a 13 de abril 
de 2022.

Guaçuí - ES, 14 de abril de 2022.

MARCOS LUIZ JAUHAR
Prefeito Municipal

DANIELLE LEITE FREITAS
Procuradora Geral do Município

ADEMIR JOSÉ ROCHA COUZI
Diretor Geral do SAAE

Protocolo 841184

Decreto nº 12.376, de 27 de abril de 2022

NOMEIA SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVA 
PARA RESPONDER INTERINAMENTE PELO CARGO 
DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

O Prefeito Municipal de Guaçuí, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais e conforme 
os termos do Processo nº 2.535/2022;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Superintendente Admi-
nistrativa, Sra. HÉLIDA APARECIDA BORGES 
PIROVANI, para responder interinamente pelo 
cargo comissionado de SECRETÁRIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO, no período de 02/05/2022 a 
21/05/2022, tendo em vista que a titular do 
cargo Sra. Sayonara Toledo da Silva Gil, estará 
de férias no referido período.

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

Guaçuí - ES, 27 de abril de 2022.

MARCOS LUIZ JAUHAR
Prefeito Municipal

DANIELLE LEITE FREITAS
Procuradora Geral do Município

Protocolo 841187

Edital

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 024/2022

CÓDIGO CIDADES/TCE-ES: 
2022.027E0500004.01.0003

 
PROCESSO Nº: 0849/2022

OBJETO: Aquisição de utensílios de cozinha para 
atender as unidades escolares, solicitados pela 
Secretaria Municipal de Educação, conforme as 
condições e especificações constantes no Edital e 
seus Anexos.

EMPRESAS VENCEDORAS:

- COMERCIAL DUDARIO LTDA

TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 89.676,90 (oitenta e 
nove mil e seiscentos e setenta e seis reais e noventa 
centavos).

- DOIS AMIGOS CULTURAL LTDA ME

TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 28.354,10 (vinte e 
oito mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e dez 
centavos).

- BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO

TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 104.338,00 (cento e 
quatro mil e trezentos e trinta e oito reais).

- GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME

TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 86.958,70 (oitenta 
e seis mil e novecentos e cinquenta e oito reais e 
setenta centavos).

- HIBNER REPRESENTACOES LTDA

TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 52.369,50 (cinquenta 
e dois mil e trezentos e sessenta e nove reais e 
cinquenta centavos).

- MARIA MADALENA VIANA NERI DIAS

TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 46.528,30 (quarenta 
e seis mil e quinhentos e vinte e oito reais e trinta 
centavos).

- ALPHA GESTAO EMPREENDIMENTOS LTDA

TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 125.643,00 (cento e 
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vinte e cinco mil e seiscentos e quarenta e três reais).

TOTAL GERAL: R$ 533.868,50 (quinhentos e trinta 
e três mil e oitocentos e sessenta e oito reais e 
cinquenta centavos).

Guaçuí-ES, 29 de abril de 2022.

Ronaldo dos Santos Pimenta
Pregoeiro

Protocolo 840879

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2022

ID CidadES/TCE-ES: 2022.027E0500004.01.0004

 
PROCESSO Nº: 1.314/2022

OBJETO: Aquisição de Mesa Digital Interativa 
Touchscreen, solicitado pela Secretaria Municipal de 
Educação, conforme as condições e especificações 
constantes no Edital e seus Anexos.

EMPRESA VENCEDORA:

- HIBNER REPRESENTACOES LTDA

TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 1.143.450,00 (um 
milhão e cento e quarenta e três mil e quatrocentos 
e cinquenta reais).

TOTAL GERAL: R$ 1.143.450,00 (um milhão e cento 
e quarenta e três mil e quatrocentos e cinquenta 
reais).

Guaçuí-ES, 29 de abril de 2022.

Barbara Araújo Gomes Machado
Pregoeira

Protocolo 841111

Portaria

Portaria nº 6.656, de 06 de abril de 2022

DESIGNA SERVIDOR(A) PARA ACOMPANHAR E 
FISCALIZAR CONTRATO(S).

A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas pela 
legislação municipal em vigor e conforme o disposto 
no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o(a) servidor(a) municipal 
VALMÊNIA DE OLIVEIRA PACHECO, inscrita no 
CPF sob o nº 075.948.707-35, para acompanhar e 
fiscalizar o(s) contrato(s) nº 052/2022.

Parágrafo único - A designação de que trata 
o “caput” deste, será enquanto o contrato 
estiver em vigor, podendo o fiscal ser 
substituído por outro durante o período de 
vigência, mediante expedição de Portaria para 
este fim, que será solicitado pela Secretaria 
Municipal competente.

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

Guaçuí - ES, 06 de abril de 2022.

JULIANA RODRIGUES MIRANDA NOLASCO
Secretária Municipal de Saúde

DANIELLE LEITE FREITAS
Procuradora Geral do Município

Protocolo 841190

Portaria nº 6.657, de 11 de abril de 2022

DESIGNA SERVIDOR(A) PARA ACOMPANHAR E 
FISCALIZAR CONTRATO(S).

A Secretária Municipal de Educação, no uso de 
suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
legislação municipal em vigor e conforme o disposto 
no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o(a) servidor(a) municipal CARLOS 
SÉRGIO DIAS COSTA JÚNIOR, inscrito no CPF nº 
175.855.557-25, para acompanhar e fiscalizar o(s) 
contrato(s) nº 053/2022.

Parágrafo único - A designação de que trata o “caput” 
deste, será enquanto o contrato estiver em vigor, 
podendo o fiscal ser substituído por outro durante o 
período de vigência, mediante expedição de Portaria 
para este fim, que será solicitado pela Secretaria 
Municipal competente.

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

Guaçuí - ES, 11 de abril de 2022.

SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL
Secretária Municipal de Educação

DANIELLE LEITE FREITAS
Procuradora Geral do Município

Protocolo 841208

Portaria nº 6.659, de 13 de abril de 2022

DESIGNA SERVIDOR(A) PARA ACOMPANHAR E 
FISCALIZAR CONTRATO(S).

A Secretária Municipal de Educação, no uso de 
suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
legislação municipal em vigor e conforme o disposto 
no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o(a) servidor(a) municipal 
SÉRGIO DIAS COSTA JÚNIOR, inscrito no CPF Nº 
175.855.557-25, para acompanhar e fiscalizar o(s) 
contrato(s) nº 054/2022.

Parágrafo único - A designação de que trata o “caput” 
deste, será enquanto o contrato estiver em vigor, 
podendo o fiscal ser substituído por outro durante o 
período de vigência, mediante expedição de Portaria 
para este fim, que será solicitado pela Secretaria 
Municipal competente.
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Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação.

Guaçuí - ES, 13 de abril de 2022.

SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL
Secretária Municipal de Educação

DANIELLE LEITE FREITAS
Procuradora Geral do Município

Protocolo 841215

Portaria nº 6.660, de 13 de abril de 2022

DESIGNA SERVIDOR(A) PARA ACOMPANHAR E 
FISCALIZAR CONTRATO(S).

A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas pela 
legislação municipal em vigor e conforme o 
disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o(a) servidor(a) municipal 
CONRADO FIDELIS BORGES, inscrito no CPF nº 
155.717+527-69, para acompanhar e fiscalizar 
o(s) contrato(s) nº 055/2022.

Parágrafo único - A designação de que trata o 
“caput” deste, será enquanto o contrato estiver 
em vigor, podendo o fiscal ser substituído por 
outro durante o período de vigência, mediante 
expedição de Portaria para este fim, que será 
solicitado pela Secretaria Municipal competente.

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

Guaçuí - ES, 13 de abril de 2022.

JULIANA RODRIGUES MIRANDA NOLASCO
Secretária Municipal de Saúde

DANIELLE LEITE FREITAS
Procuradora Geral do Município

Protocolo 841216

Portaria nº 6.664, de 14 de abril de 2022

DESIGNA SERVIDOR(A) PARA ACOMPANHAR E 
FISCALIZAR CONTRATO(S).

O Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura 
e Serviços Públicos, no uso de suas atribuições 
legais que lhe são conferidas pela legislação 
municipal em vigor e conforme o disposto no 
art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o(a) servidor(a) municipal 
BIANCA TIRADENTES DOS SANTOS LIMA, 
inscrito no CPF nº 154.237.997-08, para 
acompanhar e fiscalizar o(s) contrato(s) nº 
056/2022.

Parágrafo único - A designação de que trata o 
“caput” deste, será enquanto o contrato estiver 
em vigor, podendo o fiscal ser substituído por 
outro durante o período de vigência, mediante 

expedição de Portaria para este fim, que será 
solicitado pela Secretaria Municipal competente.

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

Guaçuí - ES, 14 de abril de 2022.

MARCELLO LOUGOM RODOLFO
Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e 

Serviços Públicos

DANIELLE LEITE FREITAS
Procuradora Geral do Município

Protocolo 841218

Portaria nº 6.666, de 19 de abril de 2022

DESIGNA SERVIDOR(A) PARA ACOMPANHAR E 
FISCALIZAR CONTRATO(S).

A Secretária Municipal de Educação, no uso de 
suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
legislação municipal em vigor e conforme o disposto 
no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os(as) servidores(as) municipais 
municipal CARLOS SERGIO DIAS COSTA JUNIOR, 
inscrito no CPF sob o n.º 175.855.557-25 e 
GUILHERME DA COSTA MORGADO, inscrito no CPF 
sob o n.º 130.019.567-39 , para acompanhar e 
fiscalizar o(s) contrato(s) nº 057/2022.

Parágrafo único - A designação de que trata o “caput” 
deste, será enquanto o contrato estiver em vigor, 
podendo o fiscal ser substituído por outro durante o 
período de vigência, mediante expedição de Portaria 
para este fim, que será solicitado pela Secretaria 
Municipal competente.

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

Guaçuí - ES, 19 de abril de 2022.

SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL
Secretária Municipal de Educação

DANIELLE LEITE FREITAS
Procuradora Geral do Município

Protocolo 841221

Portaria nº 6.667, de 19 de abril de 2022

DESIGNA SERVIDORES(AS) PARA ACOMPANHAR E 
FISCALIZAR CONTRATO(S).

A Secretária Municipal de Saúde, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas pela 
legislação municipal em vigor e conforme o disposto 
no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93;

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os(as) servidores(as) 
municipais EVANDER DA COSTA SOARES, 
inscrito no CPF sob o n.º 774.882.107-00, para 
acompanhar e fiscalizar o(s) contrato(s) nº 058 
e 059/2022 e GUILHERME DA COSTA MORGADO, 

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 às 23:00:36 Código de Autenticação: f828bcb3



www.amunes.es.gov.br

663
DOM/ES - Edição Nº2.008

Vitória, segunda-feira, 02 de Maio de 2022 663
DOM/ES - Edição Nº2.008

Vitória, segunda-feira, 02 de Maio de 2022

inscrito no CPF sob o n.º 130.019.567-39, 
para acompanhar e fiscalizar o(s) contrato(s) nº 
060/2022.

Parágrafo único - A designação de que trata o 
“caput” deste, será enquanto o contrato estiver 
em vigor, podendo o fiscal ser substituído por 
outro durante o período de vigência, mediante 
expedição de Portaria para este fim, que será 
solicitado pela Secretaria Municipal competente.

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

Guaçuí - ES, 19 de abril de 2022.
JULIANA RODRIGUES MIRANDA NOLASCO

Secretária Municipal de Saúde

DANIELLE LEITE FREITAS
Procuradora Geral do Município

Protocolo 841225

Portaria nº 6.671, de 26 de abril de 2022

Dispõe sobre as competências e os procedimentos do protocolo de “Busca Ativa” e monitoramento da frequência 
escolar na Rede Municipal de Ensino de Guaçuí - ES e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação municipal 
em vigor;

RESOLVE:

Art.1º Atualizar o protocolo de monitoramento da frequência escolar na rede municipal de ensino de Guaçuí 
- ES.

Art. 2º O protocolo de monitoramento da frequência escolar tem como objetivo diminuir as taxas de evasão 
escolar na rede municipal de educação de     Guaçuí - ES.

§ 1º O protocolo de monitoramento permite:

I - identificar os alunos faltosos;
II - identificar e quantificar os motivos das faltas;
III - acompanhar os encaminhamentos adotados pelas unidades escolares.
IV - ampliar a responsabilidade da família em relação à frequência dos alunos às aulas, à garantia do acesso 
à educação, ao ensino e à aprendizagem de qualidade.

§ 2º Definem-se como alunos faltosos aqueles que apresentam faltas injustificadas de forma constante, por 
período de tempo variável, sendo motivo de alerta a partir de 2 (duas) faltas na semana e/ou 4 (quatro) faltas 
no mês;

Art. 3º Cabe ao Professor realizar a “Busca Ativa”  avisando para o coordenador da escola sempre que tiver 
alunos faltosos.

Art. 4º Cabe ao Coordenador Escolar informar ao diretor escolar, semanalmente, por meio de evidências, o 
acompanhamento de frequência dos alunos.

Parágrafo único. Na ausência do coordenador escolar, outro servidor deverá ser designado pelo diretor escolar 
para essa função.

Art. 5º Cabe ao Pedagogo de cada escola, orientar o aluno sobre como será a recuperação do conteúdo 
perdido, logo após seu retorno à unidade escolar.

Art. 6º Cabe ao Diretor Escolar:

I - Monitorar periodicamente o número de faltas dos alunos na planilha de “Busca Ativa” disponibilizada 
através do Google Drive pela Secretaria de Educação (SEME).

II - Acionar o responsável legal pelo aluno, quando este, alcançar um percentual de faltas que iguale ou 
ultrapasse o limite prescrito na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB Nº 9.394/1996, Art.12 
(anexos II e III) - de 25% de faltas. Esta ação deverá ser realizada quando o aluno obtiver 2 (duas) faltas 
consecutivas na semana e/ou 4 (quatro) faltas no mês;

III - Zelar pelo cumprimento do protocolo de monitoramento da frequência descrito nesta Portaria e pelo 
efetivo monitoramento da “Busca Ativa” de sua escola;

IV - Reunir-se com o responsável legal quando, mesmo após o contato, o aluno não voltar a frequentar às 
aulas, registrando em formulário próprio o termo de compromisso desses pais ou responsável legal (ANEXO 
I);

V - Esgotando-se todos os recursos junto ao responsável legal, encaminhar ao Conselho Tutelar do município 
e ao representante do Ministério Público conforme ANEXO II e ANEXO III, a relação nominal dos alunos que 
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apresentam quantidade de faltas acima de 30% (trinta por cento) limite prescrito na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional - LDB Nº 9.394, Art. 12;

VI - Solicitar ao Conselho Tutelar a devolutiva sobre as ações feitas a partir dos dos encaminhamentos dos 
casos dos alunos faltosos.

Art. 7º Cabe a equipe da “Busca Ativa” da Secretaria Municipal de Educação.
I - Monitorar o desenvolvimento das ações previstas nesta Portaria;

II - Providenciar os encaminhamentos necessários e a articulação entre as diferentes políticas, programas e 
ações públicas voltadas para garantia da permanência dos alunos na escola;

III - Reforçar junto às famílias e à sociedade que o direito à educação e que os estudantes precisam frequentar 
a escola.

IV - Assessorar todo o processo de identificação dos alunos que estão fora da escola ou em risco de abandono, 
desde a tomada de providências necessárias para seu atendimento nos diversos serviços públicos, até sua (re) 
matrícula e  permanência na escola.

Parágrafo único. Na ausência do diretor escolar, profissionais descritos no caput deste, a Secretaria Municipal 
de Educação designará outro profissional.

Art. 8º Os casos omissos serão dirimidos em última instância, pela Secretária Municipal de Educação.

Art. 9º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Guaçuí - ES, 26 de abril de 2022.

SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL
Secretaria Municipal de Educação

DANIELLE LEITE FREITAS
Procuradora Geral do Município

ANEXO I
Termo de Compromisso com o Responsável Legal

Unidade Escolar: Município: 

Aluno (a): Data de Nascimento: 

Ano/Série: Turma: 

Filiação:

P.________________________
M. _______________________

Tel.:
______________________________________________________________________________________

Endereço:

Responsáveis pelo aluno que compareceram na reunião e contato  telefônico:
___________________________________

Quantidade de faltas até a 
presente data: 

  

Notas/desempenho do aluno:
P M C H G I EF A
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Listar os motivos da(s) falta(s) do aluno:

1- __________________________________
2- __________________________________
3- __________________________________

Descrever o que foi acordado entre os responsáveis legais e a escola:

______________________________

Declaro serem verdadeiras as informações descritas acima e assumo compromisso firmado nessa reunião ciente de que:
1- O código penal em seu artigo 246 diz que “deixar de promover a instrução primária sem justa causa, de seu filho em idade escolar, traz pena de 
detenção de 15 dias a um mês ou multa.

2- O Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad) expõe nos seus artigos:

- Art. 22: Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir 
e fazer cumprir as determinações judiciais.
Art. 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino

Art. 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental
comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de:
I - maus-tratos envolvendo seus alunos;
II - reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar;
III - elevados níveis de repetência.

Assinatura do responsável legal

Assinatura dos representantes da escola

Local e data

ANEXO II
ENCAMINHAMENTO PARA O CONSELHO TUTELAR
Oficio nº
Guaçuí,      de                           de  2022

Ao: Conselho Tutelar do Município
Senhores Conselheiros,
Após as tentativas junto ao responsável legal para resolver a situação de reiteradas faltas do (s) aluno (s) 
abaixo, sem obtenção de êxito até o momento, encaminhamos  a V.S.ª, as informações abaixo para as 
providências cabíveis visando o retorno do (s) aluno (s) à escola:

Escola: Município: 

Aluno (a): Data de Nascimento: 

Ano/Série: Turma: 

Filiação:

P. ________________________________

M. _______________________________

Tel.:

______________________________

______________________________
______________________________ 

Endereço:

Breve relato da situação:
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Na expectativa de podermos contar com a habitual atenção de V.S.ª, subscrevemos.
Atenciosamente,

ANEXO III
ENCAMINHAMENTO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Oficio Nº
Guaçui. _______ de ________________ de 2022..
Ao: Ministério Público do Estado do Espírito Santo da Comarca
Senhor Promotor,
Após tentativas junto ao responsável legal para resolver a situação de reiteradas faltas do (s) aluno (s) abaixo 
relacionado, sem obtenção de êxito até o momento e do encaminhamento feito ao Conselho Tutelar, em DD/
MM/ AAAA, para tomada de providências cabíveis visando o retorno do (s) aluno (s) à escola o mais breve 
possível:

Escola: Município: 

Aluno (a): Data de Nascimento: 

Ano/Série: Turma: 

Filiação: Tel.: 

Endereço:

Breve relato da situação: 
  

Na expectativa de podermos contar com a habitual atenção de V.Ex.ª, subscrevemos.
Atenciosamente,
Anexar ao oficio os seguintes documentos, se possível:
Cópia da ficha de matrícula do (s) aluno (s);
Cópia da certidão de nascimento do (s) aluno (s);
Comprovante de endereço do (s) aluno (s);
Cópia do RG dos pais ou responsável.

Protocolo 841236

Termos

TERMO Nº 083/2022 DE ADESÃO À ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS

ID CidadES/TCE-ES: 2022.027E0500004.16.0006
A Secretaria Municipal Educação, torna público 
que realizou por meio do processo administra-
tivo nº 2.068/2022, adesão à Ata de Registro 
de Preços nº 002/2022, oriunda do Pregão 
Eletrônico Nº 018/2021, da Câmara Municipal 
de Vila Velha.
Contratada: FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO 
DE MOVEIS LTDA, inscrita no CNPJ nº: 
08.368.875/0001-52, cujo objeto é a aquisição 
de equipamentos e materiais permanentes, 
de acordo com os itens contidos no processo 
supracitado.  Valor total da adesão: R$ 
200.775,00 (duzentos mil e setecentos e 
setenta e cinco reais). Ficha: 0000171; Fonte: 
11110000000; Dotação Orçamentária: 0800.08
02.12.365.0013.1.020.44905200000.

Guaçuí-ES, 29 de abril de 2022.

Sayonara Toledo da Silva Gil
Secretária Municipal de Educação

Protocolo 841156

Guarapari

Decreto

DECRETO Nº 290/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
contidas no art. 88, inciso III, da Lei Orgânica do 
Município de Guarapari, de conformidade com a Lei 
nº. 4640/2021, publicada em 30/12/2021.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente um crédito 
adicional suplementar no valor de R$ 63.000,00 
(Sessenta e três mil reais), na dotação orçamentária 
abaixo discriminada:

36.00 - SECRTARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, 
ASSISTÊNCIA E CIDADANIA
36.01 - Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência 
e Cidadania

08.122.0005.2.013 - Manutenção dos Serviços Ad-
ministrativos da Secretaria
484 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PJ R$ 63.000,00
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Vínculo - 1.620.0000.0000 - Contrib. Custeio de 
Serviço Iluminação Pública

Total do (s) Crédito (s) R$ 63.000,00

Art. 2º - Os recursos para dar cobertura ao crédito 
adicional suplementar no valor de R$ 63.000,00 
(Sessenta e três mil reais), autorizado no art. 
1º deste Decreto, advirão da anulação parcial da 
seguinte dotação orçamentária.

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-
ÇÃO
12.01 - Gabinete do Prefeito

04.122.0002.2.143 - Encargos Gerais do Município - 
Energia Elétrica
73 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS 
- PJ                    R$ 63.000,00
Vínculo - 1.620.0000.0000 - Contrib. Custeio de 
Serviço Iluminação Pública

Total do (s) Débito (s) R$ 63.000,00

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data da sua 
publicação.

Guarapari/ES, 29 de abril de 2022.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 292/2022
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do 
Espírito Santo, no uso das atribuições legais, contidas 
no inciso III, do art.88, da Lei Orgânica Municipal - 
LOM;

D E C R E T A

Art. 1º - Fica rerratificado o Decreto abaixo 
relacionado:

Decreto Nº 272/2022, de 29 de abril de 2022.

Onde se lê:

40.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E 
AGRICULTURA
40.01 - Gabinete do Secretário

15.512.0056.1.536 - Drenagem, Pavimentação e 
Manutenção das Vias Rurais
642 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
                 R$ 370.000,00
Vínculo - 1.001.0000.0000 - Rec. Ordinários

Leia-se:

23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 
SOCIAL
23.01 - Gabinete do Secretário

04.131.0016.2.139 - Manutenção das Atividades da 
Secretaria
245 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PJ        
R$ 93.626,25
Vínculo - 1.001.0000.0000 - Rec. Ordinários

Art. 2º - Ficam inalterados e permanecendo em vigor 

os demais artigos dos referidos Decretos.
Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Guarapari/ES, 29 de abril de 2022.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES
Prefeito Municipal

Protocolo 841359

DECRETO Nº. 251/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, contidas no art. 88, incisos III e IX, da 
Lei Orgânica do Município, c/c art. 19 da Lei nº 
1.278/1991;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica EXONERADA, a senhora ALEXANDRA 
BENDE BARBOZA, do cargo de provimento em 
comissão de SUBGERÊNCIA DE CONTROLE 
DE PROCESSOS, da Secretaria Municipal de 
Fazenda - SEMFA.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor nesta 
data, surtindo seus efeitos a partir do dia 
1º/05/2022.

Guarapari/ES, 18 de abril de 2022.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 273/202

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, contidas no art. 88, incisos III e IX, da 
Lei Orgânica do Município, c/c art. 19 da Lei nº 
1.278/1991;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica EXONERADO, o senhor GIUBERTO 
SCUASSANTE, do cargo de provimento em 
comissão de GERÊNCIA DE TRANSPORTE 
SANITÁRIO, da Secretaria Municipal de Saúde 
- SEMSA.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor nesta data, 
surtindo efeitos a partir do dia 1º/05/2022.

Guarapari/ES, 28 de abril de 2022.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 274/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, contidas no art. 88, incisos III e IX, da 
Lei Orgânica do Município, c/c art. 19 da Lei nº 
1.278/1991;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica EXONERADA, a senhora FABIANI 
COSTA SILVA, do cargo de provimento em 
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comissão de COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DA 
UPA, da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor nesta data, 
surtindo efeitos a partir do dia 1º/05/2022.

Guarapari/ES, 28 de abril de 2022.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 275/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
contidas no art. 88, incisos III e IX, da Lei Orgânica 
do Município, c/c art. 19 da Lei nº 1.278/1991;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica EXONERADA, a senhora PATRICIA 
OLIVEIRA MARQUES, do cargo de provimento em 
comissão de GERÊNCIA DE TURISMO, da Secretaria 
Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura 
- SETEC.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor nesta data, 
surtindo efeitos a partir do dia 1º/05/2022.

Guarapari/ES, 28 de abril de 2022.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 276/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
contidas no art. 88, incisos III e IX, da Lei Orgânica 
do Município, c/c art. 19 da Lei nº 1.278/1991;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica EXONERADA, a senhora CAMILLA 
VASSALO FREIRE, do cargo de provimento em 
comissão de GERÊNCIA DE JORNALISMO E RELAÇÕES 
PÚBLICAS, da Secretaria Municipal de Comunicação 
Social - SEMCOS.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor nesta data, 
surtindo efeitos a partir do dia 1º/05/2022.

Guarapari/ES, 28 de abril de 2022.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 279/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
contidas no art. 88, incisos III e IX, da Lei Orgânica 
do Município, c/c art. 19 da Lei nº 1.278/1991;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica NOMEADO, o senhor GIUBERTO 
SCUASSANTE, para ocupar o cargo de provimento 
em comissão de COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE 
SANITÁRIO, da Secretaria Municipal da Saúde - 
SEMSA.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor nesta data, 
surtindo efeitos a partir do dia 1º/05/2022.

Guarapari/ES, 28 de abril de 2022.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 280/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, contidas no art. 88, incisos III e IX, da 
Lei Orgânica do Município, c/c art. 19 da Lei nº 
1.278/1991;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica NOMEADA, a senhora PATRÍCIA 
OLIVEIRA MARQUES, para ocupar o cargo de 
provimento em comissão de COORDENAÇÃO DE 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, da Secretaria 
Municipal da Saúde - SEMSA.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor nesta data, 
surtindo efeitos a partir do dia 1º/05/2022.

Guarapari/ES, 28 de abril de 2022.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 281/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, contidas no art. 88, incisos III e IX, da 
Lei Orgânica do Município, c/c art. 19 da Lei nº 
1.278/1991;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica NOMEADA, a senhora FABIANI 
COSTA SILVA para ocupar o cargo de provimento 
em comissão de COORDENAÇÃO DE TURISMO, 
da Secretaria Municipal de Turismo, Empreende-
dorismo e Cultura - SETEC.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor nesta data, 
surtindo efeitos a partir do dia 1º/05/2022.

Guarapari/ES, 28 de abril de 2022.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 282/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, contidas no art. 88, incisos III e IX, da 
Lei Orgânica do Município, c/c art. 19 da Lei nº 
1.278/1991;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica NOMEADA, a senhora CAMILLA 
VASSALO FREIRE para ocupar o cargo de 
provimento em comissão de COORDENAÇÃO 
ADMINISTRATIVA, da Secretaria Municipal de 
Educação - SEMED.
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Art. 2º - Este decreto entra em vigor nesta data, 
surtindo efeitos a partir do dia 1º/05/2022.

Guarapari/ES, 28 de abril de 2022.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 283/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
contidas no art. 88, incisos III e IX, da Lei Orgânica 
do Município, c/c art. 19 da Lei nº 1.278/1991;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica EXONERADA, a senhora INGRID 
BARROSO DE OLIVEIRA NASCIMENTO, do cargo 
de provimento em comissão de GERÊNCIA 
SETORIAL DE PESSOAL, da Secretaria Municipal 
de Educação - SEMED.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor nesta data, 
surtindo efeitos a partir do dia 1º/05/2022.

Guarapari/ES, 28 de abril de 2022.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 284/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, contidas no art. 88, incisos III e IX, da 
Lei Orgânica do Município, c/c art. 19 da Lei nº 
1.278/1991;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica NOMEADA, a senhora INGRID 
BARROSO DE OLIVEIRA NASCIMENTO, para 
ocupar o cargo de provimento em comissão 
de COORDENAÇÃO SETORIAL DE PESSOAL, da 
Secretaria Municipal de Educação - SEMED.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor nesta data, 
surtindo efeitos a partir do dia 1º/05/2022.

Guarapari/ES, 28 de abril de 2022.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 285/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, contidas no art. 88, incisos III e IX, da 
Lei Orgânica do Município, c/c art. 19 da Lei nº 
1.278/1991;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica EXONERADA, a senhora CARMEM 
LUCIA MARQUES DE ALMEIDA, do cargo 
de provimento em comissão de GERÊNCIA 
DE CONTROLE DE TRANSPORTE OFICIAL E 
ESCOLAR, da Secretaria Municipal de Educação 
- SEMED.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor nesta data, 
surtindo efeitos a partir do dia 1º/05/2022.

Guarapari/ES, 28 de abril de 2022.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 286/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, contidas no art. 88, incisos III e IX, da 
Lei Orgânica do Município, c/c art. 19 da Lei nº 
1.278/1991;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica NOMEADA, a senhora CARMEM LUCIA 
MARQUES DE ALMEIDA, para ocupar o cargo de 
provimento em comissão de COORDENAÇÃO DE 
CONTROLE DE TRANSPORTE OFICIAL E ESCOLAR, 
da Secretaria Municipal de Educação - SEMED.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor nesta data, 
surtindo efeitos a partir do dia 1º/05/2022.

Guarapari/ES, 28 de abril de 2022.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 287/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, contidas no art. 88, incisos III e IX, da 
Lei Orgânica do Município, c/c art. 19 da Lei nº 
1.278/1991;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica EXONERADA, a senhora DILHA 
MARA MACHADO, do cargo de provimento em 
comissão de GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO 
ORÇAMENTÁRIO, da Secretaria Municipal de 
Fazenda - SEMFA.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor nesta data, 
surtindo efeitos a partir do dia 1º/05/2022.

Guarapari/ES, 28 de abril de 2022.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 288/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, contidas no art. 88, incisos III e IX, da 
Lei Orgânica do Município, c/c art. 19 da Lei nº 
1.278/1991;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica NOMEADA, a senhora DILHA MARA 
MACHADO, para ocupar o cargo de provimento em 
comissão de COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO 
ORÇAMENTÁRIO, da Secretaria Municipal de 
Fazenda - SEMFA.
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Art. 2º - Este decreto entra em vigor nesta data, 
surtindo efeitos a partir do dia 1º/05/2022.

Guarapari/ES, 28 de abril de 2022.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 289/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
contidas no art. 88, incisos III e IX, da Lei Orgânica 
do Município, c/c art. 19 da Lei nº 1.278/1991;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica NOMEADA, a senhora ANDREIA 
REBONATO BERMOND, para ocupar o cargo de 
provimento em comissão de SUBGERÊNCIA DE 
ACOMPANHAMENTO DO E-SIC, da Controladoria 
Geral do Município - CGM.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor nesta data, 
retroagindo seus efeitos a partir de 19/04/2022.

Guarapari/ES, 28 de abril de 2022.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 291/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
contidas no art. 88, incisos III e IX, da Lei Orgânica 
do Município, c/c art. 19 da Lei nº 1.278/1991;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica NOMEADA, a senhora ALEXANDRA 
BENDE BARBOZA, para ocupar o cargo de provimento 
em comissão de GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA 
UPA, da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor nesta data, 
surtindo seus efeitos a partir de 1º/05/2022.

Guarapari/ES, 28 de abril de 2022.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES
Prefeito Municipal

Protocolo 841364

Edital

EDITAL SETEC Nº 003/2022
CONVOCAÇÃO DE VAGAS REMANESCENTES

ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA 
SOCIEDADE CIVIL PARA COMPOSIÇÃO DAS 
CÂMARAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS 
CULTURAIS DE GUARAPARI-COMPCG.
O Município de Guarapari, por meio da Secretária  
Municipal Turismo, Empreendedorismo e Cultura - 
SETEC convida os (as) interessados (as) para a eleição 
de 09 (nove) representantes da sociedade civil e seus 
respectivos suplentes para composição das Câmaras 
Culturais de  Artes Visuais e Audiovisuais;  Música; 
Artes Cênicas;   Artesanato;  Literatura e Biblioteca; 

de Patrimônio Cultural Material, Natural e Imaterial; 
Artes Integradas, Cultura Popular e Saberes das 
Comunidades Tradicionais; Subseção Guarapari da 
Ordem dos Advogados do Brasil do Espírito Santo - 
OAB/ES, Gestão 2022/2023, na forma desse Edital.
A eleição será realizada de forma presencial, 
respeitando as orientações e medidas sanitárias de 
enfrentamento da pandemia de Covid-19, na sede 
da Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedo-
rismo e Cultura-SETEC, situada na Av. Munir Abud, 
Nº 234, Praia do Morro - Guarapari / ES das 14h00 
às 16h30min., de acordo com seguinte calendário:

Representantes da Sociedade Civil Data 
Artes Visuais e audiovisuais 21/06/2022
Música (Vaga para Suplência) 21/06/2022
Artes Cênicas 21/06/2022
Artesanato 21/062022
 Literatura e Biblioteca 22/06/2022
Patrimônio Cultural Material, Natural e Imaterial 22/06/2022
Saberes das Comunidades Tradicionais 22/06/2022
Artes Integradas, Cultura Popular 22/06/2022
Guarapari, 02 de maio   de 2022.

Helione Bacovis Lobo Leite
Secretária Municipal de Turismo, Empreendedoris-

mo e Cultura

EDITAL SETEC Nº 003/2022
REGULAMENTO
ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA 
SOCIEDADE CIVIL PARA COMPOSIÇÃO DAS 
CÂMARAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS 
CULTURAIS DE GUARAPARI-COMPCG.
1. DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS DE 
GUARAPARI (Lei Municipal Nº 4.454/2020).
Art. 1º. Fica instituído no âmbito do Município de 
Guarapari o Conselho Municipal de Políticas Culturais 
de Guarapari - COMPCG, de caráter consultivo, 
propositivo, executivo, fiscalizador, permanente, 
deliberação colegiada e cooperação governamental, 
vinculado à Secretaria Municipal de Turismo, Empre-
endedorismo e Cultura - SETEC, o que institucionali-
za a relação entre a Administração Pública Municipal 
e os setores da sociedade civil ligados à Cultura.
Parágrafo Único -  O Conselho Municipal de Políticas 
Culturais de Guarapari - COMPCG terá por base as 
normas federais e estaduais, bem como as resoluções 
e os princípios postulados pelos Fóruns Setoriais 
de Cultura e as Conferências de Cultura, sendo 
atuante na formulação de estratégias e no controle 
da execução das Políticas Públicas de Cultura do 
Município de Guarapari.
Art. 2º. São objetivos do COMPCG promover o de-
senvolvimento humano, social e econômico, por 
meio do exercício dos direitos culturais, organizar 
o sistema municipal de cultura, bem como proteger 
o patrimônio histórico-cultural local, observada a 
legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.
Art. 3º. São atribuições e competências do Conselho 
Municipal de Políticas Culturais de Guarapari - 
COMPCG:
I - Organizar e dirigir seus serviços administrativos;
II - Deliberar, propor, acompanhar, avaliar e fiscalizar 
ações de políticas públicas para o desenvolvimen-
to da Cultura a partir de iniciativas governamen-
tais próprias ou em parceria com agentes privados, 
sempre na preservação do interesse público;
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III - Formular políticas públicas inclusivas e diretrizes 
para o Plano Municipal de Cultura;
IV - Apreciar, aprovar e acompanhar a execução do 
Plano Municipal de Cultura a partir das diretrizes 
e ações definidas, observando as recomendações 
dos Fóruns Setoriais de Cultura e da Conferência 
Municipal de Cultura;
V - Garantir a cidadania cultural como direito de 
acesso e fruição dos bens culturais, de produção e 
de preservação da memória material e/ou imaterial 
histórica, social, política, artística e ambiental;
VI - Incentivar estudos, eventos, programas, 
atividades permanentes e pesquisas na área da 
Cultura;
VII - Auxiliar, colaborar e sugerir medidas para a 
integração e articulação das ações afirmativas entre 
organismos ou setores culturais públicos e privados 
(entidades de caráter cultural beneficente ou sem fins 
lucrativos, ONGs, movimentos populares e afins);
VIII - Propor Políticas Públicas de geração, captação 
e alocação de recursos para o setor cultural;
IX - Emitir e analisar pareceres sobre questões 
culturais;
X - Acompanhar e auxiliar o cadastro dos agentes 
culturais do Município de Guarapari;
XI - Opinar sobre os programas apresentados pelos 
produtores culturais para efeito de recebimento de 
subvenções, auxílios e/ou orientá-los como forma de 
colaboração;
XII - Propor a concessão de auxílios emergenciais 
dentro das dotações orçamentárias específicas tendo 
em vista a conservação e guarda de seu patrimônio 
cultural e a execução de projetos específicos para a 
difusão da cultura científica, literária e artística;
XIII - Emitir parecer acerca dos projetos apresentados 
pelos proponentes-pessoas físicas ou jurídicas de 
caráter público ou privado, desde que preencham os 
requisitos de habilitação, que serão definidos pelo 
COMPCG;
XIV - Fiscalizar a execução financeira dos projetos 
culturais e emitir parecer sobre a prestação de 
contas dos mesmos;
XV - Buscar articulação com outros Conselhos 
Municipais e entidades afins, objetivando 
intercâmbios, acúmulo de experiências e ações 
afirmativas conjuntas quando possível;
XVI - Contribuir e sugerir diretrizes para as políticas 
públicas culturais a serem implementadas e desen-
volvidas pela Administração Pública Municipal;
XVII - Avaliar e definir os projetos que serão 
encaminhados ao Prefeito Municipal para recebimento 
de aporte de recursos do Fundo Municipal de Cultura, 
quando for instituído por Lei;
XVIII - Elaborar e publicar as resoluções e editais do 
Conselho Municipal de Política Cultura em conjunto 
com a Secretaria Municipal de Turismo, Empreende-
dorismo e Cultura - SETEC;
XIX - Elaborar, promover, convocar, organizar e 
coordenar anualmente os Fóruns Setoriais de Cultura 
em conjunto com a Secretaria Municipal de Turismo, 
Empreendedorismo e Cultura - SETEC, de acordo 
com as áreas cadastradas no Sistema Municipal de 
Informações e Indicadores Culturais;
XX - Elaborar e promover bienalmente a Conferência 
Municipal de Cultura em conjunto com a Secretaria 
Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Cultura 
- SETEC;
XXI - Elaborar o Regimento Interno da Conferência 
Municipal de Cultura;
XXII - Estabelecer orientações, diretrizes, 
deliberações normativas e moções pertinentes aos 

objetivos e atribuições do Sistema Municipal de 
Cultura;
XXIII - Colaborar com os Conselhos Estadual e 
Nacional de Política Cultural, como órgão consultivo 
e de assessoramento, sempre que solicitado ou 
apresentando sugestões;
XXIV - Zelar e fazer cumprir o Sistema Municipal de 
Cultura;
XXV - Fiscalizar a execução dos projetos financiados 
pelo Fundo Municipal de Cultura, quando instituído 
por lei, e os projetos objeto de convênio entre a 
Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo 
e Cultura - SETEC e Governo Estadual e/ou Federal 
em que a comunidade for contemplada;
XXVI - Sugerir medidas de sustentabilidade, 
preservação e manutenção da Casa de Cultura do 
Município;
XXVII - Reunir-se quando necessário com a Comissão 
Temáticas para Análise e Seleção de Projetos, a fim 
de integrar-se e debater os assuntos em comum;
XXVIII - Elaborar e aprovar seu Regimento Interno 
no prazo de 90 (noventa) dias após a publicação 
desta Lei, submetendo-o à aprovação do Prefeito 
Municipal;
XXIX - Fiscalizar o Sistema Municipal de Informações 
e Indicadores Culturais;
XXX - Avaliar e deliberar sobre a continuidade dos 
projetos culturais de reconhecido valor em benefício 
da sociedade civil e em fortalecimento das entidades 
artísticas locais;
XXXI - Debater as propostas de reformulação dos 
marcos legais da gestão cultural, para submeter 
posteriormente aos órgãos municipais competentes
XXXII - Acompanhar e fiscalizar as ações relativas 
ao cumprimento das políticas públicas culturais 
inclusivas, previstas no Plano Municipal de Cultura e 
na forma de seu Regimento Interno;
XXXIII - Fomentar, propor, apoiar, acompanhar e 
fiscalizar a criação e o funcionamento de espaços 
culturais de iniciativa de associações de moradores, 
empresas industriais e comerciais privadas e/ou 
grupos organizados, estimulando à busca de parceria 
com a Administração Pública Municipal;
XXXIV - Cooperar na defesa e conservação do 
patrimônio histórico, artístico, arquitetônico, 
arqueológico, natural e imaterial do Município de 
Guarapari;
XXXV - Emitir parecer sobre assuntos e questões de 
natureza cultural que lhe sejam submetidos pela Ad-
ministração Pública Municipal e órgãos competentes 
da administração indireta na área cultural do 
Município de Guarapari;
XXXVI - Fomentar e emitir parecer sobre convênios 
e incentivá-los quando autorizados pelo Prefeito 
Municipal, visando a realização de exposições, 
festivais, congressos, seminários, conferências, 
simpósios, fóruns, feiras de caráter científico, 
artístico, literário e ou intercâmbio cultural com 
outras entidades culturais;
XXXVII - Participar em eventos e ações que tratem de 
assuntos de relevância na área cultural, definido pela 
maioria absoluta dos membros do COMPCG, desde 
que não importe em despesa ao Conselho, a qual, se 
necessária, deverá ser aprovada previamente pelo 
Ordenador de despesas e prevista em orçamento.
XXXVIII - Contribuir efetivamente para o estudo 
e o aperfeiçoamento da legislação sobre a política 
cultural, em âmbito municipal, estadual e federal;
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. Poderá se inscrever para participar do 
processo eleitoral, nas condições de Eleitor (a) ou 
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de Candidato (a) a Conselheiro (a), que apresentar 
devidamente sua inscrição homologado pela 
Comissão Eleitoral:
a) Eleitor (a).
b) Candidato (a) a Conselheiro (a).
3. DAS QUALIFICAÇÕES
3.1. Eleitor (a):
I - Apresentar cópia digitalizada dos seguintes 
documentos:
a) Comprovante de residência atual no Município 
de Guarapari nos últimos três meses;
b) Documento de identidade oficial, com foto, 
comprovando dezoito anos completos;
c) Currículo e atestado/declaração referendada 
por grupo/entidade do segmento pleiteado e, se 
houver, registro profissional nos órgãos ou entidades 
competentes que comprove sua atuação no 
respectivo segmento cultural de inscrição;
d) Formulário de inscrição de eleitor (anexo I), 
devidamente preenchido e indicando um segmento 
cultural em que deseja eleger representação.
e) Cada pessoa só poderá se inscrever como 
eleitor para um segmento cultural ao qual se 
comprove seu vínculo.
3.2. Candidato (a) a Conselheiro (a):
I - Apresentar cópia digitalizada dos seguintes 
documentos:
a) Comprovante de residência atual no Município 
de Guarapari nos últimos três meses;
b) Documento de identidade oficial com foto, 
comprovando dezoito anos completos;
c) Formulário de inscrição de Candidato (a) a 
Conselheiro (a) representante da Sociedade Civil 
(Anexo II), devidamente preenchido, inclusive 
indicando um único segmento cultural que deseja 
representar;
d) Declaração de não ocupar cargo público na 
esfera municipal, conforme discriminado no item 
5.3;
e) Currículo detalhado ou declaração referendada 
por grupo/entidade do segmento pleiteado e, se 
houver, registro profissional nos órgãos ou entidades 
competentes que atestem a atuação no respectivo 
segmento artístico de inscrição;
f) Cada pessoa só poderá se inscrever como 
candidato para um segmento cultural;
g) Cada candidato (a) só terá direito a voto para 
um segmento cultural.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1. As inscrições são gratuitas e devem ser 
por meio eletrônico site da Prefeitura Municipal de 
Guarapari: https://www.guarapari.es.gov.br/, no 
período de 14 de março a 25 de março.
4.2. O cronograma das eleições seguirá as 
seguintes datas:

CRONOGRAMA DATA/PERÍODO

Período de publicação do regulamento da 
eleição no Diário Oficial do Município e no www.
guarapari.es.gov.br.

02/05/2022

Período de inscrição para eleitores e candidatos.
Solicitação de Indicação dos representantes do 
poder público.

04/05/2022 à
31/05/2022

Período de análise das inscrições pela Comissão 
Eleitoral.

01/06/2022 à 
08/06/2022

Publicação no Diário Oficial do Município 
e no site www.guarapari.es.gov.br com o 
deferimento ou indeferimento das inscrições.

12/06/2022

Período para recursos das inscrições indeferidas 
direto na Secretaria Municipal de Turismo Em-
preendedorismo e Cultura, das 10h às 16h, na 
Avenida Munir Abud, n.º 234, Praia do Morro.

13/06/2022 à 
14/06/2022

Publicação no Diário Oficial do Município 
e no site www.guarapari.es.gov.br da listagem 
definitiva dos inscritos como candidatos e 
eleitores, e ainda o currículo dos candidatos 
deferidos.

18/06/2022

Assembleias para eleição dos candidatos à 
Conselheiros representantes da Sociedade Civil.

21/06/2022 à 
22/06/2022

Publicação no Diário Oficial do Município 
e no site www.guarapari.es.gov.br dos (as) 
candidatos (as) eleitos (as) ao CMPCG, Gestão 
2022/2023.

26/06/2022

5. DA FORMAÇÃO E COMPOSIÇÃO DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
Art. 24. Os 08 (oito) representantes da Administra-
ção Pública Municipal serão indicados pelo Prefeito 
Municipal, dentre servidores em atividade, sendo:
a) 01 (um) representante da Secretaria Municipal 
de Turismo, Empreendedorismo e Cultura - SETEC;
b) 01 (um) representante da Secretaria 
Municipal de Obras Públicas - SEMOP;
c) 01 (um) representante da Secretaria 
Municipal da Educação - SEMED;
d) 01 (um) representante da Secretaria Municipal 
do Trabalho, Assistência e Cidadania - SETAC;
e) 01(um) representante da Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente e Agricultura - SEMAG;
f) 01 (um) representante da Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer - SEL;
g) 01 (um) representante do Poder Legislativo 
Municipal;
h) 01 (um) representante de Instituição de 
Ensino Superior.

Art. 25. Os 09 (nove) representantes da Sociedade 
Civil representarão as seguintes áreas:
a) 01 (um) representante de Artes Visuais e 
audiovisuais;
b) 01 (um) representante de Música;
c) 01 (um) representante de Artes Cênicas;
d) 01 (um) representante de Artesanato;
e) 01 (um) representante de Literatura e 
Biblioteca;
f) 01 (um) representante de Patrimônio Cultural 
Material, Natural e Imaterial;
g) 01 (um) representante das Comunidades 
Tradicionais;
h) 01(um) representantes Artes Integradas, 
Cultura Popular;
i) 01 (um) representante da Subseção Guarapari 
da Ordem dos Advogados do Brasil do Espírito Santo 
- OAB/ES

5.1. O Conselho Municipal de Políticas Culturais de 
Guarapari - COMPCG, deverá estar representado 
pela diversidade cultural do Município, sendo os seus 
membros escolhidos entre pessoas de reconhecida 
idoneidade, vivência e representatividade no meio 
artístico e cultural do Município de Guarapari, re-
presentantes da sociedade civil que são elegíveis 
conforme preconizado na Lei nº 4454/2020 Art 25, 
a, b, c, d, e, f, g e h.
5.2. É vedado o exercício simultâneo da função de 
Conselheiro Municipal de Cultura em Guarapari e em 
outro Município.

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 às 23:00:36 Código de Autenticação: f828bcb3



www.amunes.es.gov.br

673
DOM/ES - Edição Nº2.008

Vitória, segunda-feira, 02 de Maio de 2022 673
DOM/ES - Edição Nº2.008

Vitória, segunda-feira, 02 de Maio de 2022

5.3. Os membros do Conselho serão eleitos por um 
período de 02 (dois) anos, permitida somente uma 
reeleição, sendo o mandato extinto por renúncia 
expressa ou tácita.
5.4. Os representantes da Sociedade Civil serão 
automaticamente afastados de suas funções de 
membros do Conselho Municipal de Política Cultural 
- CMPCG se passarem a ocupar cargos públicos na 
administração Pública Municipal.

5.5. Os Conselheiros Titulares e Suplentes não 
serão remunerados no exercício de suas funções, 
consideradas de relevante interesse público para o 
município.
6. DA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO
6.1. Poderão ser candidatos a membros do Conselho 
qualquer pessoa da sociedade que atenda aos 
seguintes requisitos:
a) Ser maior de 18 (dezoito) anos no ato da inscrição;
b)  Ser atuante nas áreas artístico-culturais de 
Guarapari - ES, devidamente demonstrado por 
documentos que comprem sua atuação;
c) ter residência comprovada no Município de 
Guarapari.
6.2. Cada candidato só poderá representar um único 
segmento cultural da sociedade civil, nos termos do 
art. 14, no Conselho Municipal de Políticas Culturais 
de Guarapari - COMPCG, independentemente de 
vinculação a qualquer instituição cultural.
6.3. A eleição para a escolha democrática de 
membros do Conselho Municipal de Políticas 
Culturais de Guarapari - COMPCG, será realizada 
em assembleia específica para esse fim, aberta a 
todas as pessoas atuantes nas áreas artístico-cul-
turais de Guarapari - ES, para definição do titular 
e suplente, que respectivamente serão os dois 
candidatos mais votados.
6.4. Os representantes da sociedade civil e da 
Administração Pública Municipal integrantes 
do Conselho Municipal de Políticas Culturais de 
Guarapari - COMPCG, deverão ser nomeados por 
ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.
7. DA COMISSÃO ELEITORAL
7.1. Compete à Comissão Eleitoral:
a) Coordenar todas as atividades relativas ao 
processo eleitoral disciplinado por este Edital;
b) Decidir os recursos e impugnações sobre o 
processo eleitoral;
c) Enviar o resultado e impugnações sobre o 
processo eleitoral;
d) Enviar para a Secretaria Municipal de 
Turismo, Empreendedorismo e Cultura o resultado 
da eleição para homologação;
e) Analisar e decidir o processo de eleição dos 
Conselheiros representantes da Sociedade Civil 
que será coordenado por uma Comissão Eleitoral.
7.2. A Comissão Eleitoral será composta por 04 
(quatro) servidores lotados na Secretaria Municipal 
de Turismo, Empreendedorismo e Cultura - SETEC 
e um representante sociedade civil:
I. Patrícia Oliveira Marques - Gerência de 
Turismo (SETEC);
II. Marta Souza dos Santos - Gerência de 
Promoção à Cultura (SETEC);

III. Shirley Miranda Silva - Subgerência de 
Produção de Eventos (SETEC);

IV. Luiz Antônio Sant’Ana Astore  - Subgerente 
de Apoio ao Artesão (SETEC)
7.3. Compete à Comissão Eleitoral acompanhar 

a realização da Assembleia e presidi-la, ou nomear 
alguém para presidi-la até o término dos trabalhos, 
que se encerrarão com a homologação dos 
resultados finais e a apresentação dos candidatos 
eleitos.
7.4. Os membros da Comissão Eleitoral não 
terão direito a voto ou a serem votados na eleição 
de escolha dos representantes da Sociedade Civil 
em questão;
8. Sobre o deferimento ou indeferimento dos 
pedidos de inscrição no processo eleitoral, na 
forma deste Edital;
9. Coordenar o processo eleitoral na forma 
deste Edital.
10. DO PROCESSO ELEITORAL
10.1. O Processo Eleitoral para composição das 
Câmaras que compõem o Conselho Municipal de 
Políticas Culturais de Guarapari - Sociedade Civil
10.2. Seguirá o seguinte cronograma:

CRONOGRAMA - ELEIÇÃO HORÁRIO

Abertura da Assembleia e apresentação da Comissão 
Eleitoral pela Presidente do Conselho de Política 
Cultural de Guarapari (COMPCC).

14:00h

Credenciamento da Comissão Fiscal. 14:00h - 
14h30min.

14 14h 14h40 
15h

 Processo de votação secreta utilizando cédulas e 
urnas.

15:00h

Apuração dos votos. 16h
Divulgação e homologação dos resultados. 16:00h - 

16h30min.

10.3. O Candidato poderá ser votado por todos 
os eleitores qualificados a participar do Processo 
Eleitoral de acordo com os itens 2 e 3 deste edital 
no seu segmento cultural comprovado;
10.4. O Eleitor poderá votar nos candidatos 
inscritos conforme itens 2 e 3 deste edital;
10.5. O voto é pessoal e intransferível, não sendo 
aceito voto por procuração.
10.6. Os eleitores habilitados votarão 
secretamente em cédulas que serão depositadas 
nas urnas;
10.7. Concluída a votação, a Comissão Eleitoral 
procederá imediatamente à apuração na presença 
de todos e acompanhados pelos membros da 
Comissão Fiscal;
10.8. Serão considerados eleitos, na condição 
de titulares, os candidatos mais votados em cada 
segmento cultural de representação e, na de 
suplentes, aqueles cuja votação mais se aproximar 
dos eleitos como titulares;
10.9. Em caso de empate em qualquer dos 
segmentos culturais, caberá a Comissão Eleitoral 
decidir pelo candidato a ser aclamado, utilizando o 
seguinte critério: a maior idade;
10.10. Concluída a apuração, o resultado da 
eleição será lavrado em ata pela Comissão 
Eleitoral, que a encaminhará à Secretaria 
Municipal de Cultura, juntamente com a relação 
dos titulares e suplentes de cada segmento, para 
as providências legais;

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 às 23:00:36 Código de Autenticação: f828bcb3



www.amunes.es.gov.br

674
DOM/ES - Edição Nº2.008

Vitória, segunda-feira, 02 de Maio de 2022

10.11. As impugnações ou incidentes ocorridos 
no curso da votação serão resolvidos pela Comissão 
Eleitoral.
10.12. Os eleitos tomarão posse após nomeação 
através de Decreto Municipal publicado pelo Chefe 
do Executivo.
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. Será afixado em local visível, no recinto 
da Assembleia de Eleição, listagem com todos os 
eleitores e candidatos previamente deferidos pela 
Comissão Eleitoral;
11.2. Os casos omissos serão decididos pela 
Comissão Eleitoral.
11.3. A lista final, com os nomes dos Conselheiros 
Titulares e Suplentes, eleitos pela Sociedade Civil e 
indicados pelo Poder Público, será publicada no site 
da Prefeitura Municipal de Guarapari, bem como 
publicado no Diário Oficial do Município.

Guarapari-ES, 02 de maio  de 2022.

HELIONE BACOVIS LOBO LEITE
Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural 
de Guarapari
Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo 
e Cultura

ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO - ELEITOR

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS 
DE GUARAPARI - COMPCG
GESTÃO 2022/2023

NOME: ___________________________

ENDEREÇO: _______________________________

RG:  _____________________________CPF: ____
______________________________

TELEFONE: ________________________________

E-MAIL: __________________________________
_

SEGMENTO ARTÍSTICO/CULTURAL

_________________________________

Guarapari, _________ de _____________________ 
de 20_______

_____________________________
Assinatura do eleitor

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS - 
GESTÃO 2022/2023

ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO CANDIDATO
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS 
DE GUARAPARI - COMPCG
GESTÃO 2022/2023

NOME: ___________________________

ENDEREÇO: _______________________________

RG:  _____________________________CPF: ____
______________________________

TELEFONE: ________________________________

E-MAIL: __________________________________
_

SEGMENTO ARTÍSTICO/CULTURAL

_________________________________

DECLARO, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR 
A SOCIEDADE CIVIL NO SEGMENTO ARTÍSTICO/
CULTURAL SUPRACITADO, QUE NÃO POSSUO 
NENHUM TIPO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO NA 
ESFERA PÚBLICA MUNICIPAL DE GUARAPARI-ES.
Guarapari, _________ de _____________________ 
de 20_______

___________________________
Assinatura do candidato

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS - 
GESTÃO 2022/2023

LINK PARA INSCRIÇÕES E ESPAÇO FÍSICO

01 COMPUTADOR NA SEDE DA SECRETARIA DE 
TURISMO, EMPREENDEDORISMO E CULTURA - 
SETEC, A PARTIR DAS 13 HORAS ÀS 16H30MIN. 
(04/05 À 31/05/2022).

CANDIDATO A CONSELHEIRO:
https://forms.gle/zgzrSBpwsDn8gcCZ7

ELEITOR:
https://forms.gle/P2L26w3WAVwasaik9

Protocolo 841319

Resolução

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA 
IDOSA - COMDEPI

LEI DE CRIAÇÃO Nº.1.609/1996 - Leis de 
Alterações Nº. 2.603/2006 - Lei Nº. 2.656/2006 - 

4629/2021

RESOLUÇÃO COMDEPI Nº.  003/2022
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO 
IDOSO DE GUARAPARI- COMDEPI, no uso das 
atribuições e competências que lhe confere 
a Lei Municipal nº 1609/1996 e devidamente 
alterada pelas Leis 2603/2006, 2656/2006 
e 4629/2021 conforme deliberações da 3ª 
Reunião Ordinária, realizada no dia 05 de abril 
de 2022 e,
RESOLVE:
Art. 1º - Inscrever sob o número 01 a Instituição 
RECANTO DOS IDOSOS SANTO ANTÔNIO - RISA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 36.033.918/0001-84, 
situada a Rua Felício Bittar, nº 22, Bairro Lagoa 
Funda- Guarapari - Espirito Santo.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Guarapari - ES, 05 de abril de 2022.
Silvana Endlich Cardoso                                                                                                                                        
Presidente do COMDEPI

Protocolo 841265
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                                                                                                                         
MUNICÍPIO DE GUARAPARI                                                                                                                                        

            SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRABALHO, ASSISTÊNCIA E CIDADANIA                                                                            

CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMASG                                                                                                       

Criado pela Lei Municipal nº. 1.626/97                                                                                                                                         
 Alterado pelas Leis n°. 2.913/2008 e 3.500/2012

RESOLUÇÃO nº. 021/2022
O Conselho Municipal de Assistência Social de 
Guarapari - COMASG, no uso de suas atribuições 
e competências, conferidas pela Lei Municipal nº. 
2913, de 14 de outubro de 2008 alterado pelas Lei 
3.500/2012 e 4103/2017, e conforme deliberação 
Plenária da Reunião Ordinária no dia 20 de abril de 
2022.
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o PEDIDO no período de 06(seis) 
meses de Renovação do Aluguel Social a Sra. Poliana 
Alves dos Santos, Sra. Marcia Cristina Vieira Gouveia, 
e Sra. Gisely Costa Medeiros.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Guarapari/ES, 20 de abril de 2022.
Leideane da Silva Ferreira
Presidente do COMASG

RESOLUÇÃO nº.022/2022
O Conselho Municipal de Assistência Social de 
Guarapari - COMASG, no uso de suas atribuições 
e competências, conferidas pela Lei Municipal nº. 
2913, de 14 de outubro de 2008 alterado pelas Lei 
3.500/2012 e 4103/2017, e conforme deliberação 
Plenária da Reunião Ordinária no dia 20 de abril de 
2022.
RESOLVE:
Art.1º. Fica aprovado o Plano de Prevenção e 
Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao 
Adolescente Trabalhador no Município de Guarapari 
no valor de R$ 18.169,83 (dezoito mil e cento e  
sessenta nove reais e oitenta e três centavos).
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Guarapari/ES, 20 de abril de 2022.
Leideane da Silva Ferreira
Presidente do COMASG

RESOLUÇÃO nº.023/2022
O Conselho Municipal de Assistência Social de 
Guarapari - COMASG, no uso de suas atribuições 
e competências, conferidas pela Lei Municipal nº. 
2913, de 14 de outubro de 2008 alterado pelas Lei 
3.500/2012 e 4103/2017, e conforme deliberação 
Plenária da Reunião Ordinária no dia 20 de abril de 
2022.
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas do Fundo 
Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza/ES 
- FUNCOP, destinado a aquisição de equipamentos e 
materiais permanentes para atendimento do Serviço 
de Acolhimento II para adolescentes.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Guarapari/ES, 20 de abril de 2022.
Leideane da Silva Ferreira
Presidente do COMASG

RESOLUÇÃO nº.024/2022
O Conselho Municipal de Assistência Social de 
Guarapari - COMASG, no uso de suas atribuições 
e competências, conferidas pela Lei Municipal nº. 
2913, de 14 de outubro de 2008 alterado pelas Lei 
3.500/2012 e 4103/2017, e conforme deliberação 
Plenária da Reunião Ordinária no dia 20 de abril de 
2022.
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o Plano de Aplicação do Fundo de 
Combate à Pobreza - FUNCOP destinado a aquisição 
de equipamentos e materiais permanentes para 
atendimento do Serviço de Acolhimento I, Residência 
Inclusiva e Centro de Referência para Pessoa com 
Deficiência - Centro Dia para crianças por um período 
de 12 (doze) meses.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Guarapari/ES, 20 de abril de 2022.
Leideane da Silva Ferreira
Presidente do COMASG

Protocolo 841289

Deliberação

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Referência Auto de Infração 0760/2022
Processo Administrativo Nº 2333/2022

Considerando, executar obra ou instalações, em 
desacordo com a devida licença ou projeto aprovado, 
que originou o Processo administrativo sob o Nº 
2333/2022 datado em 02/02/2022, o qual remete 
ao Auto de Infração sob o Nº 0760/2022.

Considerando o poder de polícia conferido a Ad-
ministração Pública Municipal, que deve velar 
pelos interesses locais da população, ordenando 
em nome do interesse geral, regulando as 
atividades e bens atuantes, visando a ordem 
pública;
Considerando que a razão do poder de polícia 
administrativa repousa na necessidade da 
proteção do interesse coletivo, figurando-lhe o 
fundamento na prevalência do interesse geral 
sobre o interesse particular;
Considerando que o poder de polícia autoriza, 
nos limites da lei, à discricionariedade dos 
atos do agente público, tendo como obrigação 
de salvaguardar a segurança pública e a 
integridade dos cidadãos que frequentam nossa 
cidade;
Considerando que o auto ao qual o processo 
faz alusão, trata-se de um Auto de Infração 
lavrado por esta Secretaria no dia 06/01/2022, 
havendo o descumprimento da conduta no Art. 
314 parágrafo 4º, da Lei Complementar Nº 
093/2017;
Em razão dos fatos e fundamentos acima 
descritos, tendo em vista a ausência de 
recurso administrativo, CONFIRMO O AUTO 
DE INFRAÇÃO nº 0760/2022, sendo o autuado 
ADRIANGELO CHAVES DE SOUZA CPF/CNPJ 
938.770.806-34 multado no valor 1.300,99 
(HUM MIL, TREZENTOS REAIS E NOVENTA E 
NOVE CENTAVOS) devendo o mesmo recolher o 
valor à Fazenda Pública Municipal no prazo de 
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30 dias, sob pena de inclusão em Dívida Ativa e 
futura Execução Fiscal.

Guarapari-ES, 18 de Abril de 2022.

Fabricius Merigueti de Paula
Secretária Adjunto de Análise e Aprovação de 
Projetos
PMG - Mat. 14954-1

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Referência Auto de Infração 12512/2018
Processo Administrativo Nº 24121/2018

Considerando, executar obra sem a devida licença ou 
projeto aprovado, que originou o Processo administra-
tivo sob o Nº 24121/2018 datado em 26/10/2018, o 
qual remete ao Auto de Infração sob o Nº 12512/2018.

Considerando o poder de polícia conferido a Admi-
nistração Pública Municipal, que deve velar pelos 
interesses locais da população, ordenando em nome 
do interesse geral, regulando as atividades e bens 
atuantes, visando a ordem pública;
Considerando que a razão do poder de polícia adminis-
trativa repousa na necessidade da proteção do interesse 
coletivo, figurando-lhe o fundamento na prevalência 
do interesse geral sobre o interesse particular;
Considerando que o poder de polícia autoriza, nos 
limites da lei, à discricionariedade dos atos do agente 
público, tendo como obrigação de salvaguardar a 
segurança pública e a integridade dos cidadãos que 
frequentam nossa cidade;
Considerando que o auto ao qual o processo faz alusão, 
trata-se de um Auto de Infração lavrado por esta 
Secretaria no dia 19/10/2018, havendo o descumpri-
mento da conduta no Art. 60, da Lei Complementar Nº 
093/2017;
Em razão dos fatos e fundamentos acima descritos, 
tendo em vista a ausência de recurso administrativo, 
CONFIRMO O AUTO DE INFRAÇÃO nº 12513/2018, 
sendo o autuado ELIÉZER SOUZA NEVES CPF/CNPJ 
764.947.807-68 multado no valor 1.124,00 (HUM MIL, 
CENTO E VINTE E QUATRO REAIS) devendo o mesmo 
recolher o valor à Fazenda Pública Municipal no prazo 
de 30 dias, sob pena de inclusão em Dívida Ativa e 
futura Execução Fiscal.
Guarapari-ES, 22 de Abril de 2022.

Fabricius Merigueti de Paula
Secretária Adjunto de Análise e Aprovação de Projetos
PMG - Mat. 14954-1

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Referências Autos de Infrações: 13379/2019 - 
12060/2019 - 12077/2019
Processos Administrativos Nºs: 12982/2019 - 
14141/2019 - 16473/2019

Considerando, executar obra sem a devida licença 
ou projeto aprovado, descumprir ordem de embargo, 
que originou o Processo administrativo sob o Nºs 
12982/2019, 14141/2019, 16473/2019, datados 
em 24/05/2019, 07/06/2019 e 11/07/2019, os 
quais remetem aos Autos de Infrações sob os Nºs 
13379/2019, 12060/2019 e 12077/2019, respecti-
vamente.

Considerando o poder de polícia conferido a Admi-

nistração Pública Municipal, que deve velar pelos 
interesses locais da população, ordenando em nome 
do interesse geral, regulando as atividades e bens 
atuantes, visando a ordem pública;
Considerando que a razão do poder de polícia ad-
ministrativa repousa na necessidade da proteção 
do interesse coletivo, figurando-lhe o fundamento 
na prevalência do interesse geral sobre o interesse 
particular;
Considerando que o poder de polícia autoriza, nos 
limites da lei, à discricionariedade dos atos do agente 
público, tendo como obrigação de salvaguardar a 
segurança pública e a integridade dos cidadãos que 
frequentam nossa cidade;
Considerando que o auto ao qual o processo faz 
alusão, trata-se dos Autos de Infrações lavrados por 
esta Secretaria nos dias 29/04/2019, 04/06/2019 e 
09/07/2019, havendo o descumprimento da conduta 
no Art. 300, Art. 60 e Art. 314 parágrafos 4º e 35ºda 
Lei Complementar Nº 093/2017;
Em razão dos fatos e fundamentos acima descritos, 
tendo em vista a ausência de recurso administra-
tivo, CONFIRMO OS AUTOS DE INFRAÇÕES nºS 
13379/2019, 12060/2019 e 12077/2019, respec-
tivamente, sendo o autuado LAURO CABRAL DOS 
SANTOS CPF/CNPJ 451.600.747-91 multado nos 
valores de 1.169,54 (HUM MIL, CENTO E SESSENTA 
E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), 
2.339,09 (DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E NOVE 
REAIS E NOVE CENTAVOS) e  2.339,09 (DOIS 
MIL, TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVE 
CENTAVOS), devendo o mesmo recolher o valor à 
Fazenda Pública Municipal no prazo de 30 dias, sob 
pena de inclusão em Dívida Ativa e futura Execução 
Fiscal.
Guarapari-ES, 22 de Abril de 2022.

Fabricius Merigueti de Paula
Secretária Adjunto de Análise e Aprovação de 
Projetos
PMG - Mat. 14954-1

Protocolo 841377

Termos

EXTRTAO DO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL 
AMIGÁVEL Nº 098/2022
DISTRATADA: S&A SERVIÇOS E OBRAS EIRELI
DISTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI
PROCESSO: 23608/2019
OBJETO: RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS Nº 196/2019.

Protocolo 841025

Ibatiba

Decreto

DECRETO Nº 035/2022, de 29 de abril de 2022.

DESIGNA O GESTOR DO FUNCIDADES E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA, ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Orgânica Municipal;
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DECRETA:
Art. 1º. Designar o Srº DIEGO PEREIRA HUGUINIM, 
Secretaria Municipal de Fazenda, para exercer a 
função de Gestor do Fundo de Desenvolvimento 
Municipal de Ibatiba - FMDI, nos termos do Art 3º da 
Lei Complementar nº 6.004 de 24 de setembro de 2013.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação revogando as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.
Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município 
de Ibatiba, aos vinte e nove dias do mês de abril do ano 
de dois mil e vinte e dois. (29/04/2022).

LUCIANO MIRANDA SALGADO
Prefeito Municipal

Protocolo 841333

Ibiraçu

Edital

EDITAL
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Nº 007/2022
Contratação Temporária

O Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, por 
intermédio da SEMOSI, faz saber que fará realizar, 
nos termos das Leis Municipais, PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO com vistas à contratação temporária 
de profissionais para atendimento às necessidades de 
excepcional interesse público do Município de Ibiraçu, 
conforme Proc. Adm. nº 688/2022. Cargos: Diversos 
cargos, conforme Edital. Inscrições: dias 04 e 05/05/2022, 
no horário de 07h às 11h e 12h às 16h, no Complexo 
Cultural Roque Peruch em Ibiraçu. O edital poderá ser 
acessado através do site: www.ibiracu.es.gov.br.

Ibiraçu, 29 de abril de 2022.
DIEGO KRENTZ

Prefeito Municipal
Protocolo 840771

RESULTADO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO TP 
002/2022
A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público o resultado 
da Fase de Julgamento da Habilitação da Licitação TP nº 
002/2022. Declara HABILITADAS as empresas CONCIDEL 
CONSTRUÇÕES CIVIS DEPIZZOL LTDA EPP, COMAN 
ENGENHARIA LTDA EPP, RA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
CIVIL EIRELI EPP, CVN CONSTRUTORA VIA NORTE LTDA 
EPP E RV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.     Fica 
marcada a data de 10/05/2022, às 09h30m, na sala da 
CPL, a abertura dos envelopes de nº 2 - Proposta de Preços, 
caso não haja interposição de recursos.
LUANA GUASTI
Presidente da CPL Substituta

Protocolo 840877

Portaria

 PORTARIA Nº 22.330/2022

EXONERA O SERVIDOR QUE ESPECIFICA.
O Prefeito em exercício do Município de Ibiraçu, 
Estado do Espírito Santo, no exercício de suas 
atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar o servidor JOCIRLEY ROSA, 
ocupante do cargo comissionado de ASSESSOR 
ESPECIAL NÍVEL II, a partir de 29/04/2022.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, gerando seus efeitos a partir de 
29/04/2022.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 28 
de abril de 2022.

DIEGO KRENTZ
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de 
Administração em 28 de abril de 2022.

THIAGO PAGUNG RAMPINELLI
Secretário Municipal de Administração e Recursos 
Humanos Interino

Protocolo 841413

PORTARIA Nº 22.331/2022

NOMEAR SERVIDORA PARA CARGO QUE ESPECIFICA.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito 
Santo, no exercício de suas atribuições legais, e;

Considerando o pedido através do processo nº. 
001746/2022;

RESOLVE:

Art. 1º. Contratar a servidora abaixo relacionada 
para ocupar o cargo adiante especificado, com 
vencimentos devidamente atualizados.

I - MARCIANA LORENCINI BOLDRINI RECLA, para 
ocupar o cargo de BERÇARISTA, a partir de 02/05/2022.

Art. 2º. O contrato de trabalho terá prazo de 06 (seis) 
meses, podendo ser prorrogado por período igual.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, gerando seus efeitos a partir de 
02/05/2022, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 28 
de abril de 2022.

DIEGO KRENTZ
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de 
Administração, em 28 de abril de 2022.

THIAGO PAGUNG RAMPINELLI
Secretário Municipal de Administração e Recursos 
Humanos Interino

Protocolo 841423

PORTARIA Nº 22.332/2022

NOMEAR SERVIDORA PARA CARGO QUE ESPECIFICA.
O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito 
Santo, no exercício de suas atribuições legais, e;

Considerando o pedido através do processo nº. 001744/2022;
RESOLVE:
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Art. 1º. Contratar a servidora abaixo relacionada 
para ocupar o cargo adiante especificado, com 
vencimentos devidamente atualizados.

I - VANESSA COSTA CAVALIERI, para ocupar o cargo 
de BERÇARISTA, a partir de 02/05/2022.

Art. 2º. O contrato de trabalho terá prazo de 06 (seis) 
meses, podendo ser prorrogado por período igual.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, gerando seus efeitos a partir de 
02/05/2022, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu, em 28 
de abril de 2022.

DIEGO KRENTZ
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de 
Administração, em 28 de abril de 2022.

THIAGO PAGUNG RAMPINELLI
Secretário Municipal de Administração e Recursos 
Humanos Interino

Protocolo 841427

Aditivo

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
036/2021

Contratante: Município de Ibiraçu. Contratado: 
ANTONIO DEMUNER NETO, CPF nº 488.273.047-20, 
Proc. N°: 1198/2021, Objeto: Locação de um Imóvel 
para atender como Deposito da alimentação escolar 
com parceria entre a Secretaria Municipal de Educação 
e a Associação Amigos da Justiça Cidadania, Educação 
e Arte, no Município de Ibiraçu, a pedido da SEME “Fica 
prorrogado o prazo de vigência do contrato por mais 
12 meses.” O presente Termo Aditivo gera efeitos a 
partir de 21/04/2022, bem como fica REAJUSTADO o 
valor mensal para R$ 3.000,00, conforme autorizado 
no processo nº 916/22. Ficam inalteradas as demais 
cláusulas contratuais..

DIEGO KRENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

Protocolo 840731

Errata

ERRATA DO EDITAL Nº 015/2022.

ONDE SE LÊ:
A.2 AGENTE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO
PRÉ-REQUISITO: ENSINO MÉDIO COMPLETO

LEIA - SE:
A.2 AGENTE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO
PRÉ-REQUISITO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO

A . 2  AGENTE DE 
ATENDIMENTO AO 
PÚBLICO

CADASTRO DE RESERVA

PRÉ-REQUISITO • Ensino Fundamental Completo;
• Curso Básico de Informática em 
Microsoft Word e Excel de no mínimo 120 
(cento e vinte) horas;

V E N C I M E N T O 
MENSAL

R$ 1.331,87

TEMPO DE 
CONTRATAÇÃO

                                                                                                       06 
(seis) meses, podendo ser prorrogado por 
igual período.

CARGA HORÁRIA 40 (quarenta) horas semanais.

ONDE SE LÊ:
8. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:
8.3 A PROVA DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS QUE VISA 
AVALIAR OS TÍTULOS DO CANDIDATO NAS DUAS 
ÁREAS INDICADAS NOS QUADROS ABAIXO, TERÁ 
O VALOR MÁXIMO DE 100 PONTOS, CONFORME 
INDICADA NOS ANEXOS II E III.

LEIA - SE:
8. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:

8.3 A PROVA DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS QUE 
VISA AVALIAR OS TÍTULOS DO CANDIDATO NAS 
ÁREAS INDICADAS, ASSIM COMO A AVALIAÇÃO 
DO EXERCÍCÍO PROFISSIONAL NOS QUADROS 
ABAIXO, TERÃO O VALOR MÁXIMO DE 100 PONTOS, 
CONFORME INDICADO NOS ANEXOS II, III, IV E V.

ONDE SE LÊ:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU PROCESSO 
SELETIVO 014/2022
ANEXO I DA INSCRIÇÃO

LEIA - SE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU PROCESSO 
SELETIVO 015/2022
ANEXO I DA INSCRIÇÃO

ONDE SE LÊ:
ANEXO I DA INSCRIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU - ESPÍRITO 
SANTO  PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
013/2022

LEIA - SE:
ANEXO I DA INSCRIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU - ESPÍRITO 
SANTO  PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
015/2022

IBIRAÇU, 29 DE ABRIL DE 2022.

DIEGO KRENTZ
PREFEITO MUNCIPAL DE IBIRAÇU

Protocolo 841050

Ibitirama

Decreto

DECRETO Nº. 169/2022

CONSTITUI COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBITIRAMA, ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, 
estabelecidas pelo Art. 79 da Lei Orgânica Municipal,
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CONSIDERANDO os fatos narrados no Processo Nº 
6967/2021;

DECRETA

Art. 1º - Fica constituída Comissão de Processo 
Administrativo Nº 004/2022, para apurar os fatos 
relatados no processo Nº. 6967/2021, que será 
composta de 03 (três) Servidores Públicos Municipal, 
a saber:

- IPERCILIANA CRISTINA BERNARDO PROVETI;
- GRACIELE CAROLINE DE OLIVEIRA;
- VICTOR NASSER DA FONSECA.

Art. 2º - Nos termos do § 1º, do Art. 197 e do 
parágrafo único, da Lei Nº. 025/90 presidirá a 
Comissão, a servidora IPERCILIANA CRISTINA 
BERNARDO PROVETI.

Parágrafo Único - Os servidores que compõe essa 
comissão receberão 02 (duas) gratificações, sendo 
uma na abertura do processo e outra na finalização 
do mesmo, de acordo com Decreto Nº 108/2012.

Art. 3º - A comissão terá o prazo de 60 (sessenta) 
dias para concluir os trabalhos e emitir o relatório 
final.

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

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

Ibitirama-ES, 26 de Abril de 2022.

PAULO LEMOS BARBOSA
Prefeito Municipal

Protocolo 840768

DECRETO Nº. 170/2022

CONSTITUI COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBITIRAMA, ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, 
estabelecidas pelo Art. 79 da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO os fatos narrados no Processo Nº 
2454/2022;

DECRETA

Art. 1º - Fica constituída Comissão de Processo 
Administrativo Nº 005/2022, para apurar os fatos 
relatados no processo Nº. 2454/2022, que será 
composta de 03 (três) Servidores Públicos Municipal, 
a saber:

- ROGÉRIA VIEIRA DA SILVA;
- IÉRICA DE OLIVEIRA GOMES MIRANDA;
- ROSANE MATAVELI VIMERCATI.

Art. 2º - Nos termos do § 1º, do Art. 197 e do 
parágrafo único, da Lei Nº. 025/90 presidirá a 
Comissão, a servidora ROGÉRIA VIEIRA DA SILVA.

Parágrafo Único - Os servidores que compõe essa 
comissão receberão 02 (duas) gratificações, sendo 
uma na abertura do processo e outra na finalização 

do mesmo, de acordo com Decreto Nº 108/2012.

Art. 3º - A comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias 
para concluir os trabalhos e emitir o relatório final.

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

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

Ibitirama-ES, 26 de Abril de 2022.

PAULO LEMOS BARBOSA
Prefeito Municipal

Protocolo 840770

DECRETO Nº 171/2022

NOMEIA RESPONSÁVEIS PELA CONFERÊNCIA 
E RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS 
ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBITIRAMA-ES, no uso 
de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 79 da 
Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º. O recebimento de mercadorias e serviços 
adquiridos pelo município deverá ser feito nos termos 
estabelecidos pelo Decreto Nº 104/2021, ficando a 
servidora KETLLEN CRISTINA LOZE DE OLIVEIRA, 
responsável pela conferência e recebimento dos 
mesmos em todas as secretarias devendo em 
cada Secretaria ser acompanhado dos seguintes 
servidores:

• Secretaria Municipal de Agricultura, Ind. 
Com. e Meio Amb. - Érika Campos Alves;
• Secretaria Municipal de Saúde - Amanda 
Rodrigues de Castro;
• Secretaria Municipal de Assistência Social - 
Elenice Aparecida Oliveira Bello;
• Secretaria Municipal de Educação - Paulo 
César Santos Margarida;
• Secretaria Municipal de Administração/PGM/
CGM - Veridiane Ribeiro Teodoro Vieira;
• Secretaria Municipal de Fazenda - Carlos 
Henrique Barbosa da Silva;
• Secretaria Municipal de Turismo - Miguel 
Mateus Machado;
• Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo - 
Valney Medeiros do Amaral;
• Gabinete do Prefeito - Rogéria Vieira da Silva;

Art. 2º. Nenhuma despesa será liquidada e nenhum 
pagamento será efetuado, sem a conferência das 
pessoas citadas neste decreto.

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

Art. 4º. Fica revogado o decreto nº. 524/2021.

Gabinete do Prefeito,

Ibitirama-ES, 26 de Abril de 2022.

PAULO LEMOS BARBOSA
Prefeito Municipal

Protocolo 840772
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DECRETO Nº 173/2022
NOMEIA COMISSÃO PARA FINS DE HOMOLOGAÇÃO 
DO CÁLCULO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO 
“INTER-VIVOS”, A QUALQUER TÍTULO, POR ATO 
ONEROSO, DE BENS IMÓVEIS, POR NATUREZA OU 
ACESSÃO FÍSICA, E DE DIREITOS REAIS SOBRE 
IMÓVEIS - ITBI, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE IBITIRAMA-ES, no uso de 
suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica 
do Município,

DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados os seguintes servidores 
para compor a comissão de avaliação de imóveis 
urbanos e rurais, como a atribuição de apuração 
dos valores de mercado dos imóveis no município 
de Ibitirama, a serem utilizáveis como base de 
cálculo do lançamento do imposto de transmissão 
“inter vivos” a qualquer título, por ato oneroso, por 
natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre 
imóveis - ITBI, nos termos do Decreto Nº 084/2021:
LOURENÇO DE FREITAS PEREIRA - Engenheiro Civil;
AURO FERREIRA DA SILVA - Engenheiro Agrônomo;
SEBASTIÃO DE FREITAS RODRIGUES - Chefe de 
Tributação;
CARLOS HENRIQUE BARBOSA DA SILVA - Agente 
Fiscal;
FRANCISCO JEFESON MATOS FELIX - Agente fiscal; 
(Suplente).

§ 1º A Diretoria de Tributação e Arrecadação poderá 
requisitar os servidores nomeados acima que 
poderão afastar-se de suas atividades cotidianas 
para poderem compor as atividades da comissão, 
devendo no prazo de 15 (quinze) dias úteis, entregar 
o laudo técnico de avaliação, visando respaldar a 
Autoridade Fiscal Competente no arbitramento da 
base de cálculo do ITBI.
§ 2º A comissão de que trata este decreto deverá 
auxiliar os agentes fiscais, durante a realização das 
avaliações com emissão de laudo técnico.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data da sua 
publicação.
Art. 3º Fica revogado o Decreto Nº 002/2022 e 
Decreto Nº 131/2022.
Gabinete do Prefeito,
Ibitirama-ES, 26 de Abril de 2022.

PAULO LEMOS BARBOSA
Prefeito Municipal

Protocolo 840774

DECRETO Nº 175/2022

TORNA SEM EFEITO OS DECRETOS Nº 169/2022, Nº 
170/2022, Nº 171/2022 E Nº. 173/2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBITIRAMA-ES, no uso 
de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 79 da 
Lei Orgânica do Município,

DECRETA:
Art. 1º. Torna sem efeito os Decretos Nº 169/2022, 
Nº 170/2022, Nº 171/2022 e Nº. 173/2022.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito,
Ibitirama-ES, 28 de Abril de 2022.

Célio Martins Morales
Prefeito Municipal em Exercício

Protocolo 840775

DECRETO Nº. 176/2022

CONSTITUI COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBITIRAMA EM 
EXERCÍCO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso 
de suas atribuições legais, estabelecidas pelo Art. 73 
da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO os fatos narrados no Processo Nº 
6967/2021;

DECRETA

Art. 1º - Fica constituída Comissão de Processo 
Administrativo Nº 004/2022, para apurar os fatos 
relatados no processo Nº. 6967/2021, que será 
composta de 03 (três) Servidores Públicos Municipal, 
a saber:

- IPERCILIANA CRISTINA BERNARDO PROVETI;
- GRACIELE CAROLINE DE OLIVEIRA;
- VICTOR NASSER DA FONSECA.

Art. 2º - Nos termos do § 1º, do Art. 197 e do 
parágrafo único, da Lei Nº. 025/90 presidirá a 
Comissão, a servidora IPERCILIANA CRISTINA 
BERNARDO PROVETI.

Parágrafo Único - Os servidores que compõe essa 
comissão receberão 02 (duas) gratificações, 
sendo uma na abertura do processo e outra na 
finalização do mesmo, de acordo com Decreto Nº 
108/2012.

Art. 3º - A comissão terá o prazo de 60 (sessenta) 
dias para concluir os trabalhos e emitir o relatório 
final.

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

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

Ibitirama-ES, 28 de Abril de 2022.

CÉLIO MARTINS MORALES
Prefeito Municipal em Exercício

Protocolo 840777

DECRETO Nº. 177/2022

CONSTITUI COMISSÃO DE PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBITIRAMA EM 
EXERCÍCO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso 
de suas atribuições legais, estabelecidas pelo Art. 73 
da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO os fatos narrados no Processo Nº 
2454/2022;

DECRETA

Art. 1º - Fica constituída Comissão de Processo 
Administrativo Nº 005/2022, para apurar os fatos 
relatados no processo Nº. 2454/2022, que será 
composta de 03 (três) Servidores Públicos Municipal, 
a saber:
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- ROGÉRIA VIEIRA DA SILVA;
- IÉRICA DE OLIVEIRA GOMES MIRANDA;
- ROSANE MATAVELI VIMERCATI.

Art. 2º - Nos termos do § 1º, do Art. 197 e do 
parágrafo único, da Lei Nº. 025/90 presidirá a 
Comissão, a servidora ROGÉRIA VIEIRA DA SILVA.

Parágrafo Único - Os servidores que compõe essa 
comissão receberão 02 (duas) gratificações, sendo 
uma na abertura do processo e outra na finalização 
do mesmo, de acordo com Decreto Nº 108/2012.

Art. 3º - A comissão terá o prazo de 60 (sessenta) 
dias para concluir os trabalhos e emitir o relatório 
final.

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

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

Ibitirama-ES, 28 de Abril de 2022.

CÉLIO MARTINS MORALES
Prefeito Municipal em Exercício

Protocolo 840779

DECRETO Nº 178/2022

NOMEIA RESPONSÁVEIS PELA CONFERÊNCIA 
E RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS 
ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBITIRAMA EM 
EXERCÍCO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no 
uso de suas atribuições legais, estabelecidas 
pelo Art. 73 da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º. O recebimento de mercadorias e 
serviços adquiridos pelo município deverá ser 
feito nos termos estabelecidos pelo Decreto 
Nº 104/2021, ficando a servidora KETLLEN 
CRISTINA LOZE DE OLIVEIRA, responsável pela 
conferência e recebimento dos mesmos em todas 
as secretarias devendo em cada Secretaria ser 
acompanhado dos seguintes servidores:

• Secretaria Municipal de Agricultura, Ind. 
Com. e Meio Amb. - Érika Campos Alves;
• Secretaria Municipal de Saúde - Amanda 
Rodrigues de Castro;
• Secretaria Municipal de Assistência 
Social - Elenice Aparecida Oliveira Bello;
• Secretaria Municipal de Educação - Paulo 
César Santos Margarida;
• Secretaria Municipal de Administração/
PGM/CGM - Veridiane Ribeiro Teodoro Vieira;
• Secretaria Municipal de Fazenda - Carlos 
Henrique Barbosa da Silva;
• Secretaria Municipal de Turismo - Miguel 
Mateus Machado;
• Secretaria Municipal de Obras e 
Urbanismo - Valney Medeiros do Amaral;
• Gabinete do Prefeito - Rogéria Vieira da 
Silva;

Art. 2º. Nenhuma despesa será liquidada e 
nenhum pagamento será efetuado, sem a 

conferência das pessoas citadas neste decreto.
Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Art. 4º. Fica revogado o decreto nº. 524/2021.

Gabinete do Prefeito,

Ibitirama-ES, 28 de Abril de 2022.

CÉLIO MARTINS MORALES
Prefeito Municipal em Exercício

Protocolo 840780

DECRETO Nº 179/2022
NOMEIA COMISSÃO PARA FINS DE 
HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DO IMPOSTO DE 
TRANSMISSÃO “INTER-VIVOS”, A QUALQUER 
TÍTULO, POR ATO ONEROSO, DE BENS IMÓVEIS, 
POR NATUREZA OU ACESSÃO FÍSICA, E DE 
DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - ITBI, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE IBITIRAMA EM 
EXERCÍCO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no 
uso de suas atribuições legais, estabelecidas 
pelo Art. 73 da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados os seguintes servidores 
para compor a comissão de avaliação de 
imóveis urbanos e rurais, como a atribuição de 
apuração dos valores de mercado dos imóveis 
no município de Ibitirama, a serem utilizáveis 
como base de cálculo do lançamento do imposto 
de transmissão “inter vivos” a qualquer título, 
por ato oneroso, por natureza ou acessão física, 
e de direitos reais sobre imóveis - ITBI, nos 
termos do Decreto Nº 084/2021:
LOURENÇO DE FREITAS PEREIRA - Engenheiro 
Civil;
AURO FERREIRA DA SILVA - Engenheiro 
Agrônomo;
SEBASTIÃO DE FREITAS RODRIGUES - Chefe de 
Tributação;
CARLOS HENRIQUE BARBOSA DA SILVA - 
Agente Fiscal;
FRANCISCO JEFESON MATOS FELIX - Agente 
fiscal; (Suplente).

§ 1º A Diretoria de Tributação e Arrecadação 
poderá requisitar os servidores nomeados 
acima que poderão afastar-se de suas 
atividades cotidianas para poderem compor as 
atividades da comissão, devendo no prazo de 
15 (quinze) dias úteis, entregar o laudo técnico 
de avaliação, visando respaldar a Autoridade 
Fiscal Competente no arbitramento da base de 
cálculo do ITBI.
§ 2º A comissão de que trata este decreto deverá 
auxiliar os agentes fiscais, durante a realização 
das avaliações com emissão de laudo técnico.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data da 
sua publicação.
Art. 3º Fica revogado o Decreto Nº 002/2022 e 
Decreto Nº 131/2022.
Gabinete do Prefeito,

Ibitirama-ES, 28 de Abril de 2022.
CÉLIO MARTINS MORALES
Prefeito Municipal em Exercício

Protocolo 840781
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Iconha

Contrato

EXTRATO DE CONTRATO
Pregão Presencial n.º 006/2022

ID CidadES: 2022.032E0700001.01.0013
Processo Administrativo: 002.288/2022.
Pregão Presencial: 006/2022.
Contratante: Prefeitura Municipal de Iconha/ES.
Objeto: Contratação de empresa especializada para 
prestação dos serviços de transporte escolar, sob a 
forma de fretamento, com fornecimento de veículos 
convencionais, abastecidos de combustível, com um 
motorista por veículo para atender os alunos do Ensino 
Médio, matriculados na EEEFM Cel. Antônio Duarte, 
LINHA ESTADUAL do Município de Iconha, residentes 
na zona rural, conforme planilhas anexas, com roteiros 
e quilometragens, para o restante do calendário do 
ano letivo de 2022, considerando a data deste vigente 
contrato, abrangendo aproximadamente 184 (cento e 
oitenta e quatro) dias letivos.
Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura.
Data de Assinatura: 27/04/2022.

CONTRATO n.º 065/2022
Promitente Fornecedor: G P BINDELLI TRANSPORTES - ME
CNPJ: 15.182.834/0001-32
Valor: R$ 297.686,24 (duzentos e noventa e sete 
mil seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro 
centavos)

CONTRATO n.º 066/2022
Promitente Fornecedor: J C BRANDAO SILVA 
TRANSPORTES E TURISMO
CNPJ: 29.560.583/0001-97
Valor: R$ 297.160,00 (duzentos e noventa e sete mil 
cento e sessenta reais).

GEDSON BRANDÃO PAULINO
Prefeito Municipal

Protocolo 841274

Jaguaré

Contrato

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
RESUMO CONTRATO Nº 018/2022, ORIUNDO DA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 000002/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JAGUARÉ.
CONTRATADA: ADL CONSTRUTORA LTDA EPP
OBJETO: Contratação de empresa de prestação de 
serviço de construção civil com fornecimento de material 
e mão de obra, para ampliação do muro do cemitério 
localizado no bairro Irmã Tereza - no município de 
Jaguaré-ES - ES- ID - 2022.038E0700001.01.0003.
VALOR: fica determinado o valor total deste contrato 
em R$ 140.793,46 (cento e quarenta mil, setecentos e 
noventa e três reais e quarenta e seis centavos).
VIGÊNCIA: O contrato será valido por 90 dias, 
contados de sua assinatura.

Jaguaré-ES, 29 de Abril de 2022
MARCOS ANTONIO GUERRA WANDERMUREM

Prefeito Municipal
Protocolo 841366

Aditivo

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
RESUMO DO SEGUNDO TERMO DE ADITIVO, 

ao Contrato nº 014/2020, ORIUNDO DA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00001/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTRATADO: N.G. ENGENHARIA LTDA
OBJETO: Contratação de empresa para obra de 
construção da rede de tratamento de esgoto 
do bairro Novo Tempo/PAC, no município de 
Jaguaré/ES - convênio nº 0352302-87/671505 
Ministério Do Desenvolvimento Regional, ID - 
2021.038E0700001.01.0016.
PRAZO: O presente termo tem por finalidade 
ADITAR ao Contrato nº 000014/2020 no que 
se refere ao prazo de vigência e execução do 
mesmo, que consta na Cláusula Sexta, item 6.1, 
por mais 60 (sessenta) dias, a partir do dia 01 
(um) de maio de 2022 até o dia 30 (trinta) de 
junho de 2022.
VALOR: O valor deste termo de aditivo para 
cobrir as despesas relativas à justificativa da 
Prorrogação do Prazo de Vigência, será de R$ 
353.952,53 (trezentos e cinquenta e três mil, 
novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e 
três centavos), representando o total de 7,26%% 
(sete vírgula setenta e oito por cento) do contrato 
e aditivos, passando o Contrato a vigorar no 
valor total de R$ 5.228.110,96 (quatro milhões, 
novecentos e três mil, trezentos e quatorze reais 
e oitenta e três centavos).

Jaguaré-ES, 29 de Abril de 2022.

MARCOS ANTONIO GUERRA WANDERMUREM
Prefeito

Protocolo 841341

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
RESUMO DO QUARTO TERMO DE ADITIVO, ao 
Contrato nº 007/2018, ORIUNDO DO PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 00010/2018
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ.
CONTRATADO: SERMAL - SERVICO MATEENSE 
DE ANESTESIA LTDA
OBJETO: Contratação de empresa especializada 
em prestação de serviços médicos de aneste-
siologia, para atendimento no centro cirúrgico, 
da unidade mista de internação/maternidade 
municipal, em procedimentos cirúrgicos de 
pequeno e médio porte, visando atender, 
por demanda, as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde.
PRAZO: O presente termo tem por finalidade 
ADITAR ao Contrato nº 007/2018 no que se 
refere ao prazo de vigência do mesmo, que 
consta na Cláusula Quarta, item 4.1, por mais 
12 (doze) meses, a partir do dia 03 (três) de 
maio de 2022 até o dia 02 (dois) de maio de 
2023.

Jaguaré-ES, 29 de Abril de 2022.

TÂNIA MARIA PARIZ XAVIER
Secretária Municipal de Saúde

Protocolo 841422
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MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
RESUMO DO SEGUNDO TERMO DE ADITIVO, ao 
Contrato nº 0011/2021, ORIUNDO DO PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 007/2021
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO 
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ.
CONTRATADO: TOTI & FILHOS TRANSPORTES 
TURISMO LTDA EPP
OBJETO: Contratação de empresa especializada, em 
transporte de pacientes, para atender os usuários do 
SUS - Sistema Único de Saúde, Código Remessa nº 
2021.038E0500001.02.0005.
PRAZO: O presente termo tem por finalidade ADITAR 
ao contrato nº 0011/2021 no que se refere ao Prazo 
de Vigência do mesmo, que consta na Cláusula 
Quinta, item 5.1, por mais 12 (doze) meses, a partir 
do dia 04 (quatro) de maio de 2022 até o dia 03 (três) 
de maio de 2023, bem como os efeitos financeiros 
desta operação.

Jaguaré-ES, 29 de Abril de 2022.
TÂNIA MARIA PARIZ XAVIER
Secretária Municipal de Saúde

Protocolo 841438

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
RESUMO DO TERCEIRO TERMO DE ADITIVO, ao 

Contrato nº 000032/2020, ORIUNDO DO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 000034/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO
CONTRATADO: ADILSON AUGUSTO ALMEIDA LTDA
OBJETO: 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.
PRAZO: O presente termo tem por finalidade ADITAR 
ao Contrato nº 000032/2020 no que se refere ao 
prazo de vigência do mesmo, que consta na Cláusula 
Quarta, item 4.1, por mais 60 (sessenta) dias, a 
partir do dia 01 (um) de maio de 2022 até o dia 30 
(trinta) de junho de 2022.
VALOR: O valor deste termo de aditivo para cobrir as 
despesas relativas à justificativa da Prorrogação do 
Prazo de Vigência, será de R$ 19.563,17 (dezenove 
mil, quinhentos e sessenta e três reais e dezessete 
centavos), representando o total de 18,33% (dezoito 
vírgula trinta e três por cento) do contrato e aditivos, 
passando o Contrato a vigorar no valor total de R$ 
126.313,17 (cento e vinte e seis mil, trezentos e 
treze reais e dezessete centavos).

Jaguaré-ES, 29 de Abril de 2022.
MARCOS ANTONIO GUERRA WANDERMUREM

Prefeito
Protocolo 841547

Errata

ERRATA

CONTRATO Nº 009/2022

PROTOCOLO 826379

ONDE SE LÊ:

CLÁUSULA QUINTA - PRAZOS E CONDIÇÕES DA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5.5 - O valor estimado para contratação é de R$ 
1.510.000,00, como segue:

Item 03 - Fornecimento de peças originais e similares 
- R$ 450.000,00

LEIA-SE:

CLÁUSULA QUINTA - PRAZOS E CONDIÇÕES DA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5.5 - O valor estimado para contratação é de R$ 
1.510.000,00, como segue:

Item 03 - Fornecimento de peças originais e similares 
- R$ 405.000,00

Jaguaré, 29 de Abril de 2022
MARCOS ANTONIO GUERRA WANDERMUREM
Prefeito

Protocolo 841177

João Neiva

Edital

RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO DA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, torna público 
o resultado do julgamento da habilitação da 
Concorrência Pública supra citada, cujo objeto é a 
Contratação de empresa especializada na execução 
de obra de Construção do Centro de referência da 
Assistência Social - CRAS, situada na Rua Pedro 
Zangrande e Rua Maria B. Almeida, Centro, no 
Município de João Neiva/ES.
Licitantes habilitadas: MAIA ENGENHARIA EIRELI e 
CUCO COMERCIAL, PARTICIPAÇÕES, CONSTRUÇÕES 
E PROJETOS EIRELI.
Licitantes inabilitadas: JH CONSTRUTORA LTDA EPP 
e CONSTRUTORA VIA NORTE LTDA
Ficam as empresas devidamente notificadas para, 
caso queiram, interpor recurso no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados a partir desta publicação.
João Neiva, 29 de abril de 2022.

Neidemara de Araújo Imberti Carlos
Presidente CPL PMJN

Protocolo 841445

Portaria

PORTARIA Nº 12.471, de 28 de abril de 2022.

Dispõe sobre constituição de Comissão de Processo 
Administrativo Disciplinar (PAD).

O Prefeito Municipal de João Neiva, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo art. 61, inciso VI da Lei Orgânica Municipal, e;

Considerando o que consta no Processo Ad-
ministrativo nº 1.149, de 22/02/2022, 
proveniente da Secretaria Municipal de 
Educação (Semed);
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Considerando a necessidade de se constituir 
Comissão para atuar no Processo Administrativo 
Disciplinar (PAD), na apuração dos fatos elencados 
no Processo Administrativo acima enumerado;

Considerando o entendimento dado pelo STF na 
interpretação da qualificação dos servidores que 
comporão o PAD, lançado no RMS 32357, publicado 
em 17/04/2020;

Considerando que é dever de toda autoridade que 
tenha ciência de irregularidade no serviço público 
promover sua imediata apuração, conforme 
dispõe, também, o art. 224 da Lei Municipal nº 
3.036/2018;

Considerando as disposições dos artigos 230 a 234 
da Lei Municipal nº 3.036/2018;

RESOLVE:

Art. 1º. Constituir Comissão para atuar no Processo 
Administrativo Disciplinar (PAD), para apuração de 
responsabilidade, em razão dos fatos elencados no 
Processo Administrativo nº 1.149, de 22/02/2022, 
que será composta dos seguintes membros:

Presidente: Marcos Antonio do Nascimento
Secretário: Antonio Elias de Fraga
Membro: Antônio Rodolfo Waichert

Art. 2º. A Comissão, ora constituída, deverá 
começar e concluir os trabalhos, no prazo de 60 
(sessenta) dias, a contar da data de publicação 
desta, podendo este prazo ser prorrogado por igual 
período, quando as circunstâncias o exigirem.

Art. 3º. A Comissão deverá atuar a partir do Termo 
de Indiciamento do servidor até o Relatório Final, 
aproveitando as provas já carreadas aos autos.
Art. 4º. A Comissão deverá observar a finalidade 
e o procedimento previsto na Lei Municipal nº 
3.036/2018.

Art. 5º. Para bem cumprir as suas atribuições, 
a Comissão terá acesso a toda documentação 
necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá 
colher quaisquer depoimentos e demais provas 
que entender pertinentes, devendo à servidora 
Jeniffer Heyd do Nascimento ser notificado para, 
caso queira, a produzir prova(s) admitida(s) em 
direito, desde que justifique a necessidade destas.

Art. 6º. Os integrantes da presente Comissão 
ficarão dispensados de suas atividades normais 
nos dias de apuração dos fatos, para se dedicarem 
exclusivamente aos trabalhos da Comissão, até a 
conclusão do relatório final.

Art. 7º. O Gabinete do Prefeito comunicará aos 
Secretários das pastas de lotação dos servidores 
que integram a presente Comissão, do teor desta 
Portaria.

Art. 8º. Fica revogada a Portaria nº 12.441, de 31 de 
março de 2022.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de João Neiva, em 28 
de abril de 2022.

Paulo Sérgio De Nardi
Prefeito Municipal

Registrada e publicada, em 28 de abril de 2022.

Vanessa dos Santos
Chefe de Gabinete

Protocolo 841393

Contrato

RESUMO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 
003/2022

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA: VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA
Objeto: Contratação de empresa para o 
fornecimento de bilhetes de passagens em 
ônibus coletivo intermunicipal e interestadual, em 
atendimento à Secretaria Municipal de Saúde de 
João Neiva.
Vigência: 12 meses, a partir de sua assinatura.
Valor: R$ 24.000,00
João Neiva/ES, 29 de abril de 2022.

Dirceu Antônio Gripa
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Protocolo 840806

Laranja da Terra

Contrato

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 049/2022.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Laranja da 
Terra.
CONTRATADA: TIAGO RAIMUNDO DA SILVA - 
PRODUÇÕES TR
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA EM SERVIÇOS DE RODEIOS NÍVEL 
NACIONAL, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA 
E ADMINISTRAÇÃO DE  SERVIÇOS  PARA 
APRESENTAÇÃO DE  3  D IAS  (06 ,  07  E 
08  DE  MAIO/2022)  NAS  FEST IV IDADES 
COMEMORATIVAS  AO  34°  (TR IGÉSIMO 
QUARTO)  ANIVERSÁRIO  DE  EMANCIPAÇÃO 
POL IT ICA  DO  MUNIC ÍP IO  DE  LARANJA  DA 
TERRA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 05 A 08 DE 
MAIO DE 2022.
VALOR GLOBAL: R$ 148.000,00.
VIGÊNCIA: 29/04/2022 a 31/05/2022.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
ÓRGÃO: 118 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TURISMO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orçamentária: 118 - Secretaria 
Municipal de Turismo, Cultura e Esportes
Código: 118118.1339200322.124 - Festividades 
e Comemorações Municipais
Elemento de Despesa: 33903000000 - Material 
de Consumo
Grupo de Fonte: 1 e/ou 2 - Recursos do Exercício 
Corrente e/ou Recursos dos Exercícios Anteriores
Fonte de Recurso: 001 0000 - Recursos Ordinários

Protocolo 841068
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Convênio

Contrato de concessão de uso que entre si celebram 
o Município de Laranja da Terra/ES e o Estado do 
Espírito Santo, por intermédio do Departamento 
Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo. O 
presente CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO visa ao 
atendimento do DETRAN/ES, para funcionamento do 
PAV - Posto de Atendimento Veicular de LARANJA DA 
TERRA/ES. O presente CONTRATO DE CONCESSÃO 
DE USO terá duração de 60 (sessenta) meses.

Protocolo 840820

Mantenópolis

Termos

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

NÚMERO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
000035/2022
FORNECEDOR: GUSTAVO VARGAS DE OLIVEIRA
CPF: 154.157.887-27
ENDEREÇO: Avenida Jones dos Santos Neves , 1071, 
Irmãos Fernandes, Barra de São Francisco/ES, cep: 
29.8000-000.

OBJETO: Contratação de serviços profissionais 
autônomos de diversas para atuarem como facilita-
dores de oficina (instrutores) para desenvolvimento 
de Trabalho temporário nos grupos do Serviço de 
Conveniência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

VALOR TOTAL: 21.816,00

VIGÊNCIA: 29 de abril de 2022 a 29 de abril de 2023

DATA DA ASSINATURA: 29 de abril de 2022.

DATA DA PUBLICAÇÃO: 02 de maio de 2022.

________________________
Setor de Contratos

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR(A) 
RESPONSÁVEL PELA PUBLICAÇÃO:

Protocolo 841138

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

NÚMERO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
000034/2022
FORNECEDOR: DEIVID MARTINS DE JESUS
CPF: 125.510.287-01
ENDEREÇO: Rua Duque de Caxias, 221, centro, 
Mantenópolis/ES, cep: 29.770-000.

OBJETO: Contratação de serviços profissionais 
autônomos especializados de diversas áreas para 
atuarem como facilitadores de oficina (instrutores 
para o desenvolvimento de trabalho temporário nos 
grupos do serviço de Conveniência e Fortalecimento 
de Vínculos (SCFV).

VALOR TOTAL: 21.600,00

VIGÊNCIA: 29 de abril de 2022 a 29 de abril de 2023

DATA DA ASSINATURA: 29 de abril de 2022.

DATA DA PUBLICAÇÃO: 02 de maio de 2022.

________________________
Setor de Contratos

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR(A) 
RESPONSÁVEL PELA PUBLICAÇÃO:

Protocolo 841142

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

NÚMERO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
000036/2022
FORNECEDOR: HALLAN MARCULINA DE SOUZA
CPF: 147.305.907-08
ENDEREÇO: Rua Antônio Pereira Daniel, s/n, 
Ipiranga, Mantenópolis/ES, cep: 29.770-000.

OBJETO: Contratação de serviços profissionais 
autônomos de diversas áreas para atuarem para 
atuarem como facilitadores de oficina (instrutores) 
para desenvolvimento de trabalho temporário nos 
grupos de serviços de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos (SCFV).

VALOR TOTAL: 18.360,00

VIGÊNCIA: 29 de abril de 2022 a 29 de abril de 2023

DATA DA ASSINATURA: 29 de abril de 2022.

DATA DA PUBLICAÇÃO: 02 de maio de 2022.

________________________
Setor de Contratos

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR(A) 
RESPONSÁVEL PELA PUBLICAÇÃO:

Protocolo 841248

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

NÚMERO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
000037/2022
FORNECEDOR: LUANNA MARA DE SOUZA NUNES 
CABRAL
CPF: 148.230.967-03
ENDEREÇO: Rua Duque de Caxias, 58, centro, 
Mantenópolis/ES, cep: 29.770-000.

OBJETO: Contratação de serviços profis-
sionais autônomos de diversas áreas para 
atuarem como facil itadores de oficina 
(instrutores) para o desenvolvimento 
de trabalhos temporários nos grupos de 
Serviços de Covivência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV).

VALOR TOTAL: 18.000,00

VIGÊNCIA: 29 de abril de 2022 a 29 de abril de 2023

DATA DA ASSINATURA: 29 de abril de 2022.

DATA DA PUBLICAÇÃO: 02 de maio de 2022.

________________________
Setor de Contratos
ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR(A) 
RESPONSÁVEL PELA PUBLICAÇÃO:

Protocolo 841249
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Marechal Floriano

Termos

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL 
FLORIANO, Estado do Espírito Santo, no uso de 
suas atribuições legais, considerando informações, 
pareceres, documentos e despachos contidos no 
processo administrativo nº 2655/2022 SEME, ratifica 
a Dispensa de Licitação nº 160/2022, reconhecida pela 
Procuradoria da PMMF, para contratar a empresa HG 
CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ nº 06.071.363/0001-02 
para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO 
PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO 
DE CRECHE NA LOCALIDADE TREVO DE PARAJU, 
MARECHAL FLORIANO-ES. AUTORIZO, outrossim, a 
contratação da despesa no valor total de R$ 30.631,40 
(trinta mil seiscentos e trinta e um reais e quarenta 
centavos), a ser suportada conforme disponibilidade 
orçamentária já informada pela SEMUF.

Marechal Floriano/ES, 28 de Abril de 2022.

JOÃO CARLOS LORENZONI
Prefeito

Protocolo 840823

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO, 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, considerando informações, pareceres, 
documentos e despachos contidos no processo admi-
nistrativo nº 2179/2022 SEMUF, ratifica a Dispensa de 
Licitação nº 123/2022, reconhecida pela Procuradoria 
da PMMF, para contratar a empresa PLANEJADOS 
CANAL LTDA - CNPJ nº 38.537.560/0001-52 para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA A 
SECRETARIA DE FINANÇAS COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAL E MÃO DE OBRA. AUTORIZO, outrossim, a 
contratação da despesa no valor total de R$ 35.800,00 
(trinta e cinco mil e oitocentos reais), a ser suportada 
conforme disponibilidade orçamentária já informada 
pela SEMUF.

Marechal Floriano/ES, 28 de Abril de 2022.

JOÃO CARLOS LORENZONI
Prefeito

Protocolo 840826

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL 
FLORIANO, Estado do Espírito Santo, no uso de 
suas atribuições legais, considerando informações, 
pareceres, documentos e despachos contidos no 
processo administrativo nº 2527/2022 SEMUF, ratifica 
a Dispensa de Licitação nº 147/2022, reconhecida 
pela Procuradoria da PMMF, para contratar a empresa 
NEW WIND, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ nº 
44.942.101/0001-57 para FORNECER APARELHOS 
DE AR-CONDICIONADO. AUTORIZO, outrossim, a 
contratação da despesa no valor total de R$ 6.500,00 

(seis mil e quinhentos reais), a ser suportada conforme 
disponibilidade orçamentária já informada pela SEMUF.

Marechal Floriano/ES, 28 de Abril de 2022.

JOÃO CARLOS LORENZONI
Prefeito

Protocolo 840836

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO, 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, considerando informações, pareceres, 
documentos e despachos contidos no processo ad-
ministrativo nº 2781/2022 GABINETE, ratifica a 
Dispensa de Licitação nº 158/2022, reconhecida pela 
Procuradoria da PMMF, para contratar a empresa 
LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 
CNPJ nº 10.610.928/0001-41 para FORNECER SEIS 
CADEIRAS. AUTORIZO, outrossim, a contratação 
da despesa no valor total de R$ 2.520,00 (dois mil 
quinhentos e vinte reais), a ser suportada conforme 
disponibilidade orçamentária já informada pela SEMUF.

Marechal Floriano/ES, 28 de Abril de 2022.

JOÃO CARLOS LORENZONI
Prefeito

Protocolo 841155

Contrato

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS Nº 037/2022

ID TCEES 2022.045E0500001.09.0071

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL 
FLORIANO
CONTRATADA: PLANEJADOS CANAL LTDA - CNPJ: 
38.537.560/0001-52
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA PARA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.
VALOR: R$ 12.700,00 (doze mil e setecentos reais)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, II da Lei Federal 
nº. 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 29/04/2022.

Protocolo 841372

Marilândia

Termos

Resumo do Termo de Colaboração 005/2022 
Proc.7812/2021
Colaborador: Secretaria municipal de Assistência 
Social - SEMASC
CNPJ: 14.946.436/0001-82
Beneficiário: CARITAS DIOCESANA DE COLATINA
Valor: R$ 34.088,17
Marilândia, 11 de abril de 2022
Gerciani Aparecida de Medeiros Giuberti - Fundo 
Municipal de Assistência Social

Protocolo 841034
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Contrato

Resumo do Contrato de Fornecimento Nº 005/2022
Proc.7887/2021
Chamada Pública 001/2022 Agricultura Familiar
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Marilândia
CONTRATADO: ANDRÉ NOVENTA
Valor: 39.695,50
Vigência: contado a partir de sua assinatura até 
31/12/2022
Marilândia, 18 de abril de 2022.
Augusto Astori Ferreira Prefeito Municipal

Protocolo 840805

Resumo do Contrato de Fornecimento Nº 
006/2022
Proc.7887/2021
Chamada Pública 001/2022 Agricultura Familiar
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de 
Marilândia
CONTRATADO: PASQUALINO DA COSTA SILVA
Valor: 39.891,36
Vigência: contado a partir de sua assinatura 
até 31/12/2022
Marilândia, 18 de abril de 2022.
Augusto Astori Ferreira Prefeito Municipal

Protocolo 840808

Resumo do Contrato de Fornecimento Nº 
007/2022
Proc.7887/2021
Chamada Pública 001/2022 Agricultura Familiar
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de 
Marilândia
CONTRATADA: VANESSA APARECIDA 
CONARINCH LOURENA. Valor: 34.368,00
Vigência: contado a partir de sua assinatura 
até 31/12/2022
Marilândia, 18 de abril de 2022.
Augusto Astori Ferreira Prefeito Municipal

Protocolo 840811

Resumo do Contrato de Fornecimento Nº 
008/2022
Proc.7887/2021
Chamada Pública 001/2022 Agricultura Familiar
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Marilândia
CONTRATADO: VINICIUS GAVA
Valor: 33.096,00
Vigência: contado a partir de sua assinatura até 
31/12/2022
Marilândia, 18 de abril de 2022.
Augusto Astori Ferreira Prefeito Municipal

Protocolo 840813

Resumo do Contrato de Fornecimento Nº 
009/2022
Proc.7887/2021
Chamada Pública 001/2022 Agricultura Familiar
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de 
Marilândia
CONTRATADO: ADNALVO LAURENA DA SILVA
Valor: 33.096,00
Vigência: contado a partir de sua assinatura até 
31/12/2022
Marilândia, 18 de abril de 2022.
Augusto Astori Ferreira Prefeito Municipal

Protocolo 840816

Resumo do Contrato de Fornecimento Nº 
010/2022
Proc.7887/2021
Chamada Pública 001/2022 Agricultura Familiar
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Marilândia
CONTRATADO: AILTON RABELO DA SILVA
Valor: 24.470,60
Vigência: contado a partir de sua assinatura até 
31/12/2022
Marilândia, 18 de abril de 2022.
Augusto Astori Ferreira Prefeito Municipal

Protocolo 840818

Resumo do Contrato de Fornecimento Nº 011/2022
Proc.7887/2021
Chamada Pública 001/2022 Agricultura Familiar
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Marilândia
CONTRATADO: TARCISIO DEBONA
Valor: 39.852,00
Vigência: contado a partir de sua assinatura até 
31/12/2022
Marilândia, 18 de abril de 2022.
Augusto Astori Ferreira Prefeito Municipal

Protocolo 840819

Resumo do Contrato de Fornecimento Nº 012/2022
Proc.7887/2021
Chamada Pública 001/2022 Agricultura Familiar
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Marilândia
CONTRATADO: JACIR CELESTRINI
Valor: 17.850,00
Vigência: contado a partir de sua assinatura até 
31/12/2022
Marilândia, 18 de abril de 2022.
Augusto Astori Ferreira Prefeito Municipal

Protocolo 840821

Resumo do Contrato de Fornecimento Nº 013/2022
Proc.7887/2021
Chamada Pública 001/2022 Agricultura Familiar
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Marilândia
CONTRATADO: JULIO IZAIAS NOVENTA
Valor: 39.996,92
Vigência: contado a partir de sua assinatura até 
31/12/2022
Marilândia, 18 de abril de 2022.
Augusto Astori Ferreira Prefeito Municipal

Protocolo 840822

Montanha

Decreto

DECRETO Nº 097/RH, DE 29 DE ABRIL DE 2022

Dispõe sobre a exoneração do cargo em comissão de 
Tesoureiro

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHA, Estado 
do Espírito Santo, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 86, inciso VIII, da Lei Orgânica 
Municipal,

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada, a pedido, IASMIM SOARES 
CORREA, do cargo de provimento em comissão 
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de Tesoureira vinculado à Secretaria Municipal da 
Fazenda.

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

Montanha/ES, 29 de abril de 2022

ANDRÉ DOS SANTOS SAMPAIO
Prefeito Municipal

Protocolo 841088

DECRETO Nº 098/RH, DE 29 DE ABRIL DE 2022

Dispõe sobre nomeação do cargo de Tesoureiro

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHA, Estado 
do Espírito Santo, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 86, inciso VIII, da Lei Orgânica 
Municipal,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada, GÉRSICA GOMES SANTOS 
PANCIERI, para exercer o cargo de provimento 
em comissão de Tesoureira vinculado à Secretaria 
Municipal da Fazenda.

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

Montanha/ES, 29 de abril de 2022

ANDRÉ DOS SANTOS SAMPAIO
Prefeito Municipal

Protocolo 841091

DECRETO Nº 4.512, DE 29 DE ABRIL DE 2022

Dispõe sobre a nomeação dos Membros da 
Comissão Organizadora da I Conferência 
Municipal dos Direitos da Mulher.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHA, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições que 
lhe confere o art. 86, inciso VIII, da Lei Orgânica 
Municipal,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado os membros da Comissão 
Organizadora da I Conferência Municipal 
dos Direitos da Mulher, tendo a seguinte 
composição:

I - Representantes da Sociedade Civil Organizada;

a) Cristina Ladislau Grilo - Representante da 
Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Montanha; 
e
b) Maria Aparecida Gomes de Almeida - Re-
presentante do Sindicato Rural dos Trabalhado-
res de Montanha;
c) Kátia Figueredo Xavier - Representante do 
movimento “Amigas Solidárias”;

II - Representantes do Poder Público;

a) Sidália Aves Soares - Representantes da 
Secretaria Municipal de Saúde;
b) Kelle Santos Soares da Silva - Secretária 

Executiva do Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher -  CMDM.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua 
publicação.
Montanha - ES, 29 de abril de 2022.

ANDRÉ DOS SANTOS SAMPAIO
Prefeito Municipal

Protocolo 841346

Pancas

Edital

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO DA TP Nº 
003/2022, SENDO UTILIZADA A LEI 8.666/93

O Município de Pancas - Estado do Espírito Santo 
torna público por meio da Comissão Permanente 
de Licitação para conhecimento de todos os 
interessados, o resultado da Tomada de Preços 
Nº 003/2022 - regida pelas disposições da Lei Nº 
8.666/93, suas alterações e legislação correlata - 
cujo objeto é a contratação de empresa especializa-
da para execução do capeamento asfáltico sobre piso 
de calçamento em blocos sextavados e execução de 
calçada cidadã em trechos das ruas Joadir Teixeira 
da Silva, Rua Adir da Silva, Rua Jovino Nonato da 
Cunha, Rua Pichara Brandão Sily, Rua José Milton 
Breda, Rua Virginia Moreira dos Santos, Rua Crisólita 
e Avenida Antônio Cabaline, sendo de responsabili-
dade da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutu-
ra e Desenvolvimento Urbano, utilizado recurso de 
Convênio Nº.60/2021 celebrado junto ao Governo 
do ES, por meio da SEDURB. A sessão, realizada 
no dia 29 de abril de 2021, registra que não houve 
empresas que se candidatassem à disputa, carac-
terizando o certame, portanto, como DESERTO, por 
não acudirem interessados à licitação. A íntegra do 
certame encontra-se às vistas de todos os interessados 
na Prefeitura Municipal de Pancas, sito à Avenida 13 
de Maio, 476 - Centro. O Edital também pode ser 
consultado no site da prefeitura, em www.pancas.
es.gov.br ou na Sede do Poder Executivo Municipal. 
Tel.:(27) 3726.1543 Ramal 229. Pancas/ES, 02 de 
maio de 2022. ID: 2022.053E0700001.01.0005. 
Rodrigo Correia Bernardi (Presidente da CPL).

Protocolo 840830

Termos

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2022
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 005/2022
PROCESSO Nº 3842/2021
ID: 2022.053E0700001.02.0006
Contratante: O Prefeito Municipal de Pancas Estado 
do Espírito Santo, Sr. SIDICLEI GILES DE ANDRADE, 
através do Fundo Municipal de Saúde no uso de suas 
atribuições torna público, a quem possa interessar 
aderir á Ata de Registro de Preços nº 047/2022, 
oriunda do Pregão Presencial  para Registro de 
Preços nº 005/2022, Processo nº 3842/2021, do 
Município de Pancas- ES. Contratada: ALESSANDRA 
NUNES LORDS- ME-MEE. Objeto: Pregão Eletrônico, 

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 às 23:00:36 Código de Autenticação: f828bcb3



www.amunes.es.gov.br

689
DOM/ES - Edição Nº2.008

Vitória, segunda-feira, 02 de Maio de 2022 689
DOM/ES - Edição Nº2.008

Vitória, segunda-feira, 02 de Maio de 2022

sob a modalidade Registro de Preços, objetivando a 
futura e eventual aquisição de troféus e medalhas 
para a promoção de premiações esportivas, de res-
ponsabilidade da Secretaria Municipal de Turismo, 
Cultura, Esportes e Lazer, nos termos e condições 
constantes no Termo de Referência, nos termos e 
condições constantes no Termo de Referência, anexo 
I. Valor total: R$ 17.950,00. Vigência: 25 de Março 
de 2022 a 25  de março de 2023. Data de assinatura: 
25/03/2022.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2022
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 005/2022
PROCESSO Nº 3842/2021
ID: 2022.053E0700001.02.0006
Contratante: O Prefeito Municipal de Pancas Estado 
do Espírito Santo, Sr. SIDICLEI GILES DE ANDRADE, 
através do Fundo Municipal de Saúde no uso de suas 
atribuições torna público, a quem possa interessar 
aderir á Ata de Registro de Preços nº 048/2022, 
oriunda do Pregão Presencial  para Registro de 
Preços nº 005/2022, Processo nº 3842/2021, do 
Município de Pancas- ES. Contratada: 100 SPORTS 
EIRELI. Objeto: Pregão Eletrônico, sob a modalidade 
Registro de Preços, objetivando a futura e eventual 
aquisição de troféus e medalhas para a promoção 
de premiações esportivas, de responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esportes e 
Lazer, nos termos e condições constantes no Termo 
de Referência, nos termos e condições constantes 
no Termo de Referência, anexo I. Valor total: R$ 
3.118,00 00. Vigência: 25 de Março de 2022 a 25  
de março de 2023. Data de assinatura: 25/03/2022.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2022
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 005/2022
PROCESSO Nº 3842/2021
ID: 2022.053E0700001.02.0006
Contratante: O Prefeito Municipal de Pancas Estado 
do Espírito Santo, Sr. SIDICLEI GILES DE ANDRADE, 
através do Fundo Municipal de Saúde no uso de suas 
atribuições torna público, a quem possa interessar 
aderir á Ata de Registro de Preços nº 049/2022, 
oriunda do Pregão Presencial  para Registro de 
Preços nº 005/2022, Processo nº 3842/2021, 
do Município de Pancas- ES. Contratada: CRR 
COMERCIO VAREJ. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 
ME. Objeto: Pregão Eletrônico, sob a modalidade 
Registro de Preços, objetivando a futura e eventual 
aquisição de troféus e medalhas para a promoção 
de premiações esportivas, de responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esportes e 
Lazer, nos termos e condições constantes no Termo 
de Referência, nos termos e condições constantes 
no Termo de Referência, anexo I. Valor total: R$ 
5.400,00. Vigência: 25 de Março de 2022 a 25  de 
março de 2023. Data de assinatura: 25/03/2022.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2022
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 011/2022
PROCESSO Nº 3843/2021
ID: 2022.053E0700001.02.0005
Contratante: O Prefeito Municipal de Pancas Estado 
do Espírito Santo, Sr. SIDICLEI GILES DE ANDRADE, 
através do Fundo Municipal de Saúde no uso de suas 
atribuições torna público, a quem possa interessar 
aderir á Ata de Registro de Preços nº 050/2022, 
oriunda do Pregão Presencial  para Registro de Preços 

nº 011/2022, Processo nº 3843/2021, do Município de 
Pancas- ES. Contratada: ASSOCIACAO PANQUENSE 
DE ARBITROS DE FUTEBOL - APAF. Objeto: 
Pregão Presencial, objetivando a futura e eventual 
contratação de serviços de arbitragem, conforme 
previsão das atividades e eventos esportivos para 
o decorrer do ano de 2022, de Responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esportes e 
Lazer, nos termos e condições constantes no Termo 
de Referência, anexo I. Valor total: R$ 5.400,00. 
Vigência: 28 de Março de 2022 a 28  de março de 
2023. Data de assinatura: 28/03/2022.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2022
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 011/2022
PROCESSO Nº 3843/2021
ID: 2022.053E0700001.02.0005
Contratante: O Prefeito Municipal de Pancas Estado 
do Espírito Santo, Sr. SIDICLEI GILES DE ANDRADE, 
através do Fundo Municipal de Saúde no uso de suas 
atribuições torna público, a quem possa interessar 
aderir á Ata de Registro de Preços nº 051/2022, 
oriunda do Pregão Presencial  para Registro de 
Preços nº 011/2022, Processo nº 3843/2021, do 
Município de Pancas- ES. Contratada: ITA SPORTS 
LTDA - ME. Objeto: Pregão Presencial, objetivando 
a futura e eventual contratação de serviços de 
arbitragem, conforme previsão das atividades e 
eventos esportivos para o decorrer do ano de 2022, 
de Responsabilidade da Secretaria Municipal de 
Turismo, Cultura, Esportes e Lazer, nos termos e 
condições constantes no Termo de Referência, anexo 
I. Valor total: R$ 335.000,00. Vigência: 28 de Março 
de 2022 a 28  de março de 2023. Data de assinatura: 
28/03/2022.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2022
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 006/2022
PROCESSO Nº 251/2022
ID: 2022.053E0700001.02.0007
Contratante: O Prefeito Municipal de Pancas Estado 
do Espírito Santo, Sr. SIDICLEI GILES DE ANDRADE, 
através do Fundo Municipal de Saúde no uso de suas 
atribuições torna público, a quem possa interessar 
aderir á Ata de Registro de Preços nº 052/2022, 
oriunda do Pregão Eletrônico  para Registro de Preços 
nº 006/2022, Processo nº 251/2022, do Município 
de Pancas- ES. Contratada: ALESSANDRA NUNES 
LORDS. Objeto: Pregão Eletrônico, sob a modalidade 
Registro de Preços, objetivando a futura e eventual 
aquisição de materiais esportivos (bolas), de res-
ponsabilidade da Secretaria Municipal de Turismo, 
Cultura, Esporte e Lazer nos termos e condições 
constantes no Termo de Referência, anexo I. Valor 
total: R$ 114.250,00. Vigência: 29 de Março de 
2022 a 29  de março de 2023. Data de assinatura: 
29/03/2022.

SIDICLEI GILES DE ANDRADE
Prefeito Municipal

Protocolo 841090

Contrato

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 041/2022.
PROCESSO Nº 930/2022.
ID: 2021.501c2600010.02.0005
Contratante: Prefeitura Municipal de Pancas. 
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Contratada: REGINALDO ANTONIO COSTA
Objeto: O objeto do presente contrato é par futura e 
eventual prestação de serviço do professor capacidade 
em JU-JITSU para atendimento dos moradores dos 
Municipios associados ao CIM NOROESTE.
Valor Global: R$ 11.610,00.
Data assinatura: 28/04/2022.

CONTRATO Nº 042/2022.
PROCESSO Nº 945/2022.
ID: 2021.501c2600010.02.0005
Contratante: Prefeitura Municipal de Pancas. 
Contratada: REGINALDO ANTONIO COSTA
Objeto: O objeto do presente contrato é par futura e 
eventual prestação de serviço do professor capacidade 
em JU-JITSU para atendimento dos moradores dos 
Municipios associados ao CIM NOROESTE.
Valor Global: R$ 23.220,00.
Data assinatura: 28/04/2022.

SIDICLEI GILES DE ANDRADE
Prefeito Municipal

Protocolo 841087

Pedro Canário

Aditivo

RESUMO DO 1º TERMO DE ADITIVO AO
CONTRATO Nº 21/2021

PROCESSO Nº 1569/2021
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO/
ES-CNPJ 28.539.872/0001-41, COM INTERVENI-
ÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-CNPJ Nº 
10.554.621/0001-70.
LOCADOR: JOSÉ FARIAS DA SILVA.
CPF Nº 451.458.575-00.
OBJETO: ADITIVA O PRAZO DE VIGÊNCIA DO 
CONTRATO E O VALOR EM 11,30% COM BASE NO 
IPCA ACUMULADO.
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR 
DE 01 DE MAIO DE 2022.
VALOR MENSAL: 1.124,30 (UM MIL CENTO E VINTE 
E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS)
VALOR GLOBAL DO ADITIVO: R$ 14.691,60 
(QUATORZE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E UM 
REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

MARACOS ANTÔNIO SOUZA GOME S
SECRETÁRIO MUN. DE SAÚDE

Protocolo 841595

Piúma

Decreto

DECRETO Nº 2.444, DE 29 DE ABRIL DE 2022
Dispõe sobre nomeações e exonerações de Servidores 
de cargos em comissão e dá outras providências.
PAULO CELSO COLA PEREIRA, Prefeito do Município 
de Piúma, Estado do Espírito Santo, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 
14 da Lei Orgânica Municipal.
DECRETA:
Art. 1º Ficam os servidores abaixo relacionados com 

respectivos nomes, órgão, nível, cargo, nomeados 
para os Cargos em Comissão, conforme quadros de-
monstrativos a seguir:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRISCILA APARECIDA 
BENEVIDES MEZADRE 
DE OLIVEIRA

CC12 COORDENADORA DE TURNO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E FAZENDA
JULIAN DOS SANTOS 
MATA

CC14 CHEFE DO SERVIÇO DE 
GABINETE

Art. 2º Ficam os servidores abaixo relacionados com 
respectivos nomes, órgão, nível, cargo, exonerados 
para os Cargos em Comissão, conforme quadros de-
monstrativos a seguir:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FERNANDA RIEDEL 
DALMOLIM

CC09 COORDENADORA ADMINISTRA-
TIVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ROBSON DE 
CARVALHO LOYOLA

CC11 CHEFE DA SEÇÃO DE CIÊNCIAS 
DAS ARTES E ARTE POPULAR

Conforme Portaria nº 153, de 29 de abril de 2022, com a data final de 
exercício para 30/04/2022 - Requerimento nº 4.120/2022.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Piúma/ES, 29 de abril de 2022.
PAULO CELSO COLA PEREIRA
Prefeito do Município de Piúma

Protocolo 841398

Contrato

CONTRATO
Nº 013/2022

PROCESSO Nº 11874/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº022/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA/
ES - CNPJ Nº 27.165.695/0001-18. e o FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE- CNPJ Nº 14.801.768/0001-79
CONTRATADO: CONCEITO VEÍCULOS ESPECIAIS 
LTDA inscrita no CNPJ sob o nº    14.270.164/0001-43
OBJETO:”     O objeto da presente licitação é a 
“AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA DE SUPORTE 
BÁSICO (TIPO B) PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPI-
TALAR/REMOÇÃO/TRANSPORTE DE PACIENTES PARA 
USO DO HOSPITAL, através do convênio SESA sob nº 
035/2021, conforme detalhamento e demais condições 
constantes do Anexo 01, que integra o presente Edital 
para todos os fins.
VALOR R$234.500,00 (duzentos e
trinta e quatro mil e quinhentos reais)
Vigência: 29/04/2022 a 28/04/2023
Piúma/ES,29/04/2022

Paulo Celso Cola Pereira
Prefeito Municipal

Protocolo 840994

CONTRATO
Nº 027/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº4230/2022
MODALIDADE: Inexigibilidade de licitação nº 
003/2022,conforme art. 25, III, da Lei 8.666/93.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA/
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ES - CNPJ Nº 27.165.695/0001-18. e
CONTRATADO:   A N PRODUÇÕES LTDA inscrita no 
CNPJ sob o nº   23.324.176/0001-02
OBJETO:”      Contratação de show musical 
da banda Musical Prateado para atender a 
programação do evento “CAVALGADA DO 
TRABALHADOR” que será realizado em parceria 
entre a Secretaria Municipal de Turismo, 
Esporte e Lazer, que acontecerá na Praça de 
Eventos, na Av. Francisco Lacerda de Aguiar, s/
nº, Balneário Monte Agha II, no dia 01/05/2022 
(domingo) no horário das 18:00 h às 20:00 h 
no município de Piúma.
VALOR  R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
Vigência :60(sessenta) dias
29/04/2022 a 29/06/2022

Piúma/ES,29/04/2022.

Paulo Celso Cola Pereira
Prefeito Municipal

Protocolo 841512

Aditivo

1º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 069/2021
Processo nº 0539/2020 e 3692/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PIÚMA/ES - CNPJ Nº 27.165.695/0001-18.
CONTRATADO: CARA DE CÃO CLINICA 
VETERINÁRIA LTDA,  inscrita no CNPJ sob o nº   
26.432.395/0001-95
OBJETO:”     O presente termo aditivo tem 
como objeto a alteração do valor do contrato 
originário, item 6.1, acrescendo R$ 19.835,00 
(dezenove mil, oitocentos e trinta reais), 
equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) ao 
valor inicial, nos moldes do art. 65,I, “b”, da 
Lei nº 8.666/93.
VALOR; R$ 19.835,00 (dezenove mil, oitocentos 
e trinta reais)
VIGÊNCIA: 29/04/2022 a 24/06/2022

Piúma/ES, 29/04/2022

PAULO CELSO COLA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Protocolo 841129

Errata

AVISO DE ERRATA AO    CONTRATO 
Nº026/2022

O Município de Piúma torna público a errata 
ao aviso do contrato nº 026/2022 publicado 
em 22 de abril de 2022 no Diário Oficial dos 
Municípios/ES.
Onde se lê: Piúma (ES), 20 de abril de 2021.
Leia-se: Piúma (ES), 20 de abril de 2022.

Piúma/ES, 29 de abril de 2022

Paulo Celso Cola Pereira
Prefeito Municipal

Protocolo 840989

Ponto Belo

Contrato

EXTRATO DE CONTRATO DE ALUGUEL SOCIAL

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL - FMAS

REFERENCIA: ALUGUEL SOCIAL- CONTRATO Nº 
13/2022

Contratada: EUNICE RIBEIRO DA SILVA, CPF nº 
005.224.237-44

Objeto: locação de um imóvel urbano, legitimado e 
situado à Avenida Sebastião Rabelo, nº 530, Centro, 
na cidade de Ponto Belo-ES, que servirá de moradia 
para Sr.ª, RITA DE CASSIA DE SOUZA PEREIRA 
brasileira, solteira, desempregada, portadora, CPF 
nº 154.077.157-16 e documento de identidade/RG 
nº 4.238.735 SPTC/ES.

Vigência: 05 de abril de 2022 a 05 de junho de 2022.

ÉRICA LOUBACK DA CUNHA DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Assistência Social - FMAS

Protocolo 840742

CONTRATO Nº 35/2022

Dispensa nº 013/2022
Processo administrativo nº 000035/2022

O MUNICÍPIO DE PONTO BELO-ES, pessoa jurídica 
de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 
01.614.334/0001-18, sediado na Rua Guanabara, 
nº 115, Centro, Ponto Belo-ES, representado pelo 
Prefeito, Sr. Jaime Santos Oliveira Junior,  doravante 
denominada CONTRATANTE, e a empresa A R S 
CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 
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33.375.695/0001-45, com endereço na Rua Maria 
do Carmo Vilela, Nº 54 A , Alvorada, Ponto 
Belo-ES, para pavimentação de um trecho da 
rua próximo ao posto, Bairro Pôr do Sol, Ponto 
Belo-ES, doravante denominada CONTRATADA, 
representada neste ato por Adriano Alves dos 
Santos, portador da Carteira de Identidade nº 
1102200-ES e CPF nº 020.260.707-09, atendidas 
as cláusulas e condições que se enunciam a 
seguir:

PRIMEIRA (OBJETO) - O objeto deste contrato é 
pavimentação de um trecho da rua próximo ao 
posto, Bairro Pôr do Sol, Ponto Belo-ES.

SEGUNDA (PRAZO DE ENTREGA) - A Contratada 
fornecerá o serviço especificado na cláusula 
primeira, objeto deste contrato, de acordo com 
as necessidades da Secretaria retro citadas do 
Município de Ponto Belo-ES, quando as mesmas 
solicitarem, até chegar à quantidade solicitada 
na Dispensa nº 013/2022, uma vez que a 
Contratante não será obrigada a adquirir toda 
a quantidade solicitada no termo de referência, 
mas somente o necessário para suprir suas 
necessidades no decorrer do período de vigência 
do presente Contrato.

TERCEIRA (PREÇO E PAGAMENTO) - A 
Contratante pagará ao Contratado a importância 
de R$ 37.548,09 (trinta e sete mil quinhentos 
e quarenta e oito reais e nove centavos), após 
a finalização do serviço ora contratado, em 
obediência ao artigo 75, inciso I do referido 
diploma c.c Decreto nº 10.922/2021.

Parágrafo Único: Nos termos do artigo 124, II, 
“d” da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações 
e Contratos Administrativos), para garantir o 
equilíbrio do contrato, havendo reajuste oficial 
de preços, em qualquer dos itens, fica permitido 
o reajuste para garantir a entrega do bem sem 
onerar excessivamente o contratante, desde que 
haja comunicação antecipada à Administração 
com justificativa plausível e demonstração da 
necessidade de reajuste.

QUINTA (DOTAÇÃO DA DESPESA) - A despesa 
deste contrato correrá por conta das seguintes 
dotações:

• Órgão: Secretaria Municipal de Infraestru-
tura e Transportes.
Projeto/Atividade: 040004.1545200131.019 - 
44905100000 - Ficha 227

SEXTA (DA RESCISÃO) - O contratante poderá 
extinguir administrativamente o presente 
contrato nas hipóteses previstas no art. 137 da 
Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A decisão da autoridade 
competente relativa à extinção do contrato deve 
ser formalmente motivada nos autos do processo, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa, 
com a consequente notificação da contratada, 
com oferta de prazo compatível para regulariza-
ção e reparação da irregularidade, se for o caso.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A EXTINÇÃO DO 

CONTRATO PODERÁ SER:

• Determinada por ato unilateral e escrito da 
Administração, nos casos enumerados no artigo 
137 da Lei 14.133;

• Amigável, por acordo entre as partes, 
reduzida a termo no processo de dispensa de 
licitação, desde que haja conveniência adminis-
trativa;

• Judicial, nos termos da legislação.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A extinção adminis-
trativa ou amigável deverá ser precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente.

PARÁGRAFO QUARTO - Nos casos em que haja 
culpa do contratante, será esse ressarcido dos 
prejuízos regularmente comprovados que houver 
sofrido, tendo, direito à devolução da garantia.

PARÁGRAFO QUINTO - Declarada a rescisão 
do Contrato, a CONTRATADA receberá do 
CONTRATANTE apenas o pagamento do material 
entregue, depois de aprovados pela fiscalização.

SÉTIMA (DAS PENALIDADES) - Pelo descumpri-
mento total ou parcial das condições previstas na 
proposta ou no contrato, a CONTRATANTE poderá 
aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no 
art. 156 da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos), sem 
prejuízo da responsabilização penal eventual-
mente cabível.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O atraso injustificado 
no início da prestação do serviço, acarretará à 
CONTRATADA multa de mora de 10% (dez) por 
cento sobre o valor global do contrato, para cada 
dia de atraso.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A multa de que trata o 
item anterior não impedirá a extinção unilateral 
do contrato pelo CONTRATANTE, na forma do 
art. 137 da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos).

PARÁGRAFO TERCEIRO - A multa prevista nesta 
cláusula 6ª será recolhida no prazo de 10 (dez) 
dias úteis a contar da intimação da decisão ad-
ministrativa que as tenha aplicado, ou ainda, 
quando for o caso, cobradas judicialmente.

PARÁGRAFO QUARTO - Os valores das multas 
serão fixados em real e convertidos pelo IPCA na 
data de sua liquidação.

PARÁGRAFO QUINTO - As penalidades previstas 
neste contrato poderão deixar de ser aplicadas, 
total ou parcialmente, a critério do (represen-
tante da CONTRATANTE), se entender as justi-
ficativas apresentadas pela CONTRATADA como 
relevantes.

OITAVA (DA VIGÊNCIA) - Este Contrato vigorará 
pelo período de 03 (três) meses , a partir da 
assinatura do presente instrumento.

NONA (FORO) - O Foro do presente Contrato 
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será o da Comarca de MUCURICI-ES, excluído 
qualquer outro.

E para firmeza e validade do que aqui ficou 
estipulado, lavrou-se o presente termo em 03 
(três) vias de igual teor, que depois de lido e 
achado conforme, e assinado pelas partes 
contratantes.

Ponto Belo-ES, 29 de abril de 2022.
__________________________________
(CONTRATANTE)

_________________________________
(CONTRATADA)

TESTEMUNHA: _____________________________
______

TESTEMUNHA: _____________________________
______

Protocolo 841042

Aditivo

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO
CONTRATO Nº 33/2021

Primeiro termo aditivo de prazo ao contato nº 33/2021 
que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Ponto 
Belo, ES, e a ASSOCIACAO DE CATADORES DE 
MATERIAIS RECICLÁVEIS DO MUNICIPIO DE PONTO 
BELO - ES CNPJ sob o nº 22.846.325/0001-22

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO 
BELO / ES
CONTRATADA: ASSOCIACAO DE CATADORES DE 
MATERIAIS RECICLÁVEIS DO MUNICIPIO DE PONTO 
BELO - ES CNPJ sob o nº 22.846.325/0001-22

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica prorrogado até o dia 30 
de abril de 2023 o prazo de vigência do contrato 
nº 33/2021, firmado em 01 de maio de 2021 
com a empresa ASSOCIACAO DE CATADORES DE 
MATERIAIS RECICLÁVEIS DO MUNICIPIO DE PONTO 
BELO - ES CNPJ sob o nº 22.846.325/0001-22, que 
tem como objeto a prestação de serviços para coleta, 
disposição, triagem, processamento e destinação 
final, inclusive comercialização, dos resíduos sólidos, 
recicláveis ou reutilizáveis, oriundos da coleta e 
limpeza urbana

CLÁUSULA SEGUNDA - Ficam mantidas as demais 
cláusulas do contrato de prestação de serviços.

E por estarem ajustados e acordados, as partes 
assinam o presente aditamento em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma para um só efeito legal.

Ponto Belo, 29 de abril de 2022
___________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO - ES
CONTRATANTE

___________________________
ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS 
RECICLÁVEIS DO MUNICIPIO DE PONTO BELO - ES 
CNPJ sob o nº 22.846.325/0001-22

Protocolo 840978

Errata

ERRATA

Na publicação do dia 12 de abril de 2022 do EXTRATO 
DO CONTRATO 010/2022/SEMAS

Onde lê-se:

VALOR GLOBAL: R$ 26.766,66 (vinte e seis mil 
setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis 
centavos).

Leia-se:

VALOR GLOBAL: R$ 21.050,00 (vinte e um mil e 
cinquenta reais)

Ponto Belo - ES, 29 de abril de 2022.

PAULO EDUARDO RIBEIRO FERNANDES FILHO
Pregoeiro Municipal

Protocolo 840938

Rio Bananal

Termos

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022

TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE RIO BANANAL-ES E A APAE - 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 
DE RIO BANANAL-ES, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE RIO BANANAL-ES, com sede 
à Avenida 14 de Setembro, nº 887, Centro, Rio 
Bananal-ES, CEP: 29.920-000 Tel.: (27) 3265-2900, 
inscrito no CNPJ sob o nº 27.744.143/0001-
64, doravante denominado ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA MUNICIPAL, neste ato representado 
pelo Prefeito Municipal o Sr. Edimilson Santo 
Eliziario, portador do CPF 011.352.478-11, RG 
13860213-SSP SP, brasileiro, solteiro, agente 
político, residente na Córrego Capitão Bley, 
São Jorge Tiradentes, Rio Bananal - ES, 
e a APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS 
DOS EXCEPCIONAIS DE RIO BANANAL-ES, 
inscrita no CNPJ n.º 36.022.978/0001-
00, com sede na Rua André Pizzeta, nº 72, 
São Sebastião, Rio Bananal-ES, doravante 
denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL, José Maria França, inscrito no CPF nº 
903.777.377-04, RG nº 855412, Brasileiro, 
Casado, Empresário, Residente a Rua Pedro 
Pontini, n° 91, São Sebastião, Rio Bananal - ES, 
CEP 29.920-000, resolvem celebrar o presente 
termo de fomento, formalizado pelo processo 
administrativo nº 6425/2021, regendo-se pelo 
disposto na Lei Complementar Federal (LRF) 
nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei Federal 
nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 1611 
de 08 de fevereiro de 2017, Lei Municipal n° 
1548/2022 de 18 Janeiro de 2022, Leis Orça-
mentárias e mediante as cláusulas e condições 
seguintes:

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 às 23:00:36 Código de Autenticação: f828bcb3



www.amunes.es.gov.br

694
DOM/ES - Edição Nº2.008

Vitória, segunda-feira, 02 de Maio de 2022

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente termo de fomento tem por objeto 
a formalização de processo de inexigibilidade de 
chamamento público, na forma do disposto no 
Inciso II do Art. 31 da Lei Federal nº 13.019/2014, 
para cobertura das seguintes despesas da referida 
Organização:
• Despesa com Capacitação;
• Despesas Correntes (água, energia, telefone, 
internet e outros);
• Despesas de Contratação de equipes técnicas;
• Gênero Alimentício;
• Material de papelaria e expediente;
• Material Gráfico;
• Material para oficinas.

1.2 - Não poderão ser destinados recursos para 
atender a despesas vedadas pela respectiva Lei de 
Diretrizes Orçamentárias.

1.3 - É vedada a execução de atividades que tenham 
por objeto, envolvam ou incluam, direta ou indireta-
mente:
I - delegação das funções de regulação, de 
fiscalização, do exercício do poder de polícia ou de 
outras atividades exclusivas do Estado;

II - prestação de serviços ou de atividades cujo 
destinatário seja o aparelho administrativo do 
Estado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

2.1 - São obrigações dos Partícipes:

I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:

a) fornecer manuais específicos de prestação de 
contas às organizações da sociedade civil por ocasião 
da celebração das parcerias, informando previamente 
e publicando em meios oficiais de comunicação às 
referidas organizações eventuais alterações no seu 
conteúdo;

b) emitir relatório técnico de monitoramento e 
avaliação da parceria, pelo agente político designado 
como gestor, para apreciação da Comissão de 
Monitoramento e Avaliação designada, que o 
homologará, independentemente da obrigatoriedade 
de apresentação da prestação de contas devida pela 
organização da sociedade civil;

c) liberar os recursos de acordo com o cronograma 
de desembolso apresentado;

d) promover o monitoramento e a avaliação do 
cumprimento do objeto da parceria;

e) na hipótese de o gestor da parceria deixar de 
ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou 
entidade, o administrador público deverá designar 
novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, 
todas as obrigações do gestor, com as respectivas 
responsabilidades;

f) instaurar tomada de contas antes do término da 
parceria, ante a constatação de evidências de irregu-
laridades na execução do objeto da parceria.

II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

a) prestar contas dos recursos recebidos por meio 
deste termo de fomento;

b) manter e movimentar os recursos na conta 
bancária específica, observado o disposto no art. 51 
da Lei nº 13.019/2014;

c) permitir o acesso do gestor e dos membros da 
Comissão de Monitoramento, designados pelo poder 
Executivo, aos processos e documentos pertinentes 
ao objeto deste Termo de Fomento bem como do 
controle interno e do Tribunal de Contas corres-
pondentes;

d) responder exclusivamente pelo gerenciamento 
administrativo e financeiro dos recursos recebidos, 
inclusive no que diz respeito às despesas de 
custeio, de investimento e de pessoal;

e) responder exclusivamente pelo pagamento 
dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 
e comerciais relacionados à execução do objeto 
previsto no termo de fomento, não implicando res-
ponsabilidade solidária ou subsidiária da adminis-
tração pública a inadimplência da organização da 
sociedade civil em relação ao referido pagamento, 
os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou 
os danos decorrentes de restrição à sua execução;

f) disponibilizar ao cidadão, na sua página na 
internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta 
ao extrato deste termo de fomento, contendo, pelo 
menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da 
aplicação dos recursos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS 
FINANCEIROS

3.1 - O montante total de recursos a serem 
empregados na execução do objeto do presente 
Termo de Fomento é de Valor de R$ 280.000,00 
(Duzentos e Oitenta Mil Reais).

3.2 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 
transferirá, para execução do presente termo de 
fomento, recursos no valor de R$ 280.000,00 
(Duzentos e Oitenta Mil Reais). Os valores a serem 
repassados a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
beneficiada estão expressamente previstos no PPA 
2018/2021 e Lei Orçamentária, correndo à conta 
do orçamento de 2020, a saber:

Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Apoio Financeiro a APAE de Rio Bananal
Elemento de despesa: 33504300000 - Subvenções 
Sociais
Fonte de Recurso: 10010000000 - Ficha 0000412

CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSFERÊNCIA E 
APLICAÇÃO DOS RECURSOS

4.1 - A Administração Pública Municipal transferirá os 
recursos em favor da Organização da Sociedade Civil, 
conforme o cronograma de desembolso contido no 
plano de trabalho, mediante pagamento por meio de 
depósito em sua conta bancária específica vinculada 
a este instrumento ou outra forma e meio, indispen-
sável a identificação e vinculação do beneficiário.

4.2 - As parcelas dos recursos ficarão retidas nos 
seguintes casos:
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I - quando houver evidências de irregularidade na 
aplicação de parcela anteriormente recebida;

II - quando constatado desvio de finalidade 
na aplicação dos recursos ou o inadimplemen-
to da organização da sociedade civil em relação a 
obrigações estabelecidas no termo de colaboração 
ou de fomento;

III- quando a organização da sociedade civil deixar 
de adotar sem justificativa suficiente as medidas 
saneadoras apontadas pela administração pública ou 
pelos órgãos de controle interno ou externo.

4.3 - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão 
ou extinção da parceria, os saldos financeiros rema-
nescentes, serão devolvidos à administração pública 
no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de 
imediata instauração de tomada de contas especial 
do responsável, providenciada pela autoridade 
competente da administração pública.

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

5.1 - O presente termo de fomento deverá ser 
executado fielmente pelos partícipes, de acordo com 
as cláusulas pactuadas e as normas de regência, 
respondendo cada uma pelas consequências de sua 
inexecução total ou parcial.

5.2 - Fica expressamente vedada a utilização dos 
recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato 
e responsabilidade do agente ou representante da 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, para:

I - realização de despesas a título de taxa de admi-
nistração, de gerência ou similar;

II - finalidade diversa da estabelecida neste 
instrumento, ainda que em caráter de emergência;

III - realização de despesas em data anterior ou 
posterior à sua vigência;

IV - realização de despesas com taxas bancárias, 
com multas, juros ou correção monetária, inclusive, 
referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos 
prazos;

V - realização de despesas com publicidade, salvo as 
de caráter educativo, informativo ou de orientação 
social, das quais não constem nomes, símbolos ou 
imagens que caracterizem promoção pessoal de 
autoridades ou servidores públicos;

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

6.1 - O presente Termo de Fomento vigerá por doze 
(12) meses a partir do primeiro dia seguinte ao da 
publicação de seu extrato na imprensa oficial, visando 
atender o prazo de execução das atividades previsto 
no anexo Plano de Trabalho para a consecução de 
seu objeto e sua respectiva prestação de contas.

6.2 - Sempre que necessário, mediante proposta da 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL devidamente 
justificada e formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias 
antes do seu término, e após o cumprimento das 
demais exigências legais e regulamentares, serão 
admitidas prorrogações do prazo de vigência do 
presente Termo de Fomento.

6.3 - Caso haja atraso na liberação dos recursos 
financeiros, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 
promoverá a prorrogação do prazo de vigência do 
presente termo de fomento, independentemente de 
proposta da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, 
limitado o prazo de prorrogação ao exato período do 
atraso verificado.

6.4 - Toda e qualquer prorrogação, inclusive a 
referida no item anterior, deverá ser formalizada 
por termo aditivo, a ser celebrado pelos partícipes 
antes do término da vigência do Termo de Fomento 
ou da última dilação de prazo, sendo expressamente 
vedada a celebração de termo aditivo com atribuição 
de vigência ou efeitos financeiros retroativos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO MONITORAMENTO, DO 
ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

7.1 - O relatório técnico a que se refere o art. 59 
da Lei n.º 13.019/2014, sem prejuízo de outros 
elementos, deverá conter:

I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;

II - análise das atividades realizadas, do cumprimento 
das metas e do impacto do benefício social obtido 
em razão da execução do objeto até o período, com 
base nos indicadores estabelecidos e aprovados no 
plano de trabalho;

IlI - valores efetivamente  transferidos  pela admi-
nistração  pública;

IV - análise dos documentos comprobatórios 
das despesas apresentados pela organização da 
sociedade civil na prestação de contas, quando não 
for comprovado o alcance das metas e resultados 
estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou 
de fomento;

V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos 
controles interno e externo, no âmbito da fiscalização 
preventiva, bem como de suas conclusões e das 
medidas que tomaram em decorrência dessas 
auditorias.

7.2 - Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva 
da organização da sociedade civil, a administração 
pública poderá, exclusivamente para assegurar o 
atendimento de serviços essenciais à população, por 
ato próprio e independentemente de autorização 
judicial, a fim de realizar ou manter a execução das 
metas ou atividades pactuadas:

I - retomar os bens públicos em poder da organização 
da sociedade civil parceira, qualquer que tenha sido 
a modalidade ou título que concedeu direitos de uso 
de tais bens;

II - assumir a responsabilidade pela execução do 
restante do objeto previsto no plano de trabalho, 
no caso de paralisação, de modo a evitar sua des-
continuidade, devendo ser considerado na prestação 
de contas o que foi executado pela organização da 
sociedade civil até o momento em que a administra-
ção assumiu essas responsabilidades.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

8.1 - A prestação de contas apresentada pela 
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organização da sociedade civil deverá conter 
elementos que permitam ao gestor da parceria 
avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto 
foi executado conforme pactuado, com a descrição 
pormenorizada das atividades realizadas e a 
comprovação do alcance das metas e dos resultados 
esperados, até o período de que trata a prestação 
de contas, a exemplo, dentre outros, das seguintes 
informações e documentos:

I - extrato da conta bancária específica;

II - notas e comprovantes fiscais, inclusive 
recibos, com data do documento, valor, dados 
da organização da sociedade civil e número do 
instrumento da parceria;

III - comprovante do recolhimento do saldo da 
conta bancária específica, quando houver;

IV - material comprobatório do cumprimento do 
objeto em fotos, vídeos ou outros suportes;

§ 1.º Serão glosados valores relacionados a 
metas e resultados descumpridos sem justificativa 
suficiente.

§ 2.º A organização da sociedade civil prestará 
contas da boa e regular aplicação dos recursos 
recebidos no prazo de até sessenta dias a partir do 
término da realização do evento.

8.2 - A prestação de contas relativa à execução do 
termo de fomento dar-se-á mediante a análise dos 
documentos previstos no plano de trabalho, bem 
como dos seguintes relatórios:

I - relatório de execução do objeto, elaborado 
pela organização da sociedade civil, contendo 
as atividades ou projetos desenvolvidos para o 
cumprimento do objeto e o comparativo de metas 
propostas com os resultados alcançados;

II - relatório de execução financeira do termo de 
fomento, com a descrição das despesas e receitas 
efetivamente realizadas e sua vinculação com a 
execução do objeto, na hipótese de descumpri-
mento de metas e resultados estabelecidos no 
plano de trabalho.

8.3 - A Administração pública municipal considerará 
ainda em sua análise os seguintes relatórios 
elaborados internamente, quando houver:

I - relatório técnico de monitoramento e avaliação, 
homologado pela comissão de monitoramento 
e avaliação designada, sobre a conformidade do 
cumprimento do objeto e os resultados alcançados 
durante a execução do termo de colaboração ou de 
fomento.

8.4 - Os pareceres técnicos do gestor acerca da 
prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 
13.019, de 2014, deverão conter análise de eficácia 
e de efetividade das ações quanto:

I - os resultados já alcançados e seus benefícios;

II - os impactos econômicos ou sociais;

III - o grau de satisfação do público-alvo;

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações 
após a conclusão do objeto pactuado.

8.5 - A manifestação conclusiva sobre a prestação 
de contas pela administração pública observará os 
prazos previstos na Lei nº 13.019, de 2014, devendo 
concluir, alternativamente, pela:

I - aprovação da prestação de contas;

II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; 
ou

III - rejeição da prestação de contas e determinação 
de imediata instauração de tomada de contas 
especial.

8.6 - Constatada irregularidade ou omissão na 
prestação de contas, será concedido prazo para a 
organização da sociedade civil sanar a irregularidade 
ou cumprir a obrigação.

§ 1º O prazo referido no caput é limitado a 45 
(quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, 
no máximo, por igual período, dentro do prazo 
que a administração pública possui para analisar e 
decidir sobre a prestação de contas e comprovação 
de resultados.

§ 2º Transcorrido o prazo para saneamento 
da irregularidade ou da omissão, não havendo 
o saneamento, a autoridade administrati-
va competente, sob pena de responsabilida-
de solidária, deve adotar as providências para 
apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, 
quantificação do dano e obtenção do ressarcimen-
to, nos termos da legislação vigente.

8.7 - A administração pública apreciará a prestação 
final de contas apresentada, no prazo de até 
cento e cinquenta dias, contado da data de seu 
recebimento ou do cumprimento de diligência por 
ela determinada, prorrogável justificadamente por 
igual período.

Parágrafo único. O transcurso do prazo definido 
nos termos do caput sem que as contas tenham 
sido apreciadas:

I - não significa impossibilidade de apreciação em 
data posterior ou vedação a que se adotem medidas 
saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir 
danos que possam ter sido causados aos cofres 
públicos;

II - nos casos em que não for constatado dolo da 
organização da sociedade civil ou de seus prepostos, 
sem prejuízo da atualização monetária, impede a 
incidência de juros de mora sobre débitos eventu-
almente apurados, no período entre o final do prazo 
referido neste parágrafo e a data em que foi ultimada 
a apreciação pela administração pública.

8.8 - As prestações de contas serão avaliadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e 
objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas esta-
belecidos no plano de trabalho;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem 
impropriedade ou qualquer outra falta de natureza 
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formal que não resulte em dano ao erário;

IlI - irregulares, quando comprovada qualquer das 
seguintes circunstâncias:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) descumprimento injustificado dos objetivos e 
metas estabelecidos no plano de trabalho;

c) dano ao erário decorrente de ato de gestão 
ilegítimo ou antieconômico;

d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores 
públicos.

8.9 - O administrador público responde pela decisão 
sobre a aprovação da prestação de contas ou por 
omissão em relação à análise de seu conteúdo, 
levando em consideração, no primeiro caso, os 
pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo 
permitida delegação a autoridades diretamente 
subordinadas, vedada a subdelegação.

8.10 - Quando a prestação de contas for 
avaliada como irregular, após exaurida a fase 
recursal, se mantida a decisão, a organização 
da sociedade civil poderá solicitar autorização 
para que o ressarcimento ao erário seja 
promovido por meio de ações compensatórias 
de interesse público, mediante a apresentação 
de novo plano de trabalho, conforme o objeto 
descrito no termo de colaboração ou de 
fomento e a área de atuação da organização, 
cuja mensuração econômica será feita a partir 
do plano de trabalho original, desde que não 
tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso 
de restituição integral dos recursos.

8.11 - Durante o prazo de 10 (dez) anos, 
contado do dia útil subsequente ao da prestação 
de contas, a organização da sociedade civil 
deve manter em seu arquivo os documentos 
originais que compõem a prestação de contas.

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES

9.1 - A presente parceria poderá ser alterada a 
qualquer tempo, mediante assinatura de termo 
aditivo, devendo a solicitação ser encaminhada 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 
em relação à data de término de sua vigência.

9.2 - Não é permitida a celebração de aditamento 
deste Fomento com alteração da natureza do 
objeto.

9.3 - As alterações, com exceção das que 
tenham por finalidade meramente prorrogar 
o prazo de vigência do ajuste, deverão ser 
previamente submetidas à Procuradoria Geral 
do Município, órgão ao qual deverão os autos 
ser encaminhados em prazo hábil para análise 
e parecer.

9.4 - É obrigatório o aditamento do presente 
instrumento, quando se fizer necessária a 
efetivação de alterações que tenham por objetivo a 
mudança de valor, das metas, do prazo de vigência 
ou a utilização de recursos remanescentes do saldo 
do Fomento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIZAÇÕES E 
DAS SANÇÕES

10.1 - Pela execução da parceria em desacordo 
com o plano de trabalho e com as normas da Lei nº 
13.019, de 2014, e da legislação específica, a admi-
nistração pública poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar à organização da sociedade civil parceira as 
seguintes sanções:

I - advertência;

II- suspensão temporária da participação em 
chamamento público e impedimento de celebrar 
parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera 
de governo da administração pública sancionadora, 
por prazo não superior a dois anos;

III - declaração de inidoneidade para participar 
de chamamento público ou celebrar parceria ou 
contrato com órgãos e entidades de todas as esferas 
de governo, enquanto perdurarem os motivos deter-
minantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, que será concedida sempre que a 
organização da sociedade civil ressarcir a adminis-
tração pública pelos prejuízos resultantes e decorrido 
o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.

Parágrafo único. As sanções estabelecidas nos incisos 
II e III são de competência exclusiva de Secretário 
Municipal, facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura 
de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 
dois anos de aplicação da penalidade.

10.2 - Prescreve em cinco anos, contados a partir 
da data da apresentação da prestação de contas, 
a aplicação de penalidade decorrente de infração 
relacionada à execução da parceria.

10.3 - A prescrição será interrompida com a edição 
de ato administrativo voltado à apuração da infração.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS RECURSOS RE-
MANESCENTES

11.1 - Os recursos financeiros remanescentes, não 
utilizados, serão devolvidos ao órgão de origem.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DENÚNCIA E DA 
RESCISÃO

12.1 - O presente termo de fomento poderá ser:

I - denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes 
responsáveis somente pelas obrigações e auferindo 
as vantagens do tempo em que participaram volun-
tariamente da avença, respeitado o prazo mínimo de 
60 (sessenta) dias de antecedência para a publicidade 
dessa intenção;

II - rescindido, independente de prévia notificação ou 
interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes 
hipóteses:

a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano 
de Trabalho;

b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas 
pactuadas;
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c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou 
incorreção em qualquer documento apresentado; e

d) verificação da ocorrência de qualquer circunstân-
cia que enseje a instauração de Tomada de Contas 
Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE

13.1 - A eficácia do presente termo de fomento ou 
dos aditamentos que impliquem em alteração ou 
ampliação da execução do objeto descrito 
neste instrumento, fica condicionada à 
publicação do respectivo extrato no Site da 
Prefeitura Municipal de Rio Bananal, a qual 
deverá ser providenciada pela administra-
ção pública MUNICIPAL, nos termos do artigo 
32, Parágrafo Segundo da Lei 13.019/2014 e 
artigo 38 da mesma Lei, a contar da respectiva 
assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES 
GERAIS

14.1 - Acordam os partícipes, ainda, em 
estabelecer as seguintes condições:

I - as comunicações relativas a este termo de 
fomento serão remetidas por correspondência 
postada no correio com Aviso de Recebimento 
(AR) ou por forma eletrônica devidamente 
comprovada o seu recebimento;

II - as reuniões entre os representantes 
credenciados pelos partícipes, bem como 
quaisquer ocorrências que possam ter implicações 
neste termo de fomento, serão aceitas somente 
se registradas em ata ou relatórios circunstan-
ciados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1 - Será competente para dirimir as contro-
vérsias decorrentes deste termo de fomento, que 
não possam ser resolvidas pela via administrati-
va, o foro da Comarca de Rio Bananal - ES, com 
renúncia expressa a outros, por mais privilegia-
dos que forem.

15.2 - E, por assim estarem plenamente de 
acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irre-
nunciável cumprimento dos termos do presente 
instrumento, o qual lido e achado conforme, foi 
lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, 
que vão assinadas pelos partícipes, para que 
produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou 
fora dele.

Rio Bananal, 29 de Abril de 2022.

____________________________
Município de Rio Bananal
Edimilson Santo Elizairio
Prefeito Municipal

____________________________
APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
de Rio Bananal-ES
José Maria França
Presidente da APAE

Protocolo 841370

Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO BANANAL

EXTRATO DE CONTRATO
Nº 016/2022
Processo: 0266/2022 Dispensa artigo 24, Inciso II 
da Lei n. 8.666/93. Contratante: Município de Rio 
Bananal/ES através do Fundo Municipal de Saúde 
Contratado: BAR E RESTAURANTE COLORADO 
LTDA. Objeto: Aquisição de 2.000 lanches (pão + 
café com leite) destinado ao desjejum dos pacientes 
em viagem em veículos públicos para tratamento 
de saúde fora do munícipio. Valor total do Contrato: 
R$ 12.000,00 (Doze mil reais). Data da assinatura: 
11.04.2022. Vigência: 31.12.2022. Código de iden-
tificação: 2022.059E0500001.09.0012.
Rio Bananal-ES, 28 de abril de 2022.

EDIMILSON SANTO ELIZIÁRIO
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
Nº 017/2022
Processo: 0227/2022 - Dispensa artigo 24, Inciso II 
da Lei n. 8.666/93. Contratante: Município de Rio 
Bananal/ES através do Fundo Municipal de Saúde 
Contratado: RÁDIO FM LINHARES LTDA. Objeto: 
Prestação de serviços de rádio difusão para divulgação 
de informações de utilidade pública sobre assuntos 
diversos vinculados a Secretaria Municipal de saúde 
no território do município de Rio Bananal. Valor total 
do Contrato: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais). Data da 
assinatura: 19.04.2022. Vigência: 31/12/2022.
Código de identificação: 2022.059E0500001.09.0016
Rio Bananal-ES, 28 de abril de 2022.

EDIMILSON SANTO ELIZIÁRIO
Prefeito Municipal

Protocolo 841328

Santa Leopoldina

Lei

LEI Nº 1.791/2022

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 
FIRMAR TERMO DE CESSÃO DE USO DE 01 (UM) 
VEÍCULO COM A FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL 
DO TRABALHADOR RURAL DE SANTA LEOPOLDINA 
- FMATRSL.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, FAÇO SABER QUE A 
CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A 
PRESENTE LEI:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal 
autorizado a firmar Termo de Cessão de Uso 
com a FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL DO 
TRABALHADOR RURAL DE SANTA LEOPOLDINA - 
FMATRSL, com sede na Ladeira Vereadora Rosalina 
Ribeiro Nunes, nº 1000, centro, Santa Leopoldina/
ES, inscrita no CNPJ sob o nº 27.265.891/0001-64, 
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Decreto

DECRETO Nº 141/2022

O Prefeito Municipal de Santa Leopoldina, Estado do Espírito Santo, no uso de suas
atribuições legais,

D E C R E T A

Art. 1° - Nos termos do Anexo I deste Decreto fica homologado o Resultado Final do PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO Nº 001/2021, em regime de Designação Temporária e Cadastro de Reserva, para atender 
as necessidades de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Saúde, Agente Comunitário 
de Saúde - ACS e Agente de Combate a Endemias - ACE, conforme disposto no Processo Administrativo n° 
001072/2021, de 17.06.2021.

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

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

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Santa Leopoldina, 27 de abril de 2022.

ROMERO LUIZ ENDRINGER
Prefeito Municipal

RESULTADO FINAL REFERENTE AO EDITAL Nº 001/2021 PARA VAGAS E FORMAÇÃO
DE CADASTRO DE RESERVA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) E AGENTE DE COMBATE A 

ENDEMIAS (ACE).

1.CARGO:  AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

N ° 
INSCRIÇÃO

NOME C Ó D . 
CARGO

ENDEREÇO PONTUAÇÃO
P R O V A 
OBJETIVA

PONTUAÇÃO
PROVA DE 
TÍTILOS

PONTUAÇÃO 
ENTREVISTA 
INDIVIDUAL

TOTAL CLASSIFICAÇÃO
(CR*)

12 ALINE DA 
PENHA PORTO

17 HOLANDA 17.0 PONTOS 30 PONTOS 8.9 PONTOS 55,9 CR*

22 C A R O L I N E 
SANTANNA

30 BRAGANÇA 17.0 PONTOS 0.0 PONTOS 9.3 PONTOS 26,3 1º lugar

objetivando a cessão de uso de 01 (um) veículo VW/
GOL 1.0L MC4 - ANO/MOD/2019, Placa QRF 2J92, 
CHASSI 9BWAG45U3KT104010, pertencente ao 
Patrimônio Público Municipal, em conformidade com 
o Processo Administrativo nº. 001699/2021.

Parágrafo Único - O Termo de Cessão de Uso, 
autorizado pela presente lei, poderá a qualquer 
tempo ser revogado pela Administração Pública.

Art. 2º - A FUNDAÇÃO MÉDICA ASSISTENCIAL DO 
TRABALHADOR RURAL DE SANTA LEOPOLDINA - 
FMATRSL, ficará responsável por todas as despesas 
de combustível, bem como, do profissional e 
funcionário que ali prestar serviço, inclusive dos 
respectivos encargos sociais e responderá civil, ad-
ministrativa e penalmente por todos os prejuízos ou 
danos que causar a seu empregado ou preposto e a 
terceiros.

Art. 3º - A utilização do referido veículo, será exclusi-
vamente para atender as necessidades da FUNDAÇÃO 
MÉDICA ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL 
DE SANTA LEOPOLDINA - FMATRSL e a fiscalização da 
execução do Termo de Cessão de Uso será exercida 

pela Secretaria Municipal de Saúde com o apoio da 
Coordenadoria de Transportes.

Art. 4º - O MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA, através 
da Coordenadoria de Transportes ficará responsável 
pela manutenção e conservação do veículo durante 
a vigência do Contrato de Comodato, não sendo da 
responsabilidade FMATRSL. A deterioração do bem, 
salvo quando a causa determinante de tal estado 
estiver respaldada em caso fortuito ou força maior, 
gerará a faculdade do CEDENTE em rescindir de 
plano o presente instrumento.

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

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Santa Leopoldina/ES, 28 de abril de 2022.

ROMERO LUIZ ENDRINGER
Prefeito Municipal

Protocolo 840949
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29 C R I S T I N A 
SAAGER

06 RIO DO NORTE 15.0 PONTOS 25 PONTOS 9.0 PONTOS 49,0 CR*

33 D E B O R A 
V I C E N T E 
COUTINHO

22 BRAÇO DE 
MANGARAÍ

18.0 PONTOS 10 PONTOS 9.1 PONTOS 37,1 CR*

16 E L I A N A 
BORGES SILVA

01 PEDRA BRANCA 16.0 PONTOS 15 PONTOS 9.2 PONTOS 40,2 1º lugar

46 FÁTIMA BALBER 25 CENTRO 15.0 PONTOS 5 PONTOS 9.0 PONTOS 29,0 1º lugar
19 G L A U S I E L E 

T E I X E I R A 
GASPARINI

22 REGENCIA 15.0 PONTOS 0.0 PONTOS 0.0 
PONTOS

15,0 DESCLASSIFICADA
Não compareceu na 
etapa da entrevista 
individual

44 ISABEL DA SILVA 
RODRIGUES

10 CARAMURU 14.0 PONTOS 0.0 PONTOS 9.4 PONTOS 23,4 1º lugar

34 J O R D A N A 
BREMENKAMP 
D O 
NASCIMENTO

25 CENTRO 0.0 PONTOS 0.0 PONTOS 0.0 PONTOS 0.0 DESCLASSIFICADA

02 JOSIANI DA 
PENHA S. 
BORCHARDT

03 RIO BONITO 15.0 PONTOS 0.0 PONTOS 9.6 PONTOS 24,6 CR*

30 JULIANA MARIA 
THOMAS

15 BOQUEIRÃO DO 
THOMAS

19.0 PONTOS 25 PONTOS 0.0 PONTOS 44,0 DESCLASSIFICADA
Não compareceu na 
etapa da entrevista 
individual

42 K A R I N E 
PEREIRA

08 RIO DAS 
FARINHAS

14.0 PONTOS 30 PONTOS 7.8 PONTOS 51,8 CR*

26 M A R C I A N A 
RODRIGUES
VITORINO

22 REGENCIA 10. PONTOS 0.0 PONTOS 8.9 PONTOS 18,9 CR*

01 MARIA DA 
PENHA SILVA 
BELARDT

24 SUIÇA 14.0 PONTOS 15 PONTOS 9.8 PONTOS 38,8 1º lugar

27 N I L D I R E N E 
S A N T O S 
PEREIRA

07 RIO DAS 
FARINHAS

15.0 PONTOS 0.0 PONTOS 9.2 PONTOS 24,2 CR*

38 R O S A N A 
DA SILVA 
RODRIGUES

14 TIROL 18.0 PONTOS 5 PONTOS 10.0 PONTOS 33,0 CR*

11 T I F F A N Y 
MARTINS SILVA

22 BRAÇO DE 
MANGARAÍ

19.0 PONTOS 15 PONTOS 9.1 PONTOS 43,1 1º lugar

35 V A L D I R E N E 
DOS ANJOS 
F.CAMILO

18 MANGARAÍ 14.0 PONTOS 5 PONTOS 9.2 PONTOS 28,2 CR*

15 V A L E S K A 
LEPPAUS

09 LUXEMBURGO 18.0 PONTOS 0.0 PONTOS 9.0 PONTOS 27,0 1º lugar

13 VA N D E R L E I A 
MARIA THOMAS

15 BOQUEIRÃO DO 
THOMAS

19.0 PONTOS 30 PONTOS 9.4 PONTOS 58,4 CR*

39 VIVIAN THOMAS 
MULLER

15 MEIA LÉGUA 14.0 PONTOS 0.0 PONTOS 0.0 PONTOS 14,0 DESCLASSIFICADA
Não compareceu na 
etapa da entrevista 
individual

CR*: CADASTRO RESERVA

2-CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

N ° 
INSCRIÇÃO

NOME C Ó D . 
D O 
CARGO

ENDEREÇO PONTUAÇÃO 
P R O V A 
OBJETIVA

PONTUAÇÃO
PROVA DE 
TÍTILOS

PONTUAÇÃO 
E N T R E V I S TA 
INDIVIDUAL

TOTAL CLASSIFICAÇÃO
(CR*)

17 J O S I A N E 
STEINER PILGER

01
CENTRO

17.0 PONTOS 30 PONTOS 8.3 PONTOS 55,3 1º lugar
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31 M I C H E L E 
M A R Q U E S 
MACHADO

01 CENTRO
17.0 PONTOS 30 PONTOS 8.2 PONTOS 55,2 2º lugar

36 ALDVAM AGUIAR 
DE SOUZA 01 REGENCIA

17.0 PONTOS 25 PONTOS 10.0 PONTOS 52,0 3º lugar

06 V A N E S S A 
SULATTI WILL 01 CENTRO

14.0 PONTOS 30 PONTOS 8.0 PONTOS 52,0 4º lugar

07 ELAINE LAURETT 
DE SOUZA 01 VILA NOVA

12.0 PONTOS 30 PONTOS 9.8 PONTOS 51,8 CR*

41 S U E L L E M 
DOBREWOSKI
BERNARDINO

01 CENTRO
13.0 PONTOS 25 PONTOS 7.6 PONTOS 45,6 CR*

28 PERLA TAINARA 
PEREIRA
SANTOS

01 FUNIL 10.0 PONTOS
25 PONTOS 7.0 PONTOS 42,0 CR*

40 L A U R E D O N E A 
VALE
DAMASIO

01 C O R R E G O 
PARAISO

17.0 PONTOS 05 PONTOS 10.0 PONTOS 32,0 CR*

                    CR*: CADASTRO RESERVA

Protocolo 840942

Contrato

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 050/2022. 
CONTRATADA: ARTHUR TELES LEPPAUS 
13031604717. OBJETO: Constitui objeto do 
presente instrumento a CONTRATAÇÃO DE BANDA 
DE MARCHINHAS CARNAVALESCAS EM VIRTUDE 
DO 17º CAMINHO DO IMIGRANTE. VIGÊNCIA: O 
prazo de vigência do presente instrumento será de 
30 (trinta) dias, a partir da data de assinatura do 
presente instrumento, podendo ser prorrogado, de 
acordo com o art. 57 da Lei 8.666/93. VALOR O valor 
global do presente instrumento será R$: 9.000,00 
(Nove Mil Reais). Tudo em conformidade com o 
Procedimento de Dispensa de Licitação e de acordo 
com o Processo Administrativo Nº 000854/2022, 
19/04/2022, da Secretaria Municipal de Cultura e 
Turismo

Santa Leopoldina, 29 de abril de 2022.

ROMERO LUIZ ENDRINGER
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

ARTHUR TELES LEPPAUS 13031604717
ARTHUR TELES LEPPAUS
CONTRATADO

Protocolo 841267

Santa Teresa

Decreto

DECRETO Nº 188/2022

NOMEIA COORDENADOR DA PROCURADORIA

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada BRUNA DEGASPERI LEPPAUS 
para exercer o Cargo de Provimento em Comissão 
de Coordenador da Procuradoria, referência VC-13 
da Lei Complementar n° 008/2015.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir do dia 
02 de maio de 2022, revogadas as disposições em 
contrário.

Publique-se e cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, 
em 28 de abril de 2022.

KLEBER MEDICI DA COSTA
Prefeito Municipal

Protocolo 841314

DECRETO Nº 189/2022

NOMEIA CHEFE DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada MÁRCIA CRISTINA DOS 
SANTOS ORTOLANI, servidora efetiva, para 
exercer a Função Gratificada de Chefe do Setor de 
Imunização, referência FG-2 da Lei Municipal n° 
1.933/2008.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir do dia 
02 de maio de 2022, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, 
em 28 de abril de 2022.

KLEBER MEDICI DA COSTA
Prefeito Municipal

Protocolo 841317
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Portaria

PORTARIA/CGAB/Nº 100/2022

DESIGNA SERVIDOR PARA FISCALIZAR CONTRATO DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, em 
especial o Artigo 60, inciso VI da Lei Orgânica do Município de Santa Teresa-ES, e

Considerando a solicitação contida no processo nº 15271/2021, protocolado pela Secretaria Municipal de 
Planejamento e Assuntos Estratégicos;

RESOLVE:

Art. 1.º Fica designado o Servidor Tiago Silva Marmontelo - Engenheiro Civil - CREA-MG 185780/D, 
para atuar como fiscal do Contrato firmado pela Municipalidade na contratação de empresa especia-
lizada para a reforma do telhado e demais reparos na EMEI Monteiro Lobato, localizado em Várzea 
Alegre, distrito de Alto Santa Maria, Santa Teresa - ES.

Art. 2.º O Servidor responsável  pela fiscalização deverá informar à Administração sobre eventuais 
vícios, irregularidades ou baixa qualidade do fornecimento e/ou dos serviços prestados pela empresa 
contratada, propor as soluções e as sanções que forem cabíveis para a regularização das faltas e 
defeitos observados.

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, em 28 de abril de 2022.

KLEBER MEDICI DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Protocolo 840861
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PORTARIA/SMED Nº 010/2022

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no 
uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1.º Para fins de organização da turma de interessados em participar do curso de formação inicial 
continuada (FIC) denominado: Processador de Bebidas Alcoólicas a ser ofertado pelos servidores do 
Instituto Federal de Educação, campus de Santa Teresa, nomear os membros da COMISSÃO, assim 
constituída:
I - Hilda Souza da Cruz;
II - Cássio Antônio Mognato;
III - Márcia Regina Rodrigues Ferreira.

Art. 2.º A Comissão deverá apresentar no prazo máximo de 10 (dez) dias, a partir da finalização do 
processo, uma relação de nomes de 15 (quinze) pessoas jovens e adultos, sendo os 05 (cinco) últimos 
classificados a compor o quadro de reservas para fins de substituir eventuais desistentes do curso de 
qualificação profissional a ser ofertado.

Art. 3.º Para fins de classificação dos estudantes e formação da turma, a Comissão utilizará os 
seguintes critérios:
I - Ter preferencialmente 18 anos ou mais (no caso de menor, o responsável deve assinar termo de 
autorização);
II - Frequentar regularmente a modalidade EJA;
III - Ter proficiência nas habilidades e competências exigidas pela EJA, com resultado igual ou superior 
a média (60%) em todas as disciplinas;
IV - Cumprir e colaborar para a eficiência das regras que regulamentam o cotidiano escolar, bem como 
zelar por relações de convivência que valorizem e respeitem as diferenças.

Parágrafo primeiro: As inscrições serão realizadas na Instituição de Ensino mediante preenchimento 
do formulário anexo, no período de 04/05/2022 e 05/05.

Parágrafo segundo: A relação de nomes inscritos e classificados deverá ser apresentada juntamente com 
os formulários de cadastro, devidamente preenchidos para repasse de bolsas conforme estabelecido pelo 
projeto de qualificação profissional denominado Processador de Bebidas Alcoólicas, sob coordenação e 
responsabilidade dos servidores do Instituto Federal de Educação, campus de Santa Teresa.

Art. 4.º Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Secretaria Municipal de Educação, Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, em 29 de abril de 2022.

KÁTIA WIETCHESKY
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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SOLICITAÇÃO DE BOLSA REGULAMENTADA
Plano de Trabalho Individual

Dados do Aluno
1. Identificação do Solicitante (se estrangeiro, apresentar Visto Permanente ou Temporário)
Nome completo Sexo

 Masculino   Feminino
CPF Número Identidade Número Órgão emissor UF Data de 

emissão

Data de nascimento Nacionalidade
Brasileira Estrangeira

País de origem Visto permanente
 Sim     Não

Validade

Endereço residencial Bairro

Cidade UF País Telefone Residencial Celular

CEP E-mail pessoal E-mail profissional

Maior título obtido
 Certificado de FIC                                                              Especialização
 Certificado de conclusão do ensino fundamental              Mestrado
 Certificado de conclusão do ensino médio                        Doutorado
 Curso técnico de nível médio                                            Graduação                  

Já é bolsista?
 Sim    Não

PIS/PASEP Número:
____________________

2. Vinculação Institucional
Nome da Instituição Sigla

Unidade de vínculo (Reitoria/Campus/Instituto/Centro/Unidade/Diretoria/Gerência/Depto/Coordenação/Curso) Matrícula (funcional ou 
estudantil)

É servidor do IF ?
 Sim    Não , no caso de Sim informar o número do SIAPE _________________________

3. Categoria do beneficiário (Marque a opção que descrevam a função)
 Coordenador
 Coordenador Adjunto
 Aluno - Ensino Médio
 Aluno - Graduação/Graduando
 Aluno - Ensino Técnico
 Aluno - Mestrado
 Professor Mediador
 Coordenador de Polo
 Pesquisador
 Orientador
 Gestor (a) projetos

 Apoio Técnico
 Apoio Administrativo
 Professores Especialista
 Outro: estudante da modalidade de EJA - 
fundamental do município de Santa Teresa.

3.1 Forma de entrada no projeto
 Edital  número _________________________
Chamada Pública  número _______________________
 Indicação pelo Plano de Trabalho
 Indicação por Portaria número:  _______________________

4. Dados dos benefícios solicitados
Auxílio vinculado a:
Programa ou projeto institucional do Ifes ou de agente financiador habilitado
 Programa ou projeto decorrente de busca ativa na sociedade

Duração da bolsa

 Única
 Mensal, em [ 09  ] meses

Carga horária semanal

04:00 horas

Início da vigência

01 /05 /2022

Término da 
vigência

30 /10 /2022

(Todos os valores em Reais - R$)

Valor mensal da bolsa: R$ 180,00
Valor total da bolsa: R$ 1.080,,00

5. Informações bancárias do beneficiário
Banco Nº da agência Tipo da conta [código]

 Corrente [    ]    Poupança [      ]

N.º da conta
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6. Caracterização da bolsa solicitada
6.1 Quanto à fonte financiadora
 Bolsa de Patrocínio Institucional (BPI): ou simplesmente bolsa institucional, é concedida pelo Ifes com recursos próprios ou provenientes de termo de 
cooperação para execução descentralizada.
Bolsa Prêmio (BPR): bolsa concedida com recursos provenientes de busca ativa e de captação de parcerias do Ifes com outros entes, públicos ou 
privados.
6.2 Quanto à Incidência de Impostos e Encargos:

    Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) - Caso NÃO seja caracterizada a informação contida no Termo de Compromisso e de Responsabilidade 
abaixo (Lei nº 9.250/1995, art. 26, Decreto nº 3.000/1999, art. 43, I e IN no 15/2001 - SRF, art. 5º. XVII), haverá incidência de IRRF.

OU

    Isenção de IRRF - Desde que caracterizada a informação contida no Termo de Compromisso e de Responsabilidade abaixo (Lei nº 9.250/1995, art. 
26, Decreto nº 3.000/1999, art. 39, VII e IN no 15/2001 - SRF, art. 5º. XVII), não haverá incidência de IRRF.

Contribuição Previdenciária - não haverá recolhimento, se firmada a declaração contida no Termo de Compromisso e de Responsabilidade abaixo 
(Parecer PGC/CCAR no 59/96, IN nº 971/2009 - MF/RFB, art. 58, XXVI).

7. Concordância, compromisso e responsabilidade do coordenador do projeto
Título do projeto:
Educação Profissional integrada ao Ensino Fundamental na modalidade de Educação de Jovens e Adultos
Nome do coordenador responsável pelo projeto:
Aldo Rezende

TERMO DE COMPROMISSO E DE RESPONSABILIDADE

Declaro expressamente conhecer, para todos os efeitos e consequências de direito, as normas gerais para a concessão de auxílios e bolsas, bem 
como o regulamento para a concessão de bolsas no âmbito dos projetos administrados pela FACTO, concordando com suas disposições e que o 
beneficiário da bolsa não vai exercer nenhuma atividade que represente vantagem econômica ou financeira para a doadora/financiadora dos recursos, 
nem atividade que importe em exigência de contraprestação de serviços. Firmo o presente Termo, responsabilizando-me por comunicar de imediato à 
FACTO eventuais alterações nas informações prestadas e sujeitando-me às sanções cíveis, administrativas e penais cabíveis à espécie.

Vitória-ES, 02 de Abril de 2022

_____________________________
Assinatura do Coordenador

8. Dados do projeto
Título do projeto:
Educação Profissional integrada ao Ensino Fundamental na modalidade de Educação de 
Jovens     e Adultos

Número do Registro do projeto no IFES ou ICT
Ifes: Projeto  Nº 23148.005875/2019-29
Projeto 141 (Facto)

Título do plano de trabalho:
Projeto  curso FIC - PROCESSADOR DE BEBIDAS ALCOÓLICAS
Objetivo:
Este projeto tem por objetivo realizar ações que visam ao fortalecimento da oferta de Educação Profissional integrada ao Ensino Fundamental na 
modalidade de Educação de Jovens e Adultos

Atividades desenvolvidas:
1..Formação inicial - 2.monitoramento e pesquisa

Cronograma de execução:

Atividades
                                        Mês - 1º Ano                                                                                            Mês - 2º Ano
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Atividade 1 x x x x x x x x
Atividade 2 x x x x x x x x
Atividade 3
Atividade 4
Atividade 5
Atividade 6
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Atividade 7
Atividade 8
Atividade 9

9. Observação

10. Termo de Compromisso do Bolsista

Declaro expressamente conhecer, para todos os efeitos e consequências de direito, as normas gerais para a concessão de Auxílios e Bolsas, bem 
como o regulamento para a concessão de Bolsas no âmbito dos projetos administrados pela FACTO, concordando com suas disposições e assumido o 
compromisso de cumpri-las, dedicando-me às atividades propostas, durante a vigência da bolsa. Declaro, ainda, a correção das informações contidas 
no Termo de Compromisso e de Responsabilidade, assinado pelo coordenador do projeto.

Santa Teresa_____ , _____ de ________________ de 2022

____________________________
Assinatura do Beneficiário

Protocolo 841237

Contrato

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS Nº079/2022

CONTRATANTE: O Município de Santa Teresa/ES.
CONTRATADO: William Dominick Buss.
OBJETO: Prestação de serviços de assessoria na 
área de informática, para atuar no laboratório de 
informática educativa do polo UAB de Santa Teresa, 
durante o exercício de 2022.
VALOR: O valor global dos serviços previstos neste 
Contrato é de R$ 9.560,00 (nove mil, quinhentos e 
sessenta reais).
DOTAÇÃO: 009008.1236400122.027.33903600000 
- Fonte: 1001.
PRAZO: O Contrato terá início na data de sua 
assinatura com duração até 31 de dezembro de 
2022, podendo ser prorrogado, se previamente 
for manifestado o interesse de ambas as partes. 
PROCESSO Nº: 15711/2021
Santa Teresa/ES, 27 de abril de 2022.

KLEBER MEDICI DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Protocolo 841202

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS Nº078/2022

CONTRATANTE: O Município de Santa Teresa/ES.
CONTRATADO: Cooperativa de Transportes Colibri - 
COOPETRANSPORTES.
OBJETO: prestação de serviços de transporte escolar 
para alunos da rede municipal e estadual.
VALOR: O valor global dos serviços previstos neste 
Contrato é 5.902.323,43 (cinco milhões, novecentos 
e dois mil, trezentos e vinte e três reais e quarenta 
e três centavos).
DOTAÇÃO:
009002.1236500122.022.33903900000 - Fonte: 
1111;  009002.1236500122.022.33903900000 - 
Fonte: 2120;  009002.1236500122.022.33903900
000 - Fonte: 2111;  009002.1236500122.022.339
03900000 - Fonte: 1130;
009002.1236500122.022.33903900000 - Fonte: 
1113;  009003.1236100122.019.33903900000 - 
Fonte: 1111;

009003.1236100122.019.33903900000 - Fonte: 
1113;  009003.1236100122.019.33903900000 - 
Fonte: 1120;
009003.1236100122.019.33903900000 - Fonte: 
1123;
009003.1236100122.019.33903900000 - Fonte: 
2123;
009004.1236600122.017.33903900000 - Fonte: 
1113;
009004.1236600122.017.33903900000 - Fonte: 
2111;
009007.1236600122.026.33903900000 - Fonte: 
1190;
009007.1236600122.026.33903900000 - Fonte: 
1190.
PRAZO: O Contrato terá início na data de sua 
assinatura com duração de 12 (doze) meses, podendo 
ser prorrogado, se previamente for manifestado 
o interesse de ambas as partes. PROCESSO Nº: 
15713/2021
Santa Teresa/ES, 27 de abril de 2022.

KLEBER MEDICI DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Protocolo 841211

Aditivo

RESUMO DO SEXTO TERMO DE ADITAMENTO 
AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Nº084/2020
CONTRATANTE: O Município de Santa Teresa/
ES.
CONTRATADA: Empresa JTC Empreendimentos 
da Construção Civil EIRELI-ME.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
E EXECUÇÃO:
Prorrogar o prazo de vigência contratual, 
inicialmente pactuado entre as partes, por 
mais 60 (sessenta) dias, de 20 de abril de 2022 
para até 19 de junho de 2022, podendo ser 
prorrogado a critério da Administração.
Prorrogar o prazo de execução da obra, 
inicialmente pactuado entre as partes, para até 
19 de junho de 2022, equiparado com a data de 
vigência do Contrato, podendo ser prorrogado 
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a critério da Administração.
PROCESSO Nº: 10407/2020.
Santa Teresa/ES, 18 de abril de 2022.
KLEBER MEDICI DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Protocolo 840755

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO A 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº011/2022
CONTRATANTE: O Município de Santa Teresa/ES.
DETENTORA: Empresa S.J. Degasperi LTDA EPP.
OBJETO: Reequilíbrio econômico financeiro na 
quantidade restante dos itens.
VALOR: A presente Ata terá um aumento no valor 
de R$ 7.905,00 (sete mil, novecentos e cinco reais), 
passando o montante de R$ 34.560,00 (trinta e 
quatro mil, quinhentos e sessenta reais) para R$ 
42.465,00 (quarenta e dois mil, quatrocentos e 
sessenta e cinco reais), deduzidos os encargos legais.
PROCESSOS Nº 4624/2022.
Santa Teresa, 29 de abril de 2022.
KLEBER MEDICI DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Protocolo 841454

Errata

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

ERRATA AO EDITAL/SMAS/Nº 01/2022.
A Prefeitura Municipal de Santa Teresa, através da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, faz saber 
que fará realizar Processo Seletivo Simplificado de 
profissionais e Cadastro de Reserva em designação 
temporária, nos cargos de Psicólogo(a), Assistente 
Social, Pedagogo e Professor de Educação 
Física destinados a atender a todos os Serviços 
pertencentes à Secretaria Municipal de Assistência 
Social, de acordo com as normas estabelecidas no 
EDITAL/SMAS Nº01/2022, publicado no site oficial 
do Município de Santa Teresa - www.santateresa.
es.gov.br e no Diário Oficial dos Municípios - www.
ioes.dio.es.gov.br/dom, mas considerando que foi 
verificada inconsistência nas informações constantes 
no Anexo I do Edital, esta Secretaria no uso de suas 
atribuições legais, faz saber e TORNA PÚBLICA a 
presente ERRATA.

ONDE SE LÊ:

ANEXO I
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
- SMAS
QUADRO DE PONTUAÇÃO ATRIBUÍDO A FORMAÇÃO/
QUALIFICAÇÃO E TEMPO DE SERVIÇO.

CAMPOS PREENCHIDOS PELA SMAS

FORMAÇÃO/QUALIFICAÇÃO V A L O R 
ATRIBUIDO

DOCUMENTOS
APRESENTADOS
(MARQUE X)

PONTOS

1.1 - Pós-graduação “Stricto 
Sensu” Doutorado na área. 
(apenas 1)

15   

1.2 - Pós-graduação “Stricto 
Sensu” Mestrado na área 
pretendida. (apenas 1)

10   

1.3 - Pós-graduação “Lato 
Sensu” Especialização área 
pretendida. (apenas 1)

8   

1.4 - Certificado de conclusão 
de Curso de Formação 
Continuada na área pretendida 
com carga horária igual 
ou superior à 180 (cento e 
oitenta). (apenas 1)

6   

1.5 - Certificado de conclusão 
de Curso de Formação 
Continuada na área pretendida 
com carga horária 120 (cento e 
vinte) a 179 (cento e setenta e 
nove) horas. (apenas 1)

5   

1.6 - Certificado de conclusão 
de Curso de Formação 
Continuada na área pretendida 
com carga horária 60 
(sessenta) a 119 (cento e 
dezenove) horas. (apenas 1)

2   

1.7 - Certificado de conclusão 
de Curso de Formação 
Continuada na área 
pretendida com carga horária 
08 (sessenta) a 59 (cento e 
dezenove) horas. (apenas 1)

1   

Sub Total 01 47   
2 - TEMPO DE SERVIÇO PESO/MÊS TEMPO/ MESES PONTOS
2.1 - Exercício profissional no 
âmbito de atuação pleiteada, 
até a publicação do presente 
com o limite de 35 meses, não 
sendo admitido fracionamento.

1   

2.2 - Exercício profissional 
no âmbito do SUAS dentro 
do cargo pleiteado, até a 
publicação do presente com o 
limite de 36 meses, não sendo 
admitido fracionamento.

0,5   

Sub Total 02 53  
TOTAL DA PONTUAÇÃO OBTIDA 
(SOMATÓRIO DOS SUBTOTAIS 1 e 2)

 

LEIA-SE:

ANEXO I
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
- SMAS
QUADRO DE PONTUAÇÃO ATRIBUÍDO A FORMAÇÃO/
QUALIFICAÇÃO E TEMPO DE SERVIÇO.

CAMPOS PREENCHIDOS PELA SMAS
FORMAÇÃO/QUALIFICAÇÃO V A L O R 

ATRIBUIDO
DOCUMENTOS
APRESENTADOS
(MARQUE X)

PONTOS

1.1 - Pós-graduação “Stricto 
Sensu” Doutorado na área. 
(apenas 1)

15   

1.2 - Pós-graduação “Stricto 
Sensu” Mestrado na área 
pretendida. (apenas 1)

10   

1.3 - Pós-graduação “Lato 
Sensu” Especialização área 
pretendida. (apenas 1)

8   
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1.4 - Certificado de conclusão 
de Curso de Formação 
Continuada na área pretendida 
com carga horária igual 
ou superior à 180 (cento e 
oitenta). (apenas 1)

6   

1.5 - Certificado de conclusão 
de Curso de Formação 
Continuada na área pretendida 
com carga horária 120 (cento e 
vinte) a 179 (cento e setenta e 
nove) horas. (apenas 1)

5   

1.6 - Certificado de conclusão 
de Curso de Formação 
Continuada na área pretendida 
com carga horária 60 
(sessenta) a 119 (cento e 
dezenove) horas. (apenas 1)

2   

1.7 - Certificado de conclusão 
de Curso de Formação 
Continuada na área pretendida 
com carga horária 08 (oito) 
a 59 (cinquenta e dezenove) 
horas. (apenas 1)

1   

Sub Total 01 47   
2 - TEMPO DE SERVIÇO PESO/MÊS TEMPO/ MESES PONTOS
2.1 - Exercício profissional no 
âmbito de atuação pleiteada, 
até a publicação do presente 
com o limite de 36 meses, não 
sendo admitido fracionamento.

0,5   

2.2 - Exercício profissional 
no âmbito do SUAS dentro 
do cargo pleiteado, até a 
publicação do presente com o 
limite de 35 meses, não sendo 
admitido fracionamento.

1   

Sub Total 02 53   
TOTAL DA PONTUAÇÃO OBTIDA 
(SOMATÓRIO DOS SUBTOTAIS 1 e 2)

  

Santa Teresa, 29 de abril de 2022.

IVANA MARIA MASSINI DA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Protocolo 841435

Santa Maria de Jetibá

Contrato

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, avisa 
conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 que firmou, o que 
segue:
Contrato nº 000226/2022: Contratada: DELBA 
VICENTINI CREMASCO - ME - CNPJ: 03.138.598/0001-
78. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 
(EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS), CONFORME 
DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO, 
conforme descrições contidas no Edital de Pregão 
Eletrônico 000037/2022. CÓDIGO DE IDENTIFICA-
ÇÃO CIDADES: 2022.062E0700001.01.0007. Valor 
total: R$ 29.350,00. Prazo: 20 de abril de 2022 a 19 
de abril de 2023. Dotação:  0040012060800062.012 

- Realização de apoio ao associativismo e ao coo-
perativismo - 44905200000 - EQUIPAMENTO E 
MATERIAL PERMANENTE - Ficha - 00122 - Fonte de 
Recurso - 10010135000. 0040012060800062.012 
- Realização de apoio ao associativismo e ao coo-
perativismo - 44905200000 - EQUIPAMENTO E 
MATERIAL PERMANENTE - Ficha - 00122 - Fonte 
de Recurso - 15100135000. O objeto do presente 
certame será executado em parceria com a União 
Federal, através do Convênio MAPA - Plataforma + 
Brasil nº 886115/2019. Processo: 8437/2021.

HILÁRIO ROEPKE
Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

Protocolo 840732

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, avisa 
conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 que firmou, o que 
segue:
Contrato nº 000194/2022: Contratada: MEGA PNEUS 
AUTOCENTER LTDA-ME - CNPJ: 21.601.894/0001-
45. Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS 
DE AR E PROTETORES DE CÂMARAS DE AR PARA 
VEÍCULOS DAS LINHAS LEVE E PESADA, CONFORME 
DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO, 
conforme descrições contidas no edital que originou 
a Ata de Registro de Preços nº 009/2022 - Pregão 
Eletrônico 000006/2022. CÓDIGO DE IDENTIFICA-
ÇÃO CIDADES: 2022.062E0700001.02.0002. Valor 
total: R$ 5.060,00. Prazo: 12 de abril de 2022 a 11 
de abril de 2023. Dotação: 0200012612200212.035 - 
Renovação e manutenção de veículos - 33903000000 
- MATERIAL DE CONSUMO - Ficha - 00655 - Fonte de 
Recurso - 10010000000. Processo: 003393/2022.

HILÁRIO ROEPKE
Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

Protocolo 840733

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, avisa 
conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 que firmou, o que 
segue:
Contrato FMS nº 000080/2022:  CÓDIGO DE IDEN-
TIFICAÇÃO CIDADES: 2022.062E0700001.02.0003. 
Contratada: ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO 
LTDA - CNPJ:41.046.944/0001-87. Objeto: 
CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSUMO (PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA), 
CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO 
CONTRATO, conforme descrições contidas no edital 
que originou a Ata de Registro de Preços nº 018/2022 
- Pregão Eletrônico Nº 000010/2022. Valor total: 
R$ 4.454,40. Prazo: 13 de abril de 2022 a 12 de 
abril de 2023.  Dotação:  0150011030100432.076 - 
Manutenção e ampliação das Atividades da Estratégia 
Saúde da Família - ESF - 33903000000 - MATERIAL 
DE CONSUMO - Ficha - 00069 - Fonte de Recurso - 
22140000000. Processo: 003502/2022.

HILÁRIO ROEPKE
Prefeito Municipal Santa Maria de Jetibá

Protocolo 840734

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, avisa 
conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 que firmou, o que 
segue:
Contrato nº 000215/2022: Contratada: AGNES 
COMERCIAL LTDA. - ME/MEE - CNPJ: 03.450.477/0001-
67. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSUMO (PRODUTOS DE PAPELARIA), CONFORME 
DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO, 
conforme descrições contidas no edital que originou 
a Ata de Registro de Preços nº 029/2022 - Pregão 
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Eletrônico 000024/2022. CÓDIGO DE IDENTIFICA-
ÇÃO CIDADES: 2022.062E0700001.02.0012. Valor 
total: R$ 2.100,00. Prazo: 13 de abril de 2022 a 12 
de abril de 2023. Dotação: 0160011512200382.062 
- Manutenção das Atividades Administrativas - 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha - 
00539 - Fonte de Recurso - 15300000000. Processo: 
003647/2022.

HILÁRIO ROEPKE
Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

Protocolo 840737

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, avisa conforme 
Art. 61 da Lei 8.666/93 que firmou, o que segue:
Contrato nº 000224/2022: Contratada: AGROPRATA 
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - 
CNPJ: 20.963.380/0001-77. Objeto: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS 
AGRÍCOLAS), CONFORME DESCRIÇÕES 
CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO, conforme 
descrições contidas no Edital de Pregão Eletrônico 
000037/2022. CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO 
CIDADES: 2022.062E0700001.01.0007. Valor total: 
R$ 100.080,00. Prazo: 20 de abril de 2022 a 19 de 
abril de 2023. Dotação: 0040012060800062.012 
- Realização de apoio ao associativismo e ao coo-
perativismo - 44905200000 - EQUIPAMENTO E 
MATERIAL PERMANENTE - Ficha - 00122 - Fonte de 
Recurso - 10010135000. 0040012060800062.012 
- Realização de apoio ao associativismo e ao coo-
perativismo - 44905200000 - EQUIPAMENTO E 
MATERIAL PERMANENTE - Ficha - 00122 - Fonte 
de Recurso - 15100135000. O objeto do presente 
certame será executado em parceria com a União 
Federal, através do Convênio MAPA - Plataforma + 
Brasil nº 886115/2019. Processo: 8437/2021.

HILÁRIO ROEPKE
Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

Protocolo 840744

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, avisa 
conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 que firmou, o que 
segue:
Contrato nº 000223/2022: Contratada: 
GILVAN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - CNPJ: 
09.627.289/0002-29. Objeto: CONTRATAÇÃO 
PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS 
DE AR E PROTETORES DE CÂMARAS DE AR PARA 
VEÍCULOS DAS LINHAS LEVE E PESADA, CONFORME 
DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO, 
conforme descrições contidas no edital que originou 
a Ata de Registro de Preços nº 008/2022 - Pregão 
Eletrônico 000006/2022. CÓDIGO DE IDENTIFICA-
ÇÃO CIDADES: 2022.062E0700001.02.0002. Valor 
total: R$ 257.254,00. Prazo: 19 de abril de 2022 a 18 
de abril de 2023. Dotação:  0200012612200212.035 - 
Renovação e manutenção de veículos - 33903000000 
- MATERIAL DE CONSUMO - Ficha - 00655 - Fonte de 
Recurso - 10010000000; 0170010812200232.037 
- Manutenção das Atividades Administrativas - 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha 
- 00584 - Fonte de Recurso - 10010000000; 
0170010824400262.038 - Proteção Social Básica 
- 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha 
- 00612 - Fonte de Recurso - 10010000000; 
0170010824400262.039 - Proteção Social Especial 
- 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha 
- 00616 - Fonte de Recurso - 10010000000; 
0070010412200162.022 - Manutenção das 
Atividades Administrativas - 33903000000 - 
MATERIAL DE CONSUMO - Ficha - 00247 - Fonte de 

Recurso - 11110000000 e 0070011236100172.025 
- Manutenção  do Transporte Escolar do Ensino 
Fundamental - 33903000000 - MATERIAL DE 
CONSUMO - Ficha - 00275 - Fonte de Recurso - 
11110000000. Processo: 003387/2022.

HILÁRIO ROEPKE
Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

Protocolo 840801

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, avisa 
conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 que firmou, o que 
segue:
Contrato FMS nº 000083/2022:  CÓDIGO DE IDEN-
TIFICAÇÃO CIDADES: 2022.062E0700001.02.0002. 
Contratada: GILVAN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - 
CNPJ:09.627.289/0002-29. Objeto: CONTRATAÇÃO 
PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS 
DE AR E PROTETORES DE CÂMARAS DE AR PARA 
VEÍCULOS DAS LINHAS LEVE E PESADA, CONFORME 
DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO, 
conforme descrições contidas no edital que originou 
a Ata de Registro de Preços nº 008/2022 - Pregão 
Eletrônico Nº 000006/2022. Valor total: R$ 
138.760,00. Prazo: 19 de abril de 2022 a 18 de 
abril de 2023.  Dotação: 0150011030100432.078 
- Manutenção e ampliação dos serviços de saúde 
bucal - 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO - 
Ficha - 00088 - Fonte de Recurso - 22140000000; 
0150011030100432.076 - Manutenção e ampliação 
das Atividades da Estratégia Saúde da Família - 
ESF - 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO - 
Ficha - 00069 - Fonte de Recurso - 22140000000; 
0150011030200442.079 - Manutenção dos serviços 
de saúde da média e alta complexidade - 33903000000 
- MATERIAL DE CONSUMO - Ficha - 00105 - Fonte de 
Recurso - 22110000000;  0150011030400452.083 
- Manutenção das ações desenvolvidas pelo setor 
de vigilância sanitária33903000000 - MATERIAL 
DE CONSUMO - Ficha - 00130 - Fonte de Recurso 
- 22110000000 e 0150011030500462.084 - 
Manutenção das ações desenvolvidas pelo setor de 
vigilância ambiental - 33903000000 - MATERIAL 
DE CONSUMO - Ficha - 00139 - Fonte de Recurso - 
22110000000. Processo: 003441/2022.

HILÁRIO ROEPKE
Prefeito Municipal Santa Maria de Jetibá

Protocolo 840802

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, avisa 
conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 que firmou, o que 
segue:
Contrato nº 000212/2022: Contratada: 
GILVAN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - CNPJ: 
09.627.289/0002-29. Objeto: CONTRATAÇÃO 
PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS 
DE AR E PROTETORES DE CÂMARAS DE AR PARA 
VEÍCULOS DAS LINHAS LEVE E PESADA, CONFORME 
DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO, 
conforme descrições contidas no edital que originou 
a Ata de Registro de Preços nº 008/2022 - Pregão 
Eletrônico 000006/2022. CÓDIGO DE IDENTIFICA-
ÇÃO CIDADES: 2022.062E0700001.02.0002. Valor 
total: R$ 73.310,00. Prazo: 13 de abril de 2022 a 12 
de abril de 2023. Dotação:  0160011512200382.062 
- Manutenção das Atividades Administrativas - 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha - 
00539 - Fonte de Recurso - 15300000000. Processo: 
003666/2022.

HILÁRIO ROEPKE
Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

Protocolo 840803
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O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, avisa 
conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 que firmou, o que 
segue:
Contrato nº 000225/2022: Contratada: COMIL 
COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLS LUBIANA LTDA 
- CNPJ: 39.280.193/0001-17. Objeto: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS 
AGRÍCOLAS), CONFORME DESCRIÇÕES 
CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO, conforme 
descrições contidas no Edital de Pregão Eletrônico 
000037/2022. CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO 
CIDADES: 2022.062E0700001.01.0007. Valor total: 
R$ 37.000,00. Prazo: 20 de abril de 2022 a 19 de 
abril de 2023. Dotação:  0040012060800062.012 
- Realização de apoio ao associativismo e ao coo-
perativismo - 44905200000 - EQUIPAMENTO E 
MATERIAL PERMANENTE - Ficha - 00122 - Fonte de 
Recurso - 10010135000. 0040012060800062.012 
- Realização de apoio ao associativismo e ao coo-
perativismo - 44905200000 - EQUIPAMENTO E 
MATERIAL PERMANENTE - Ficha - 00122 - Fonte 
de Recurso - 15100135000. O objeto do presente 
certame será executado em parceria com a União 
Federal, através do Convênio MAPA - Plataforma + 
Brasil nº 886115/2019. Processo: 8437/2021.

HILÁRIO ROEPKE
Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

Protocolo 840844

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, avisa 
conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 que firmou, o que 
segue:
Contrato nº 000222/2022: Contratada: ICONE 
ESTUDOS E SONDAGENS LTDA. - CNPJ: 
15.064.293/0001-48. Objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE LE-
VANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E PROJETOS DE 
ENGENHARIA EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO 
DE SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, CONFORME 
DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO, 
conforme descrições contidas no edital que originou 
a Ata de Registro de Preços nº 013/2022 - Pregão 
Presencial 000002/2022. CÓDIGO DE IDENTIFICA-
ÇÃO CIDADES: 2022.062E0700001.02.0023. Valor 
total: R$ 6.480,00. Prazo: 19 de abril de 2022 a 19 
de abril de 2023. Dotação:  0130010412200012.002 
- Manutenção das atividades administrativas - 
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEI-
ROS-PESSOA JURIDICA - Ficha - 00457 - Fonte de 
Recurso - 10010000000. Processo: 003619/2022.

HILÁRIO ROEPKE
Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

Protocolo 840888

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, avisa 
conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 que firmou, o que 
segue:
Contrato nº 000195/2022: Contratada: COMERCIAL 
SL EIRELI ME - CNPJ: 11.894.691/0001-30. 
Objeto: CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE 
PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS 
OU GENUÍNOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
MECÂNICOS DIVERSOS COM FORNECIMENTO DE 
PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, 
QUANDO FOR NECESSÁRIO, PARA OS VEÍCULOS DA 
FROTA MUNICIPAL, USANDO COMO PARÂMETRO O 
MAIOR DESCONTO NOS VALORES APRESENTADOS 
NA TABELA DO SISTEMA TRAZ VALOR (SOFTWARE 
DE ORÇAMENTAÇÃO ELETRÔNICA DE PEÇAS 
AUTOMOTIVAS DE LINHA  LEVE E PESADA, 
MÁQUINAS PESADAS, E SERVIÇOS MECÂNICOS 

DIVERSOS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS 
NO ANEXO DO CONTRATO, conforme descrições 
contidas no edital que originou a Ata de Registro 
de Preços nº 034/2022 - Pregão Presencial 
000005/2022. CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO 
CIDADES: 2022.062E0700001.02.0021. Valor total: 
R$ 290.010,00. Prazo: 13 de abril de 2022 a 12 de 
abril de 2023. Dotação:  0100012612200342.054 - 
Manutenção da frota de máquinas, equipamentos e 
veículos - 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
- Ficha - 00372 - Fonte de Recurso - 10010000000. 
Processo: 003158/2022.

HILÁRIO ROEPKE
Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

Protocolo 841097

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, avisa 
conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 que firmou, o que 
segue:
Contrato nº 000196/2022: Contratada: HELL AUTO 
PECAS LTDA - EPP - CNPJ: 39.376.991/0001-
47. Objeto: CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE 
PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS 
OU GENUÍNOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
MECÂNICOS DIVERSOS COM FORNECIMENTO DE 
PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, 
QUANDO FOR NECESSÁRIO, PARA OS VEÍCULOS DA 
FROTA MUNICIPAL, USANDO COMO PARÂMETRO O 
MAIOR DESCONTO NOS VALORES APRESENTADOS 
NA TABELA DO SISTEMA TRAZ VALOR (SOFTWARE 
DE ORÇAMENTAÇÃO ELETRÔNICA DE PEÇAS 
AUTOMOTIVAS DE LINHA  LEVE E PESADA, 
MÁQUINAS PESADAS, E SERVIÇOS MECÂNICOS 
DIVERSOS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS 
NO ANEXO DO CONTRATO, conforme descrições 
contidas no edital que originou a Ata de Registro 
de Preços nº 036/2022 - Pregão Presencial 
000005/2022. CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO 
CIDADES: 2022.062E0700001.02.0021. Valor total: 
R$ 90.000,00. Prazo: 13 de abril de 2022 a 12 de 
abril de 2023. Dotação: 0100012612200342.054 - 
Manutenção da frota de máquinas, equipamentos e 
veículos - 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 
- Ficha - 00372 - Fonte de Recurso - 15300000000 
e 0100012612200342.054 - Manutenção da frota de 
máquinas, equipamentos e veículos - 33903900000 
- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 
JURIDICA - Ficha - 00374 - Fonte de Recurso - 
10010000000. Processo: 003227/2022.

HILÁRIO ROEPKE
Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

Protocolo 841098

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, avisa 
conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 que firmou, o que 
segue:
Contrato nº 000216/2022: Contratada: COMERCIAL 
SL EIRELI ME - CNPJ: 11.894.691/0001-30. Objeto: 
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS 
ORIGINAIS OU GENUÍNOS E CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS COM 
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS 
OU GENUÍNOS, QUANDO FOR NECESSÁRIO, PARA 
OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, USANDO 
COMO PARÂMETRO O MAIOR DESCONTO NOS 
VALORES APRESENTADOS NA TABELA DO SISTEMA 
TRAZ VALOR (SOFTWARE DE ORÇAMENTAÇÃO 
ELETRÔNICA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE LINHA  
LEVE E PESADA, MÁQUINAS PESADAS, E SERVIÇOS 
MECÂNICOS DIVERSOS), CONFORME DESCRIÇÕES 
CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO, conforme 
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descrições contidas no edital que originou a Ata de 
Registro de Preços nº 034/2022 - Pregão Presencial 
000005/2022. CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO 
CIDADES: 2022.062E0700001.02.0021. Valor total: 
R$ 75.000,00. Prazo: 13 de abril de 2022 a 12 de 
abril de 2023. Dotação:  0160011512200382.062 
- Manutenção das Atividades Administrativas - 
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha - 
00539 - Fonte de Recurso - 10010000000. Processo: 
003668/2022.

HILÁRIO ROEPKE
Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

Protocolo 841108

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, avisa 
conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 que firmou, o que 
segue:
Contrato nº 000200/2022: Contratada: LIRIO 
DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO 
LTDA - CNPJ: 02.615.012/0001-56. Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO 
DE PASSAGEM DE ÔNIBUS INTERMUNICIPAL, 
CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO 
CONTRATO E NO PROCESSO Nº 329/2022 - Inexigi-
bilidade 000004/2022. CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO 
CIDADES: 2022.062E0700001.10.0004. Valor total: 
R$ 522,00. Prazo: 13 de abril de 2022 a 12 de abril de 
2023. Dotação: 0170010824400262.040 - Benefícios 
Eventuais - 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Ficha - 00623 - Fonte 
de Recurso - 10010000000. Processo: 000329/2022.

HILÁRIO ROEPKE
Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

Protocolo 841140

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, avisa 
conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 que firmou, o que 
segue:
Contrato nº 000235/2022: Contratada: GEOVANA 
BERGER GONCALVES ME - CNPJ: 05.876.170/0001-
58. Objeto: ALUGUEL DE TRAJES TÍPICOS PARA 
ATENDER A DEMANDA DE DESFILES PARA ELEIÇÃO 
DE RAINHA E PRINCESAS POMERANAS, VOVÔ E VOVÓ 
POMERANOS, CRIANÇAS E RAINHA E PRINCESAS 
DO MORANGO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E 
CONGRESSOS, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS 
NO ANEXO DO CONTRATO - Dispensa 000024/2022, 
com amparo no Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 
8.666/93. CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO CIDADES: 
2022.062E0700001.09.0011. Valor total: R$ 
13.000,00. Prazo: 29 de abril de 2022 a 28 de abril de 
2023. Dotação: 0050011339200142.032 - Realização 
dos Eventos do Calendário Anual - 33903900000 - 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 
- Ficha - 00158 - Fonte de Recurso - 10010000000. 
Processo: 002718/2022.

HILÁRIO ROEPKE
Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

Protocolo 841309

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, avisa 
conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 que firmou, o que 
segue:
Contrato nº 000228/2022: Contratada: IMPLEMENTOS 
BH - MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI - CNPJ: 
10.449.391/0001-80. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
PERMANENTE (EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS), 
CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO 
CONTRATO, conforme descrições contidas no Edital de 
Pregão Eletrônico 000037/2022. CÓDIGO DE IDENTIFI-

CAÇÃO CIDADES: 2022.062E0700001.01.0007. Valor 
total: R$ 39.364,00. Prazo: 20 de abril de 2022 a 19 
de abril de 2023. Dotação:  0040012060800062.012 
- Realização de apoio ao associativismo e ao co-
operativismo - 44905200000 - EQUIPAMENTO E 
MATERIAL PERMANENTE - Ficha - 00122 - Fonte de 
Recurso - 10010135000. 0040012060800062.012 - 
Realização de apoio ao associativismo e ao coopera-
tivismo - 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL 
PERMANENTE - Ficha - 00122 - Fonte de Recurso - 
15100135000. O objeto do presente certame será 
executado em parceria com a União Federal, através do 
Convênio MAPA - Plataforma + Brasil nº 886115/2019. 
Processo: 8437/2021.

HILÁRIO ROEPKE
Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

Protocolo 841497

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, avisa 
conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 que firmou, o que 
segue:
Contrato nº 000234/2022: Contratada: CLAUDIMAR 
NINKE - CNPJ: 133.144.317-24. Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO 
DOS GEMEOS DO FANDANGO DURANTE OS CONTOS 
E CAUSOS REALIZADOS NA 33ªFESTA POMERANA 
2022, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO 
DO CONTRATO, conforme descrições contidas na Ine-
xigibilidade 000009/2022. CÓDIGO DE IDENTIFICA-
ÇÃO CIDADES: 2022.062E0700001.10.0006. Valor 
total: R$ 3.800,00. Prazo: 28 de abril de 2022 a 31 
de maio de 2022. Dotação: 0050011339200142.032 
- Realização dos Eventos do Calendário Anual - 
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 
- PESSOA FÍSICA - Ficha - 00157 - Fonte de Recurso 
- 10010000000. Processo: 003575/2022.

HILÁRIO ROEPKE
Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

Protocolo 841536

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, avisa 
conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 que firmou, o que 
segue:
Contrato nº 000192/2022: Contratada: G.M.G. 
PANIFICADORA LTDA - MEE - CNPJ: 08.335.593/0001-
59. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
DE PRODUTOS DE CONSUMO (PRODUTOS CASEIROS 
E LANCHES), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS 
NO ANEXO DA ATA, conforme descrições contidas no 
edital que originou a Ata de Registro de Preços nº 
094/2021 - Pregão Presencial 000021/2021. Valor 
total: R$ 1.844,40. Prazo: 12 de abril de 2022 a 11 
de abril de 2023. Dotação: 0170010824400262.038 
- Proteção Social Básica - 33903000000 - MATERIAL 
DE CONSUMO - Ficha - 00612 - Fonte de Recurso - 
23110000000. Processo: 0819/2021.

HILÁRIO ROEPKE
Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

Protocolo 841590

Aditivo

O município de Santa Maria de Jetibá-ES, em 
cumprimento ao Art. 61 § Único da lei 8.666/93, com 
respaldo no Art. 24, X da Lei Federal n 8.666/93, 
firmou o que segue:

002º Termo aditivo ao Contrato nº 000180/2020. 
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Contratada: MATHEUS STANGE. Objeto: Prorrogação 
do prazo do contrato de locação, com reajuste 
calculado com base no índice IPCA, conforme 
pareceres constantes no processo nº 1838/2020, 
bem como anuência do locador, passando a R$ 
3.174,78 mensais, cujo objeto é LOCAÇÃO DE 
IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA FREDERICO 
GRULKE, Nº 423, 2º PAV, COM APROXIMADA-
MENTE 224 M², LOCALIZADO NO CENTRO DO 
MUNICÍPIO PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES 
DO ARQUIVO MUNICIPAL, pelo período 13 de 
abri l de 2022 a 12 de abri l de 2023. Dotação 
Orçamentária: 0030010412200022.003 - 
Manutenção das Atividades Administrati-
vas - 33903600000 - OUTROS SERVICOS 
DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Ficha - 
00063 - Fonte de Recurso - 10010000000. 
Processo: 001838/2020.

HILÁRIO ROEPKE
Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

Protocolo 841294

O município de Santa Maria de Jetibá-ES, 
em cumprimento ao Art. 61 § Único da lei 
8.666/93, com respaldo no Art. 65, I, “b” e 
§ 1º da Lei Federal n 8.666/93, f irmou o que 
segue:

3º Termo aditivo ao Contrato FMS nº 
000078/2019. Contratada: LABORATORIO 
FERRARI LTDA - ME. Objeto: O Contrato 
terá um acréscimo, no montante de 25%, 
no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco 
mil reais), passando o contrato inicial do valor 
de R$ 900.000,00 ao valor de R$ 975.000,00 
(novecentos e setenta e cinco mil reais), que 
tem por objeto credenciamento de empresas 
especializadas na prestação de serviços 
de realização de serviços laboratoriais de 
diagnóstico em anatomia patológica e citologia, 
conforme descrições contidas no anexo do 
contrato. Processo: 003686/2019.

HILÁRIO ROEPKE
Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

Protocolo 841508

O município de Santa Maria de Jetibá-ES, em 
cumprimento ao Art. 61 § Único da lei 8.666/93, 
com respaldo no Art. 57, §1º, I da Lei Federal n 
8.666/93, firmou o que segue:

005º Termo aditivo ao Contrato nº 
000326/2018. Contratada: BRUNO SALDANHA 
RIBEIRO 14806279765. Objeto: Fica o Contrato 
nº 000326/2018 prorrogado até 26 de outubro 
de 2022. Fica mantido o valor mensal de R$ 
1.159,00 que a concessionária deverá até o 5º 
dia útil do mês subsequente ao da utilização 
do referido imóvel, pagar a Prefeitura Municipal 
de Santa Maria de Jetibá-ES, por meio de DAM, 
emitido pela Gerencia de Tributação, vinculada 
a SECFAZ, que tem por objeto Concessão de uso 
para exploração comercial de espaço - modulo 
1 - situado na Rua de Lazer. Processo: 7367/2018.

HILÁRIO ROEPKE
Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

Protocolo 841564

São Domingos do Norte

Portaria

PORTARIA Nº 8.374, DE 29 DE ABRIL DE 2022.

Suspende férias de Servidora.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO 
NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais,

Considerando o memorando n° 67/2022/SEMARH, 
protocolizado sob o n° 2435/2022, em 22 de abril de 
2022.

R E S O L V E:
Art. 1º Suspender as férias regulamentares da servidora 
CHEILA APARECIDA SALVADOR COVRE, ocupante do 
cargo de auxiliar administrativo, matrícula 0114, que 
estavam previstas para iniciar no dia 1º de maio de 
2022, devendo gozá-la em outro mês mais oportuno.

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

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

Gabinete da Prefeita de São Domingos do Norte - ES, 
em 29 de abril de 2022.

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Protocolo 840895

Rodovia Gether Lopes de Farias - Bairro Emílio Callegari, 
s/nº - São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000 
telefone (027) 742 1188
CNPJ 36.350.312/0001-72

PORTARIA Nº 8.373, DE 28 DE ABRIL DE 2022.

Concede licença paternidade a servidor.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO 
NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais,
Considerando o requerimento protocolizado sob o n° 
2506, em 27 de abril de 2022.

R E S O L V E:
Art. 1º Conceder ao servidor JOÃO ROBERTO BRUNO, 
motorista, matrícula nº 0238, 05 (cinco) dias 
consecutivos de licença paternidade, a partir do dia 20 
de abril de 2022, nos termos do artigo 7°, inciso XIX, 
da Constituição Federal.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 20/04/2022.

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de São Domingos do 
Norte - ES, em 28 de abril de 2022.

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Protocolo 840948
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São Gabriel da Palha

Edital

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO N.º 
66/2022 - ESF

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE SÃO GABRIEL DA PALHA, do Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais e tendo 
em vista a realização do Edital do Processo Seletivo 
Simplificado - Edital N.º 001/2018 - da Secretária 
Municipal de Saúde, que estabelece normas 
para processo de seleção para os cargos de 
Atendente de Consultório Odontológico do PSF, 
Cirurgião Dentista do PSF, Enfermeiro PACS, 
Atendente do PSF, Auxiliar de Enfermagem do 
PSF, Enfermeiro do PSF, Médico do PSF, Motorista 
do PSF e Servente do PSF em atendimento as 
necessidades de excepcional interesse público 
do município de São Gabriel da Palha, bem 
como formação de cadastro de reserva para as 
demais necessidades da Administração Pública 
Municipal, obedecendo às disposições contidas 
na Lei nº 1.733 de11/06/2007, Lei Municipal 
n° 1.735 de 11/06/2007, Constituição Federal, 
Edital do Processo Seletivo de Provas e Títulos 
da Secretária Municipal de Saúde - Edital Nº 
001/2018, Decreto N.º 382, de 09 de outubro 
de 2018 de 2018, que “Homologa Resultado 
do Processo Seletivo de Provas e Títulos da 
Secretaria Municipal de Saúde N.º 01/2018 - 
Estratégia Saúde da Família - ESF” e demais 
legislação pertinente.

R E S O L V E:

Art. 1.º - CONVOCAR o candidato classificado 
no Processo Seletivo Simplificado da Secretaria 
Municipal de Saúde - Edital N.º 01/2018, conforme 
relação constante no Anexo Único que integra 
este Edital, para comparecer no Departamento 
de Recursos Humanos desta Prefeitura Municipal, 
situado à Praça Vicente Glazar, N.º 159, Bairro 
Glória, nesta Cidade, no prazo de 48 (quarenta 
e oito) horas, no horário de 12h (doze horas) 
às 18h (dezoito horas) de segunda-feira a 
quinta-feira e no horário de 7h (sete horas) às 
13h (treze horas) na sexta-feira, para apresentar 
os documentos exigidos.

Art. 2.º - O não comparecimento do candidato 
no prazo de quarenta e oito (48) horas, contados 
da data da convocação, implicará na sua reclas-
sificação, assumindo o último lugar na lista de 
aprovados de cada cargo.

Art. 3.º - No ato da convocação o candidato 
deverá entregar cópia simples dos seguintes 
documentos, munidos dos originais:
- Uma Foto 3x4 recente;
- Atestado de Saúde Ocupacional;
- Cópia do CPF com Comprovante de Situação 
Cadastral;
- Cópia do Documento de Identidade;
- Cópia do Título de Eleitor e Certidão de Quitação 
Eleitoral;
- Cópia da CTPS - Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (frente e verso);
- Cópia do Cartão PIS/PASEP (se possuir);
- Cópia da CNH - Carteira Nacional de Habilitação 
(Observar Categoria - Cargos que exigem);
- Cópia Comprovante de Residência;
- Comprovante de Conta Bancária (Banestes, Caixa 
Econômica, Sicoob, Banco Brasil);
- Cópia do Comprovante de Escolaridade exigida 
para o Cargo;
- Cópia do Registro no Conselho de Classe (Cargos 
que exigem);
- Cópia do Certificado de Reservista (sexo masculino);
- Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
- Cópia da Certidão de Nascimento dos Filhos 
Menores de 18 Anos
- Cópia do CPF dos Dependentes Menores de 18 
Anos;
- Cópia do Cartão de Vacina dos Filhos Menores de 
18 Anos;
- Certidão Negativa de Dívida à Fazenda Municipal; 
(Site da Prefeitura);
- Atestado de Antecedentes Criminais;
- Certidão dos distribuidores criminais das Justiças 
Federal, Estadual ou do Distrito Federal e Militar dos 
lugares onde resistiu nos últimos 5 (cinco) anos;
- Folha de antecedentes da Polícia Federal e da 
Polícia Civil Estadual ou do Distrito Federal onde 
resistiu nos últimos 5 (cinco) anos;
- Certidão de inexistência de crime eleitoral, 
emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral;
- Certidão de quitação eleitoral, emitida pelo 
Tribunal Superior Eleitoral;
- Certidão Emitida pelo Conselho Nacional de 
Justiça no Cadastro Nacional de Condenações 
Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 
Inelegibilidade que comprove a inexistência de 
condenações cíveis por ato de improbidade ad-
ministrativa e inelegibilidade.
- Número de Telefone;
- Declaração de Nepotismo;
- Declaração de não Acumulação de Cargo 
Público;
- Declaração de Bens que constituem seu 
Patrimônio;
- Declaração de dependentes para fins de Imposto 
de Renda;
- Cópia do Cartão de Vacina Atualizado.
- Qualificação cadastral E-Social.

Art. 4.º - O candidato selecionado para o exercício 
temporário do cargo terá o prazo improrrogável 
de 05 (cinco) dias para assumir suas atividades, 
findo o qual perderá o direito de ser contratado, 
passando a figurar na última colocação entre os clas-
sificados.

São Gabriel da Palha-ES, 29 de abril de 2022.

VALTAMIR FARONI
Secretário Municipal de Saúde

Anexo Único do Edital de Convocação para 
Contratação n.º 66/2022-ESF

CIRURGIAO DENTISTA DO PSF

CANDIDATO COLOCAÇÃO
GUSTAVO BRONELLE PUPIM 8º

Protocolo 841072
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Portaria

PORTARIA Nº 08/2022- SEODU     DESIGNA 
SERVIDOR

Maikel Paiva, Secretário Municipal de Obras e De-
senvolvimento Urbano, Nomeado através do Decreto 
Nº. 1.964/2021, de 04 de Fevereiro de 2021, no uso 
de suas atribuições legais, com fulcro na Legislação 
Vigente, e,

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Nº 
2.302/2021;

R E S O L V E:

Art. 1.º - AUTORIZAR o servidor ARLEI CAPICHI DA 
CUNHA, matricula 7613, Diretor do Departamento 
de Engenharia, localizado na Secretaria Municipal 
de Obras e Desenvolvimento Urbano, a conduzir 
veículo oficial a partir do dia 02 de maio de 2022, na 
execução de suas funções.

Art. 2.º - O Servidor autorizado a dirigir veículo 
oficial deve possuir carteira nacional de habilitação 
compatível com o tipo de veículo oficial que vai 
conduzir, e verificar se o veículo possui todos os 
requisitos técnicos e equipamentos legais para 
trafegar, sendo de sua responsabilidade qualquer 
ônus decorrente de ato culposo ou doloso que venha 
a cometer na condução do veículo oficial.

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

Art. 4.º - Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do 
Espírito Santo.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento 
Urbano, em 29 de abril de 2021.

MAIKEL PAIVA
Secretário Municipal de Obras e Desenvolvimento 

Urbano
Protocolo 840920

PORTARIA Nº 6.034/2022
NOMEIA COMISSÃO ESPECIAL PARA EXECUÇÃO DO 
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

TIAGO ROCHA, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO 
GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Processo Administrativo nº 2894 
de 27 de Abril de 2022, da Secretaria Municipal de 
Assistência, Desenvolvimento Social e Família.

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear uma Comissão Especial para 
execução do Programa Criança Feliz, no Município 
de São Gabriel da Palha-ES, composta pelos 
Servidores: AMANDA DALCIM - Supervisora, 
GREGORY PATRICK DORSCH KRUGUEL, JULIANA 
LESSA ONOFRE e INGRID BISSOLI DOS SANTOS 
PINAFFO -Visitadores, no período de quatro (04) 

meses a partir da publicação desta Portaria.
Art. 2º - Os Servidores nomeados serão remunerados 
pelos serviços prestados da seguinte forma: a 
Supervisora com cinco (05) valores de referência-
-VRSGP mensais e os Visitadores com três (03) 
valores de referência-VRSGP mensais, mediante 
apresentação de relatório no Departamento de 
Recursos Humanos.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de Sua 
publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado 
do Espírito Santo.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da 
Palha-ES, 28 de abril de 2022.

TIAGO ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

Protocolo 841073

PORTARIA Nº 6.035/2022

NOMEIA COMITÊ DE GESTÃO DO PLANO MUNICIPAL 
DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS

TIAGO ROCHA, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO 
GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Processo Administrativo nº 2.899 de 
15 de Maio de 2020.

R E S O L V E:
Art. 1º - Nomear Comitê de Gestão do Plano Municipal 
de Saneamento Básico e Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos de São Gabriel da Palha-ES, sendo 
composta pelos Servidores: Presidente - MAIKEL 
PAIVA, Membros - ALEXSANDRO ARRECO, DEIVID 
MANZOLI DOS SANTOS, FRANCIELLY MACAO, JOSE 
DOS SANTOS e MERY LUCIA BARTELS.
Art. 2º - A Comissão Especial terá a validade de doze 
(12) meses, a partir da data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de Sua 
publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado 
do Espírito Santo.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da 
Palha-ES, 25 de agosto de 2021.

TIAGO ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

Protocolo 841077

PORTARIA Nº 6.036/2022
NOMEIA COMISSÃO ESP. PARA EFETUAR SERV. ADM. 
DOS CONSELHOS MUN. DE ASSIST.  SOCIAL DE DEF. 
DOS DIREITOS DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E DO IDOSO

TIAGO ROCHA, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL 
DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS. ...

Considerando o Processo Administrativo nº 2.723 
de 18 de Abril de 2022, da Secretaria Municipal de 
Assistência, Desenvolvimento Social e Família.
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R E S O L V E:
Art. 1º - Nomear uma Comissão Especial para efetuar 
os serviços administrativos dos Conselhos Municipais 
de Assistência Social de Defesa dos Direitos da Criança, 
Adolescente e do Idoso, no Município de São 
Gabriel da Palha-ES, composta pelos Servidores: 
ALEXSANDRO LIMA BATISTA SANTOS - Presidente, 
MARIA DA PENHA PEREIRA COELHO e JULIANA 
LESSA ONOFRE, Membros, no período de doze 
(12) meses a partir da publicação desta Portaria.
Art. 2º - Os Servidores nomeados serão 
remunerados pelos serviços prestados com três (03) 
valores de referência-VRSGP mensais, mediante 
apresentação de relatório no Departamento de 
Recursos Humanos.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de 
Sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do 
Estado do Espírito Santo.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da 
Palha-ES, 28 de abril de 2022.
TIAGO ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

Protocolo 841079

PORTARIA Nº 6.037/2022
DESIGNAR PARA ENVIAR A EFD e REINF A 
SERVIDORA MAGDA A. FERREIRA D. OLIVEIRA

TIAGO ROCHA, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO 
GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Processo Administrativo nº 2.813 
de 20 de Abril de 2022 da Secretaria Municipal de 
Educação

D E C R E T A:
Art.1º - Designar a Servidora MAGDA APARECIDA 
FERREIRA DIAS OLIVEIRA, Matrícula 4078, 
Técnico em Contabilidade, para elaboração e 
envio periódico da documentação da EDF e REINF 
do Departamento de Contabilidade da Prefeitura 
Municipal de São Gabriel da Palha-ES.
Art.2º - Designar a Servidora ILZA LUCIA DA 
CONCEICAO, Matrícula 3093, Técnico em Con-
tabilidade, para elaboração e envio periódico da 
documentação da SIOPE e SIOPS do Departamento 
de Contabilidade da Prefeitura Municipal de São 
Gabriel da Palha-ES.
Art. 3º - Os Servidores nomeados serão remunerados 
pelos serviços prestados com cinco (05) valores de 
referência-VRSGP mensais, mediante apresentação 
de relatório no Departamento de Recursos 
Humanos, pelo período de seis (06) meses, a partir 
da publicação desta Portaria.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de Sua 
publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado 
do Espírito Santo.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da 
Palha-ES, 29 de abril de 2022.

TIAGO ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

Protocolo 841080

PORTARIA Nº 6.038/2022
CONCEDE GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DE PÓS-
-GRADUAÇÃO A SERVIDORA DANIELI KULL RISTO

TIAGO ROCHA, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL 
DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS.

Considerando o Processo Administrativo nº 289 de 13 
de Janeiro 2022.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder a Servidora DANIELI KULL RISTO, 
Matrícula 6071, Agente de Serviços de Saúde, 
Gratificação de Qualificação de Pós-Graduação, 
fazendo jus a perceber dez por cento (10%) sobre os 
vencimentos do cargo, a partir de 13 de Janeiro de 
2022, conforme estabelecem os Artigos 70 e 71 da Lei 
Complementar Municipal nº 44 de 15 de Novembro de 
2015.
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de Sua 
publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado 
do Espírito Santo, retroagindo Seus efeitos a partir de 
13 de Janeiro de 2022.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da 
Palha-ES, 29 de abril de 2022.

TIAGO ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

Protocolo 841081

PORTARIA Nº 6.039/2022
CONSIDERAR ACIDENTE EM SERVIÇO O FATO 
DECLARADO PELO SERVIDOR  ARGEU KLIPPEL

TIAGO ROCHA, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL 
DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS. ...

Considerando o Processo Administrativo nº 942 de 07 
de Fevereiro de 2022, do Departamento de Recursos 
Humanos.
Considerando o Relatório da Comissão Permanente de 
Sindicância, Instaurada pela Portaria nº 5.843 de 17 
de Fevereiro de 2022.

R E S O L V E:

Art. 1º - De acordo com o artigo 106 da Lei 
Complementar Municipal nº 44 de 19 de Novembro 
de 2015, considerar ACIDENTE EM SERVIÇO o fato 
declarado pelo Servidor ARGEU KLIPPEL, Mat. 52, 
Pedreiro, no dia 04 de Fevereiro de 2022.
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de Sua 
publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado 
do Espírito Santo, retroagindo seus efeitos a partir 
de 04 de Fevereiro de 2022.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da 
Palha-ES, 29 de abril de 2022.

TIAGO ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

Protocolo 841085
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PORTARIA Nº 6.040/2022
DESIGNA REGIME DE SOBREAVISO PARA OS MOT. DA SECR. M. DE SAÚDE DE 16 DE ABRIL DE 2022 A 15 DE 
MAIO DE 2022 NO MUN DE SÃO G. DA PALHA-ES

TIAGO ROCHA, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS. ...

Considerando a Lei Municipal n° 2.668 de 02 de Agosto de 2017, que Institui o Regime de Sobreaviso para os 
motoristas que atuam nos serviços vinculados à urgência e emergência.
Considerando o Processo Administrativo n° 2.834 de 25 de Abril de 2022 da Secretaria Municipal de Saúde.
Considerando que no próprio Processo constam os nomes dos servidores, as datas e horários para cumprimento 
do Regime de Sobreaviso.

R E S O L V E:

Art. 1º - Designar na forma da Lei Municipal n° 2.668 de 02 de Agosto de 2017, os Servidores para cumprir o 
Regime de Sobreaviso, em conformidade com o Anexo Único que integra a presente Portaria.
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de Sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo, retroagindo seus efeitos a 16 de Abril de 2022.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 29 de abril de 2022.

TIAGO ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
ESCALA DE SOBREAVISO - PERÍODO DE 16/05/2022 A 15/05/2022 - ANEXO ÚNICO DA PORTARIA  Nº 
6.040/2022

DATA 1º SOBREAVISO 2º SOBREAVISO 3º SOBREAVISO  
16/05/2022 ADMILSON ALVES RIBEIRO ELIAS OST WELLITON FERREIRA 19h ás 

7h
17/05/2022 ELTON ALMEIDA DA SILVA RENATO DINIS TECHIO SIDNEY HOFFMAM 19h ás 

7h
18/05/2022 JUNIO CESAR FERREIRA DOS 

SANTOS
FABIO SILVA TEIXEIRA  07h ás 

7h
19/05/2022 FABRICIO CARLOS 

NEPOMUCENO
GILDAZIO JOSE MONTE BELO  07h ás 

7h
20/05/2022 VALCEIR BOECHAT DE LAIA WELLITON FERREIRA  07h ás 

7h
21/05/2022 LEANDRO DE JESUS RAMOS ELTON ALMEIDA DA SILVA  19h ás 

7h
22/05/2022 RENILDO ARAUJO PINTO ERIVELTO NESPOLI MARCELO ITALO SARNAGLIA 19h ás 

7h
23/05/2022 GILDAZIO JOSE MONTE BELO JUNIO CESAR FERREIRA DOS 

SANTOS
LEANDRO HENRIQUE 
WOLFGRAM

19h ás 
7h

24/05/2022 GILSON ALVES RIBEIRO VALCEIR BOECHAT DE LAIA FABIO SILVA TEIXEIRA 19h ás 
7h

25/05/2022 ELIAS OST LEANDRO DE JESUS RAMOS  07h ás 
7h

26/05/2022 ERIVELTO NESPOLI ADMILSON ALVES RIBEIRO  07h ás 
7h

27/05/2022 RENATO DINIS TECHIO RENILDO ARAUJO PINTO  07h ás 
7h

28/05/2022 MARCELO ITALO SARNAGLIA LEANDRO HENRIQUE 
WOLFGRAM

 19h ás 
7h

29/05/2022 WELLITON FERREIRA ELTON ALMEIDA DA SILVA JUNIO CESAR FERREIRA DOS 
SANTOS

19h ás 
7h

30/05/2022 ELIAS OST FABRICIO CARLOS 
NEPOMUCENO

ADMILSON ALVES RIBEIRO 19h ás 
7h

01/05/2022 RENATO DINIS TECHIO LEANDRO DE JESUS RAMOS VALCEIR BOECHAT DE LAIA 07h ás 
7h

02/05/2022 ADELINO KLANZ ERIVELTO NESPOLI  07h ás 
7h

03/05/2022 ZAMOEL CARLOS RAASCH WANDERLY KUSTER RENILDO ARAUJO PINTO 07h ás 
7h
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04/05/2022 GILDAZIO JOSE MONTE BELO GILSON ALVES RIBEIRO  19h ás 
7h

05/05/2022 SEBASTIAO PEREIRA JARDIM FABRICIO CARLOS 
NEPOMUCENO

 19h ás 
7h

06/05/2022 LEANDRO HENRIQUE 
WOLFGRAM

OCYMAR CORREA NEVES RENILDO ARAUJO PINTO 19h ás 
7h

07/05/2022 GILDAZIO JOSE MONTE BELO ZAMOEL CARLOS RAASCH ADELINO KLANZ 19h ás 
7h

08/05/2022 WANDERLY KUSTER GILDAZIO JOSE MONTE BELO GILSON ALVES RIBEIRO 07h ás 
7h

09/05/2022 SIDNEY HOFFMAM ELIAS OST  07h ás 
7h

10/05/2022 OCYMAR CORREA NEVES LEANDRO HENRIQUE 
WOLFGRAM

 07h ás 
7h

11/05/2022 GILSON ALVES RIBEIRO SEBASTIAO PEREIRA JARDIM  19h ás 
7h

12/05/2022 FABIO SILVA TEIXEIRA RENILDO ARAUJO PINTO  19h ás 
7h

13/05/2022 ERIVELTO NESPOLI ADELINO KLANZ LEANDRO DE JESUS RAMOS 19h ás 
7h

14/05/2022 FABRICIO CARLOS 
NEPOMUCENO

SIDNEY HOFFMAM OCYMAR CORREA NEVES 19h ás 
7h

15/05/2022 SEBASTIAO PEREIRA JARDIM ZAMOEL CARLOS RAASCH WANDERLY KUSTER 07h ás 
7h

Protocolo 841086

São José do Calçado

Lei

LEI Nº 2.360/2022

“ALTERA A REDAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 2.339, 
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO 
CALÇADO-ES, Estado do Espírito Santo, no uso de 
suas atribuições legais, faz saber que a Câmara 
Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei.

Art. 1º.Fica alterada a alínea “a”, do inciso III, 
do artigo 1º, da Lei Municipal nº 2.339, de 28 de 
dezembro de 2021, que passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 1º Fica o Poder Executivo do Município de São 
José do Calçado autorizado a realizar contratação 
por tempo determinado dos cargos a seguir discri-
minados, para atender às necessidades temporárias 
de excepcional interesse público da Administração 
Municipal no ano de 2022, em conformidade com o 
preceituado pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição 
da República:

[...]

III - para atender à demanda da Secretaria Municipal 
de Educação:

a) 02 (dois) Nutricionistas, pelo período de 1º de 
fevereiro de 2022 a 23 de dezembro de 2022, 

cumprindo jornada de trabalho de 30 (trinta) horas 
semanais e com remuneração mensal de R$ 1.532,44 
(hum mil, quinhentos e trinta e dois reais e quarenta 
e quatro centavos);[...]” NR

Parágrafo único- A finalidade específica da presente 
norma é permitir a contratação temporária de 
mais 01 (um) Nutricionista, para além da vaga 
inicialmente prevista, a fim de se atender à demanda 
da Secretaria Municipal de Educação de São José do 
Calçado, no ano de 2022.

Art. 2º.Ficam acrescidas as alíneas “k”, “l”, “m”, “n” e “o”, 
ao inciso III, do artigo 1º, da Lei Municipal nº 2.339, de 
28 de dezembro de 2021, com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica o Poder Executivo do Município de São 
José do Calçado autorizado a realizar contratação 
por tempo determinado dos cargos a seguir discri-
minados, para atender às necessidades temporárias 
de excepcional interesse público da Administração 
Municipal no ano de 2022, em conformidade com o 
preceituado pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição 
da República:

[...]

III - para atender à demanda da Secretaria Municipal 
de Educação:

[...]

k) 01 (um) Oficineiro, pelo período de 1º de fevereiro 
de 2022 a 23 de dezembro de 2022, cumprindo 
jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais 
e com remuneração mensal de um salário-mínimo 
nacional vigente;

l) 01 (um) Fisioterapeuta, pelo período de 1º de 
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fevereiro de 2022 a 23 de dezembro de 2022, 
cumprindo jornada de trabalho de 30 (trinta) horas 
semanais e com remuneração mensal de R$ 1.650,00 
(hum mil, seiscentos e cinquenta reais);

m) 01 (um) Fonoaudiólogo, pelo período de 1º 
de fevereiro de 2022 a 23 de dezembro de 2022, 
cumprindo jornada de trabalho de 30 (trinta) horas 
semanais e com remuneração mensal de R$ 1.650,00 
(hum mil, seiscentos e cinquenta reais);

n) 01 (um) Assistente Social, pelo período de 1º 
de fevereiro de 2022 a 23 de dezembro de 2022, 
cumprindo jornada de trabalho de 30 (trinta) horas 
semanais e com remuneração mensal de R$ 1.650 
(hum mil, seiscentos e cinquenta reais); e

o)01 (um) Psicólogo, pelo período de 1º de fevereiro 
de 2022 a 23 de dezembro de 2022, cumprindo 
jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais 
e com remuneração mensal de R$ 1.650 (hum mil, 
seiscentos e cinquenta reais). [...]” NR

Parágrafo único- A finalidade específica da presente 
norma é permitir a contratação temporária dos pro-
fissionais acima referidos, cuja necessidade surgiu no 
presente momento, a fim de se atender à demanda 
da Secretaria Municipal de Educação de São José do 
Calçado, no ano de 2022.
Art. 3º. Fica acrescida à redação do Anexo Único da 
Lei Municipal nº 2.339, de 28 de dezembro de 2021, 
a seguinte emenda:

CARGOS REQUISITOS ATRIBUIÇÕES

Oficineiro

Ensino Fundamental
Organizar e coordenar as 
atividades sistemáticas de 
oficinas, estimulando a 
criatividade de crianças, 
adolescentes e jovens; 
realizar atividades desen-
volvendo variadas técnicas; 
realizar planejamento das 
oficinas e desenvolver in-
tegralmente os conteúdos 
e atividades registrados no 
planejamento; fomentar a 
participação democrática 
dos aprendizes avaliando 
seu desempenho; 
participar em atividades de 
capacitação da equipe de 
trabalho responsável pela 
execução de convênios; 
executar outras tarefas 
de mesma natureza ou 
nível de complexidade 
associado à sua especiali-
dade ou ambiente.

Psicólogo Curso superior 
completo em 
Psicologia e
Registro profissional 
no
Conselho de 
Psicologia (CRP)

Estudar e avaliar indivíduos 
que apresentam distúrbios 
psíquicos ou problemas 
decomportamento social, 
utilizando e aplicando 
técnicas psicológicas 
apropriadas, para 
orientar-se no diagnóstico 
e tratamento; proceder ao 
atendimento psicoterápico 
de crianças, adolescentes 
e adultos, individual e em 
grupo, encaminhando para 
outrosprofissionais, quando 
necessário; articular-se 
com profissionais de serviço 
social para elaboração e 
execução de programas de-
assistência e apoio a grupos 
específicos; executar outras 
atividades correlatas.

Assistente Social Graduação em 
Serviço Social 
e Registro no 
Conselho Regional 
de Assistência 
Social

Planejar, organizar, 
administrar a execução 
de benefícios e serviços 
sociais; participar do 
planejamento e gestão das 
políticas sociais; coordenar 
a execução de programas, 
projetos e serviços sociais 
desenvolvidos pela Mu-
nicipalidade; elaborar 
campanhas de prevenção 
na área da assistência 
social, em articulação 
com as áreas de saúde, 
educação, habitação, 
saneamento básico, meio 
ambiente, trabalho e 
renda; elaborar e executar 
projetos comunitários para 
atendimento de demandas 
específicas.
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Fisioterapeuta C e r t i f i c a d o 
d e v i d a m e n t e 
registrado de 
conclusão de curso 
de ensino superior 
em Fisioterapia, 
expedido por 
instituição de ensino 
reconhecida pelo 
MEC e registro 
profissional no 
conselho de classe.

Executar métodos e técnicas 
fisioterápicos com a finalidade 
de restaurar, desenvolver 
e conservar a capacidade 
física dos indivíduos. Atender 
crianças, adolescentes e jovens 
para prevenção, habilitação 
e reabilitação, utilizando 
protocolos e procedimentos 
específicos de fisioterapia; 
habilitar indivíduos; realizar 
diagnósticos específicos; 
analisar condições dos 
indivíduos por ele atendidos; 
desenvolver programas de 
prevenção, promoção de 
saúde e qualidade de vida. 
Analisar aspectos sensório-
-motores, percepto-cognitivos 
e socioculturais das crianças, 
adolescentes e jovens; traçar 
plano terapêutico; preparar 
ambiente terapêutico; 
prescrever atividades; preparar 
material terapêutico; operar 
equipamentos e instrumentos 
de trabalho; estimular cognição 
e o desenvolvimento neurop-
sicomotor normal por meio de 
procedimentos específicos; 
estimular percepção táctil-
-cinestésica; reeducar postura 
dos pacientes; prescrever, 
confeccionar e  adaptar órteses, 
próteses e adaptações; 
acompanhar evolução 
terapêutica; reorientar condutas 
terapêuticas; estimular adesão 
e continuidade do tratamento; 
indicar tecnologia assistiva 
aos indivíduos. Eleger pro-
cedimentos de habilitação; 
habilitar funções percepto-
-cognitivas, sensório-motoras, 
neuro-músculo-esqueléticas e 
locomotoras; executar outras 
tarefas de mesma natureza 
e nível de complexidade 
associadas ao ambiente orga-
nizacional.

Nutricionista Curso Superior em
Nutrição e
Registro Profissional 
no Conselho 
P r o f i s s i o n a l , 
conforme a
Lei nº 8.234, de 
17 de setembro 
de 1991, que 
regulamenta a 
profissão de Nutri-
cionista

Prestar assistência nutricional a 
indivíduos e coletividades (sadios e 
enfermos); organizar, administrar e 
avaliar unidades de alimentação e 
nutrição; efetuar controle higiênico-
-sanitário; participar de programas 
de educação nutricional; estruturar 
e gerenciar serviços de atendimento 
ao consumidor de indústrias de 
alimentos e ministrar cursos. Atuar 
em conformidade ao Manual de Boas 
Práticas. Identificar população-alvo; 
participar de diagnóstico interdiscipli-
nar; realizar inquérito alimentar; coletar 
dados antropométricos; solicitar exames 
laboratoriais; interpretar indicadores 
nutricionais; calcular gasto energético; 
identificar necessidades nutricionais; 
realizar diagnóstico dietético-nutricio-
nal; estabelecer plano de cuidados   
nutricionais; realizar prescrição dietética;  
prescrever complementos e suplementos 
nutricionais; registrar evolução dietote-
rápica em prontuário; conferir adesão 
à orientação dietético-nutricional; 
orientar familiares; prover educação 
e orientação nutricional; elaborar 
plano alimentar em atividades físicas.
Planejar cardápios; confeccionar escala 
de trabalho; selecionar fornecedores; 
selecionar gêneros perecíveis, não 
perecíveis, equipamentos e utensílios; 
supervisionar compras, recepção 
de gêneros e controle de estoque; 
transmitir instruções à equipe; su-
pervisionar pessoal operacional, 
preparo e distribuição das refeições; 
verificar aceitação das refeições; 
medir resto-ingestão; avaliar etapas 
de trabalho; executar procedimen-
tos técnico-administrativos.Controlar 
higienização do pessoal, do ambiente, 
dos alimentos, dos equipamentos e 
utensílios; controlar validade   e a 
qualidade dos produtos; identificar 
perigos e pontos críticos de controle 
(APPCC); solicitar análise microbiológi-
ca dos alimentos; efetuar   controles de 
saúde os funcionários; solicitar análise 
bromatológica dos alimentos.Utilizar 
recursos de informática.Executar outras 
tarefas de mesma natureza e nível de   
complexidade associadas ao ambiente 
organizacional.
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Fonoaudiólogo C e r t i f i c a d o 
d e v i d a m e n t e 
registrado de 
conclusão de curso 
de ensino superior 
em   Fonoaudio-
logia, expedido 
por instituição de 
ensino reconhecida 
pelo MEC e registro 
profissional no 
conselho de classe.

Atender alunospara prevenção, 
habilitação e reabilitação, utilizando 
protocolos e procedimentos 
específicos de fonoaudiologia; tratar; 
efetuar avaliação e diagnóstico fo-
noaudiológico; orientar pacientes e 
familiares; desenvolver programas 
de prevenção, promoção da saúde 
e qualidade de vida. Eleger procedi-
mentos terapêuticos; habilitar sistema 
auditivo; reabilitar o sistema vestibular; 
desenvolver percepção auditiva; tratar 
distúrbios vocais; tratar alterações da 
fala, de linguagem oral, leitura e escrita; 
tratar alterações de deglutição; tratar 
alterações de fluência; tratar alterações 
das funções orofaciais; desenvolver 
cognição; adequar funções percepto-
-cognitivas; avaliar resultados do 
tratamento. Aplicar procedimentos fo-
noaudiológicos. Prescrever atividades; 
preparar material terapêutico; indicar e 
adaptar tecnologia assistiva; introduzir 
formas alternativas de comunicação; 
prescrever e adaptar órteses e 
próteses; aperfeiçoar padrões faciais, 
habilidades comunicativas e de voz; 
estimular adesão e continuidade 
do tratamento; reorientar condutas 
terapêuticas. Explicar procedimentos 
e rotinas; demonstrar procedimentos e 
técnicas; orientar técnicas ergonômicas; 
verificar a compreensão da orientação; 
esclarecer dúvidas. Desenvolver 
programas de prevenção, promoção 
de saúde e qualidade de vida. Planejar 
programas e campanhas de prevenção 
e promoção e estratégias e atividades 
terapêuticas; utilizar procedimentos de 
prevenção e promoção de deficiência, 
hand-cape incapacidade. Promover 
campanhas educativas. Produzir 
manuais e folhetos explicativos. 
Elaborar relatórios e laudos. Utilizar 
recursos de informática. Executar 
outras tarefas de mesma natureza e 
nível de complexidade associadas ao 
ambiente organizacional.

Parágrafo único - A finalidade específica da presente 
norma é permitir a acrescentar e alterar a 
redação do Anexo Único da Lei Municipal nº 
2.339, de 28 de dezembro de 2021, para dispor 
sobre os requisitos mínimos e atribuições para os 
referidos cargos.

Art. 4º. As despesas decorrentes da execução 
desta Lei advirão das dotações orçamentárias 
específicas, consignadas no orçamento anual da 
Prefeitura Municipal de São José do Calçado.

Art. 5º. Fica o Poder Executivo Municipal 
autorizado a realizar as alterações necessárias 
no Plano Plurianual, na Lei Orçamentária Anual 
e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no que for 
necessário para a execução da presente Lei.

Art. 6º. Fica o Poder Executivo Municipal 
autorizado a realizar as movimentações e as su-
plementações orçamentárias, podendo, ainda, 
abrir créditos suplementares e especiais, bem 
como criar projetos, atividades, elementos de 
despesa, fontes de recursos e fichas orçamentá-
rias que se fizerem necessárias para assegurar a 
execução da presente Lei.

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos à data da 
publicação da Lei Municipal nº 2.339, de 28 de 
dezembro de 2021, revogando-se as disposições 
em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do 
Calçado, Estado do Espírito Santo, aos vinte   
sete (27) dias do mês de abril (04) do ano de 
dois mil e vinte e dois (2022).

ANTONIO COIMBRA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

Protocolo 841471
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São Roque do Canaã

Decreto

DECRETO Nº 5.898/2022

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais conferidas pelo art. 57, da Lei Orgânica 
Municipal,

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeado, o senhor VINICIUS BONATTO 
ROLDI, para o cargo de Assistente de Administra-
ção, de provimento em comissão, referência CC-7,                                                                        
atividade da Secretaria Municipal de Administração.

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

Gabinete do Prefeito, 29 de abril de 2022.

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

Protocolo 841441

Portaria

PORTARIA Nº 007/2022
APROVA A RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS 
ESSENCIAIS (REMUME) QUE ESTABELECE O ELENCO 
DOS MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO ÂMBITO DO 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) NO MUNICÍPIO 
DE SÃO ROQUE DO CANAÃ/ES.
A Secretaria Municipal de Saúde do Município de São 
Roque do Canaã, no uso de suas atribuições legais;
Considerando que a Relação Municipal de 
Medicamentos Essenciais - REMUME representa o 
instrumento norteador da Política Farmacêutica do 
Município de São Roque do Canaã;
Considerando que a elaboração da Relação Municipal 
de Medicamentos Essenciais-  REMUME constitui um 
trabalho multi e interdisciplinar, descentralizado, 
orientado pelo perfil epidemiológico do Município e 
fundamentado no paradigma das condutas baseadas 
em evidências científicas;
Considerando a Portaria MS-GM de Consolidação nº 
2/17 e Portaria MS-GM de Consolidação nº 6 de 28 de 
setembro de 2017, alterada pela Portaria nº 3.193/
GM/MS, de 9 de dezembro de 2019, que dispõe 
sobre as normas de financiamento e de execução do 
Componente Básico da Assistência Farmacêutica  no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);
Considerando a Portaria nº GM/MS nº 3.435, de 08 
de dezembro de 2021, que estabelece a Relação 
Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME 
2022) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 
por meio da atualização do elenco de medicamentos 
e insumos da Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais (RENAME 2022);
Considerando o Decreto nº 5.887/2022, que designa 
a Comissão Municipal de Farmacologia e Terapêutica 
responsável pela elaboração e atualização da Relação 

Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME 
deste município e;
Considerando a Resolução nº 02, de 28 de abril de 
2022 do Conselho Municipal de Saúde que aprova 
a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - 
REMUME para o ano de 2022.

RESOLVE:
Art. 1° - Definir a Relação Municipal de Medicamentos 
Essenciais (REMUME 2022) que estabelece o elenco 
dos medicamentos utilizados no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS) no Município de São Roque do 
Canaã/ES, conforme disposto no (Anexo I).

Parágrafo único - A Relação Municipal de 
Medicamentos Essenciais (REMUME) poderá ser 
alterada a qualquer tempo por meio da Comissão 
Municipal de Farmacologia e Terapêutica que 
deverá apresentar justificativa terapêutica para 
inclusão, alteração ou exclusão de medicamento na 
REMUME, apresentando ainda evidências clínicas 
e/ou econômicas que justifiquem a solicitação 
(eficácia, efeitos colaterais, contra-indicações, 
precauções, toxicidade, custo/benefício, custo médio 
do tratamento, etc.), devidamente registradas em 
FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA 
REMUME (Anexo II), obedecendo as necessidades 
das unidades integrantes do Sistema Único de Saúde 
sob gestão da Secretaria Municipal de Saúde de São 
Roque do Canaã e as orientações do Ministério da 
Saúde e Secretaria Estadual de Saúde.

Art. 2° - A Relação Municipal de Medicamentos 
Essenciais - REMUME compreende a seleção e a 
padronização de medicamentos e insumos indicados 
para o atendimento de doenças ou de agravos na 
Atenção Básica no âmbito do SUS.

Art. 3° - A Relação Municipal de Medicamentos 
Essenciais - REMUME deve ser norteadora das 
prescrições de medicamentos na rede de serviços 
municipal do SUS.

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se, registra-se e publica-se.

São Roque do Canaã - ES, 29 de Abril de 2022.

KAMILA SALES ROLDI CORREA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 5.090/2021

ANEXO I

RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS 
ESSENCIAIS (REMUME 2022-2023)                             
UTILIZADOS NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO 
CANAÃ/ES

ITEM MEDICAMENTO APRESENTAÇÃO
01 ACEBROFILINA* SUSPENSÃO ORAL 5 MG/

ML
02 ACEBROFILINA* SUSPENSÃO ORAL 10 MG/

ML
03 ACICLOVIR COMPRIMIDO 200 MG
04 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO COMPRIMIDO 100MG
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05 ÁCIDO ASCÓRBICO1 SOLUÇÃO INJETÁVEL 
100MG/ML

06 ÁCIDO FÓLICO COMPRIMIDO 5MG
07 ÁCIDO FOLÍNICO COMPRIMIDO 15MG
08 ÁCIDO TRANEXÂMICO1 SOLUÇÃO INJETÁVEL 

50MG/ML
09 ADENOSINA1 SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 

MG/ML 
10 ÁGUA PARA INJEÇÃO1 SOLUÇÃO ESTÉRIL 100 ML
11 ÁGUA PARA INJEÇÃO1 SOLUÇÃO ESTÉRIL 10 ML
12 ALBENDAZOL SUSPENSÃO ORAL 40MG/

ML
13 ALBENDAZOL COMPRIMIDO 400MG
14 ALENDRONATO DE SÓDIO COMPRIMIDO 70MG
15 ALOPURINOL COMPRIMIDO 300 MG
16 ALOPURINOL* COMPRIMIDO 100 MG
17 AMINOFILINA1 SOLUÇÃO INJETÁVEL 

24MG/ML
18 AMIODARONA, CLORIDRATO COMPRIMIDO 200 MG
19 A M I O D A R O N A , 

CLORIDRATO1
SOLUÇÃO INJETÁVEL 50 
MG/ML

20 A M I T R I P T I L I N A , 
CLORIDRATO

COMPRIMIDO 25MG

21 AMOXICILINA CÁPSULA 500MG
22 AMOXICILINA PÓ PARA SUSPENSÃO 

ORAL 50MG/ML
23 A M O X I C I L I N A + 

CLAVULANATO DE 
POTÁSSIO 

COMPRIMIDO 500 MG +125 
MG

24 A M O X I C I L I N A + 
CLAVULANATO DE 
POTÁSSIO 

 PÓ PARA SUSPENSÃO 
ORAL 50MG/ML + 12,5MG/
ML

25 ANLODIPINO, BESILATO COMPRIMIDO 5MG
26 ANLODIPINO, BESILATO COMPRIMIDO 10MG
27 ATENOLOL COMPRIMIDO 50MG
28 ATROPINA, SULFATO1 SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,25 

MG/ML
29 AZITROMICINA COMPRIMIDO 500MG
30 AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO 

ORAL 40MG/ML
31 B E C L O M E T A S O N A , 

DIPROPIONATO 
SPRAY NASAL 50MCG/
DOSE 

32 B E C L O M E T A S O N A , 
DIPROPIONATO 

SPRAY ORAL 250MCG/
DOSE 

33 B E N Z I L P E N I C I L I N A 
BENZATINA1 

PÓ PARA SUSPENSÃO 
INJETÁVEL 1.200.000 UI 

34 B E N Z I L P E N I C I L I N A 
BENZATINA1 

PÓ PARA SUSPENSÃO 
INJETÁVEL 600.000 UI 

35 BICARBONATO DE SÓDIO1* SOLUÇÃO INJETÁVEL 
84MG/ML (8,4%) FRASCO 
250 ML, SISTEMA FECHADO

36 BIPERIDENO, CLORIDRATO COMPRIMIDO 2MG
37 BIPERIDENO, LACTATO1* SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 

MG/ML
38 BROMOPRIDA* SOLUÇÃO ORAL 4MG/ML
39 BROMOPRIDA* COMPRIMIDO 10 MG
40 BROMOPRIDA1 SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 

MG/ML 
41 BUDESONIDA SUSPENSÃO AQUOSA 

NASAL 50 MCG/DOSE
42 CAPTOPRIL COMPRIMIDO 25MG
43 CARBAMAZEPINA COMPRIMIDO 200MG

44 CARBONATO DE CÁLCIO + 
COLECALCIFEROL 

COMPRIMIDO 500MG + 
400UI

45 CARBONATO DE LÍTIO COMPRIMIDO 300MG
46 CARVÃO VEGETAL ATIVADO1 PÓ ORAL
47 CARVEDILOL COMPRIMIDO 6,25 MG
48 CARVEDILOL* COMPRIMIDO 12,5 MG
49 CEFALEXINA COMPRIMIDO 500MG
50 CEFALEXINA PÓ PARA SUSPENSÃO 

ORAL 50MG/ML
51 CEFALOTINA SÓDICA1 PÓ PARA SOLUÇÃO 

INJETÁVEL 1 G
52 CEFTRIAXONA SÓDICA1 PÓ PARA SOLUÇÃO 

INJETÁVEL 1 G
53 CETOCONAZOL* COMPRIMIDO 200 MG
54 CETOPROFENO1 PÓ PARA SOLUÇÃO 

INJETÁVEL 100 MG
55 CIMETIDINA1 SOLUÇÃO INJETÁVEL 150 

MG/ML
56 C I P R O F L O X A C I N O , 

CLORIDRATO 
COMPRIMIDO 500MG

57 CLONAZEPAM * SOLUÇÃO ORAL 2,5 MG/ML
58 C L O P I D O G R E L , 

BISSULFATO1
COMPRIMIDO 75MG

59 CLORETO DE POTÁSSIO1 SOLUÇÃO INJETÁVEL 10% 
AMPOLA 10 ML

60 CLORETO DE SÓDIO1 SOLUÇÃO INJETÁVEL 20%, 
AMPOLA 10 ML

61 CLORETO DE SÓDIO1 SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,9%, 
(0,154 MEQ/ML) 250 ML, 
SISTEMA FECHADO

62 CLORETO DE SÓDIO1 SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,9%, 
(0,154 MEQ/ML) 500 ML, 
SISTEMA FECHADO

63 CLORETO DE SÓDIO1* SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,9%, 
(9 MG/ML) FRASCO 100 ML, 
SISTEMA FECHADO

64 CLORETO DE SÓDIO1,2 SOLUÇÃO CLORETO DE 
SÓDIO 0,9% USO EXTERNO 
500 ML

65 C L O R P R O M A Z I N A , 
CLORIDRATO

COMPRIMIDO 100MG

66 C L O R P R O M A Z I N A , 
CLORIDRATO1

SOLUÇÃO INJETÁVEL 5MG/
ML

67 COLAGENASE + CLORANFE-
NICOL1,2

POMADA 0,6 UI/G+ 0,01G/G

68 COLAGENASE1,2 POMADA 0,6 UI/G
69 DESLANOSÍDEO1 SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,2 

MG/ML
70 DEXAMETASONA CREME DERMATOLÓGICO 

0,1%
71 DEXAMETASONA1 SOLUÇÃO INJETÁVEL 4 

MG/ML
72 D E X C L O R F E N I R A M I N A , 

MALEATO*
SOLUÇÃO ORAL 0,4 MG/ML

73 DIAZEPAM COMPRIMIDO 10 MG
74 DIAZEPAM1 SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 

MG/ML
75 DICLOFENACO SÓDICO1 SOLUÇÃO INJETÁVEL 25 

MG/ML
76 DIGOXINA COMPRIMIDO 0,25 MG
77 DIMENIDRATO+ PIRIDOXINA, 

CLORIDRATO1
SOLUÇÃO INJETÁVEL 50 
MG+ 50 MG /ML

78 DIPIRONA SÓDICA SOLUÇÃO ORAL 500MG/ML
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79 DIPIRONA SÓDICA COMPRIMIDO 500 MG
80 DIPIRONA SÓDICA1 SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 

MG/ML
81 D O B U T A M I N A , 

CLORIDRATO1*
SOLUÇÃO INJETÁVEL 12,5 
MG/ML

82 DOMPERIDONA* SUSPENSÃO ORAL 1 MG/
ML

83 DOMPERIDONA* COMPRIMIDO 10 MG
84 DOPAMINA, CLORIDRATO1* SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 

MG/ML
85 DOXAZOSINA, MESILATO COMPRIMIDO 4 MG
86 ENALAPRIL, MALEATO COMPRIMIDO 10MG
87 ENALAPRIL, MALEATO COMPRIMIDO 20MG
88 EPINEFRINA, CLORIDRATO1 SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 

MG/ML
89 E S C O P O L A M I N A , 

BUTILBROMETO + DIPIRONA 
SÓDICA 

COMPRIMIDO 10MG + 
250MG

90 E S C O P O L A M I N A , 
BUTILBROMETO + DIPIRONA 
SÓDICA1 

SOLUÇÃO INJETÁVEL 4 
MG/ML + 500 MG/ML

91 E S C O P O L A M I N A , 
BUTILBROMETO1

SOLUÇÃO INJETÁVEL 20 
MG/ML

92 ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDO 25MG
93 ESTRIOL* CREME VAGINAL 1MG/G
94 ETOMIDATO1 * SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 

MG/ML
95 FENITOÍNA SÓDICA COMPRIMIDO 100MG
96 FENITOÍNA SÓDICA1 SOLUÇÃO INJETÁVEL 50 

MG/ML
97 FENOBARBITAL SOLUÇÃO ORAL 40MG/ML
98 FENOBARBITAL COMPRIMIDO 100 MG
99 FENOBARBITAL1 SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 

MG/ML
100 F E N O T E R O L , 

BROMIDRATO1,2 
SOLUÇÃO PARA 
NEBULIZAÇÃO 5 MG/ML

101 FENTANILA, CITRATO1* SOLUÇÃO INJETÁVEL 50 
MCG/ML

102 FINASTERIDA COMPRIMIDO 5 MG
103 FITOMENADIONA1 SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 

MG/ML
104 FLUCONAZOL CÁPSULA 150 MG
105 FLUMAZENIL1* SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,1 

MG/ML
106 FLUNARIZINA SOLUÇÃO ORAL 5MG/ML
107 FLUOXETINA, CLORIDRATO CÁPSULA 20MG
108 FOSFATO DE SÓDIO 

M O N O B Á S I C O 
MONOIDRATADO + FOSFATO 
DE SÓDIO DIBÁSICO HEP-
TAIDRATADO1 

SOLUÇÃO PARA ENEMA 
160 MG/ML + 60 MG/ML

109 FUROSEMIDA COMPRIMIDO 40 MG
110 FUROSEMIDA1 SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 

MG/ML
111 GLIBENCLAMIDA COMPRIMIDO 5MG
112 GLICLAZIDA COMPRIMIDO DE 

LIBERAÇÃO PROLONGADA 
30 MG

113 GLICLAZIDA* COMPRIMIDO DE 
LIBERAÇÃO PROLONGADA 
60 MG

114 GLICONATO DE CÁLCIO1* SOLUÇÃO INJETÁVEL 10%

115 GLICOSE1* SOLUÇÃO INJETÁVEL 5% 
250 ML

116 GLICOSE1 SOLUÇÃO INJETÁVEL 5% 
500 ML

117 GLICOSE1 SOLUÇÃO INJETÁVEL 25%
118 GLICOSE1 SOLUÇÃO INJETÁVEL 50%
119 HALOPERIDOL COMPRIMIDO 1 MG
120 HALOPERIDOL COMPRIMIDO 5 MG
121 HALOPERIDOL, DECANOATO SOLUÇÃO INJETÁVEL 50 

MG/ML
122 HALOPERIDOL1 SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 

MG/ML
123 HEPARINA SÓDICA1 SOLUÇÃO INJETÁVEL 5.000 

UI/ML
124 HIDRALAZINA, CLORIDRATO 

*
COMPRIMIDO 25 MG

125 H I D R A L A Z I N A , 
CLORIDRATO1*

SOLUÇÃO INJETÁVEL 20 
MG/ML

126 HIDROCLOROTIAZIDA COMPRIMIDO 25MG
127 H I D R O C O R T I S O N A , 

SUCCINATO SÓDICO1
PÓ PARA SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 100MG

128 H I D R O C O R T I S O N A , 
SUCCINATO SÓDICO1 

PÓ PARA SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 500MG

129 HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + 
HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO* 

SUSPENSÃO ORAL 60 MG/
ML + 40 MG/ML

130 IBUPROFENO COMPRIMIDO 600MG
131 IBUPROFENO SOLUÇÃO ORAL 50 MG/ML
132 IPRATRÓPIO, BROMETO1,2 SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO 

0,25 MG/ML
133 ISOSSORBIDA, DINITRATO1 COMPRIMIDO SUBLINGUAL 

5 MG
134 ITRACONAZOL* CÁPSULA 100 MG
135 IVERMECTINA COMPRIMIDO 6 MG
136 LEVODOPA  + BENSERAZIDA COMPRIMIDO 200 MG + 50 

MG 
137 LEVODOPA + CARBIDOPA COMPRIMIDO 250MG 

+25MG
138 LEVOTIROXINA SÓDICA COMPRIMIDO 50MCG
139 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO + 

EPINEFRINA, HEMITARTARA-
TO1 

SOLUÇÃO INJETÁVEL 2%  
+1:200.000

140 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO1 AEROSSOL 100 MG/ML 
(10%)

141 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO1,2 GELÉIA 20G/G (2%)
142 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO1,2 SOLUÇÃO INJETÁVEL (2%)
143 LORATADINA COMPRIMIDO 10MG
144 LORATADINA XAROPE 1MG/ML
145 LOSARTANA, POTÁSSICA COMPRIMIDO 50MG
146 MAGNÉSIO, SULFATO1 SOLUÇÃO INJETÁVEL 50%
147 MANITOL1 SOLUÇÃO INJETÁVEL 200 

MG/ML (20%)
148 METFORMINA, CLORIDRATO COMPRIMIDO 850MG
149 M E T F O R M I N A , 

CLORIDRATO* 
COMPRIMIDO 500 MG

150 METILDOPA COMPRIMIDO 250MG
151 METOCLOPRAMIDA1 SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 

MG/ML
152 METRONIDAZOL COMPRIMIDO 250MG
153 METRONIDAZOL GELÉIA VAGINAL 100 MG/G 

(10%)
154 MICONAZOL, NITRATO CREME DERMATOLÓGICO 

20 MG/G (2%)
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155 MICONAZOL, NITRATO CREME VAGINAL 20 MG/G 
(2%)

156 MIDAZOLAM, CLORIDRATO1 SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 
MG/ML

157 MIKANIA GLOMERATA 
(GUACO)

XAROPE 100 ML

158 MORFINA, SULFATO1 SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 
MG/ML

159 NALOXONA, CLORIDRATO1* SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,4 
MG/ML

160 NEOMICINA + 
BACITRACINA1,2 

POMADA 5MG/G + 250 UI/G

161 NIFEDIPINO1 COMPRIMIDO 10 MG
162 NIMESULIDA* COMPRIMIDO 100 MG
163 NISTATINA* SUSPENSÃO ORAL 100.000 

UI/ML
164 NITROFURANTOÍNA* COMPRIMIDO 100 MG
165 NITROGLICERINA1 * SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 

MG/ML
166 NITROPRUSSETO DE 

SÓDIO1*
SOLUÇÃO INJETÁVEL 25 
MG/ML

167 NOREPINEFRINA, HEMITAR-
TARATO1

SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 
MG/ML

168 NORTRIPTILINA , 
CLORIDRATO

CÁPSULA 50MG

169 N O R T R I P T I L I N A , 
CLORIDRATO

CÁPSULA 25 MG

170 ÓLEO MINERAL1 SOLUÇÃO ORAL
171 OMEPRAZOL CÁPSULA 20MG
172 OMEPRAZOL1 * PÓ PARA SOLUÇÃO 

INJETÁVEL 40MG/ML
173 O N D A N S E T R O N A , 

CLORIDRATO1 
SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 
MG/ML

174 PARACETAMOL COMPRIMIDO 500MG
175 PARACETAMOL SOLUÇÃO ORAL 200MG/ML
176 PREDNISOLONA, FOSFATO 

SÓDICO 
SOLUÇÃO ORAL 4,02 MG/
ML (EQUIVALENTE A 3MG/
ML DE PREDNISOLONA 
BASE) 

177 PREDNISONA COMPRIMIDO 5 MG
178 PREDNISONA COMPRIMIDO 20MG
179 P R O M E T A Z I N A , 

CLORIDRATO 
COMPRIMIDO 25MG

180 P R O M E T A Z I N A , 
CLORIDRATO1 

SOLUÇÃO INJETÁVEL 
25MG/ML

181 PROPOFOL1 * EMULSÃO INJETÁVEL 10 
MG/ML

182 P R O P R A N O L O L , 
CLORIDRATO

COMPRIMIDO 40MG

183 RETINOL /METIONINA /
AMINOÁCIDOS /CLORANFE-
NICOL1 

CREME 10.000UI /5MG 
/25MG /5MG

184 SAIS PARA REIDRATAÇÃO 
ORAL

PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL

185 SALBUTAMOL, SULFATO AEROSSOL ORAL 100 MCG/
DOSE 

186 SALBUTAMOL, SULFATO1 SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,5 
MG/ML

187 SECNIDAZOL COMPRIMIDO 1000MG
188 SERTRALINA, CLORIDRATO* COMPRIMIDO 50 MG
189 SIMETICONA SOLUÇÃO ORAL 75 MG/ML
190 SINVASTATINA COMPRIMIDO 20MG

191 SINVASTATINA COMPRIMIDO 40MG
192 SOLUÇÃO RINGER + 

LACTATO DE SÓDIO1
SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 
ML, SISTEMA FECHADO

193 SOLUÇÃO RINGER1 SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 
ML, SISTEMA FECHADO

194 SORO GLICO-FISIOLÓGICO1 SOLUÇÃO INJETÁVEL 250 
ML, SISTEMA FECHADO

195 SORO GLICO-FISIOLÓGICO1 SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 
ML, SISTEMA FECHADO

196 SULFADIAZINA DE PRATA1,2 CREME DERMATOLÓGICO 
10MG/G (1%)

197 SULFAMETOXAZOL + 
TRIMETOPRIMA 

COMPRIMIDO 400MG + 
80MG

198 S U L F A M E T O X A Z O L 
+TRIMETOPRIMA 

SUSPENSÃO ORAL 40MG/
ML + 8MG/ML

199 SULFATO FERROSO COMPRIMIDO 40 MG
200 SULFATO FERROSO SOLUÇÃO ORAL 25MG/ML 
201 SUXAMETÔNIO, CLORETO1* PÓ PARA SOLUÇÃO 

INJETÁVEL 100 MG
202 TETRACAÍNA + 

FENILEFRINA1 
SOLUÇÃO OFTÁLMICA 
10MG/ML + 1MG/ML

203 TIAMINA, CLORIDRATO COMPRIMIDO 300 MG
204 TIAMINA, CLORIDRATO1 * SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 

MG/ML
205 TRAMADOL, CLORIDRATO1 SOLUÇÃO INJETÁVEL 

50MG/ML
206 VALPROATO DE SÓDIO OU 

ÁCIDO VALPRÓICO
CÁPSULA 288 MG 
(EQUIVALENTE A 250 MG 
DE ÁCIDO VALPRÓICO)

207 VALPROATO DE SÓDIO OU 
ÁCIDO VALPRÓICO

COMPRIMIDO 576 MG 
(EQUIVALENTE A 500 MG 
DE ÁCIDO VALPRÓICO)

208 VERAPAMIL, CLORIDRATO COMPRIMIDO 80MG
209 VITAMINAS DO COMPLEXO B COMPRIMIDO
210 VITAMINAS DO COMPLEXO 

B1
SOLUÇÃO INJETÁVEL

Legenda
1 Disponível apenas para uso interno no Pronto 
Atendimento 24 Horas.
2 Disponível apenas para uso interno nas unidades 
básicas de saúde.
* Medicamento incluído na última revisão, em fase 
de aquisição para posterior disponibilização.

ITENS DE COMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

ITEM MEDICAMENTO APRESENTAÇÃO
1 ACETATO DE MEDROXIPROGES-

TERONA
S U S P E N S Ã O 
INJETÁVEL 150 MG/ML

2 ESPIRAMICINA COMPRIMIDO 500MG 
(1,5MUI)

3 INSULINA HUMANA NPH S U S P E N S Ã O 
INJETÁVEL 100 UI/ML

4 INSULINA HUMANA REGULAR S U S P E N S Ã O 
INJETÁVEL 100 UI/ML

5 LEVONORGESTREL COMPRIMIDO 0,75 MG
6 LEVONORGESTREL + ETINILES-

TRADIOL 
COMPRIMIDO (0,15 MG  
+ 0,03 MG)

7 M E D R O X I P R O G E S T E R O N A , 
ACETATO

S U S P E N S Ã O 
INJETÁVEL 150 MG/ML

8 NORETISTERONA COMPRIMIDO 0,35 MG
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9 NORETISTERONA, ENANTATO DE 
+ ESTRADIOL, VALERATO 

SOLUÇÃO INJETÁVEL 
(50 MG + 5 MG)/ML

10 PIRIMETAMINA  COMPRIMIDO 25MG
11 SULFADIAZINA COMPRIMIDO 500 MG

INSUMOS COMPLEMENTARES DESTINADOS AOS 
USUÁRIOS INSULINO-DEPENDENTES

ITEM APRESENTAÇÃO
1 MICROLANCETA DESCARTÁVEL PARA AUTO MONITORA-

MENTO DE GLICEMIA CAPILAR
2 SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA ACOPLADA PARA 

APLICAÇÃO DE INSULINA
3 TIRA REAGENTE DE MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR

ANEXO II

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA
REMUME - RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS

1. Tipo de proposta:
( ) Inclusão   ( ) Exclusão   ( ) 
Alteração

2. Nome genérico (DCB) e concentração:

3. Forma farmacêutica :
( ) comprimido  ( ) cápsula   ( ) 
drágea   ( ) solução oral
( ) xarope   ( ) supositório  ( ) 
ampola   ( ) frasco-ampola
( ) creme   ( ) pomada   ( ) outra. 
Especificar:_____________

4. Indicação terapêutica principal:

5. Justificativa terapêutica para a solicitação de 
inclusão/exclusão:

6. Evidências clínicas e/ou econômicas que 
justifiquem a solicitação (eficácia, efeitos colaterais, 
contra-indicações, precauções, toxicidade, custo/
benefício, custo médio do tratamento, etc.) com as 
referências bibliográficas:

*Declaro total ausência de conflito de interesses com 
a indústria farmacêutica e de equipamentos.

___________________________________, ____ 
de _____________ de _______.
Local      Data

Carimbo/Assinatura
Protocolo 841322

PORTARIA N.º 230/2022

DISPÕE SOBRE LOCALIZAÇÃO DE SERVIDOR

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais conferidas pelo art. 57, da Lei Orgânica 
Municipal, e considerando, o art. 64, §1º da Lei 
Municipal 564/2009,

RESOLVE:

Art. 1º. Localizar na Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Econômico, o servidor VINICIUS 
BONATTO ROLDI, ocupante do cargo de Assistente 
de Administração, de provimento em comissão.

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

Gabinete do Prefeito, 29 de abril de 2022.

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

Protocolo 841446

Termos

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
008/2022
Processo Administrativo nº: 001517/2022.
Pregão Presencial nº: 020/2021 (Processo nº 
002632/2021).
Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ/
ES.
Contratada: TONON PROJETOS - CONSULTORIA E 
TOPOGRAFIA LTDA.
Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a 
prorrogação do prazo de vigência do CONTRATO Nº 
008/2022 por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, pelo 
período de 18/05/2022 a 16/07/2022, bem como 
do prazo de execução por mais 60 (sessenta dias), 
ou seja, pelo período de 20/04/2022 a 18/06/2022, 
em atendimento à Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos.
Vigência: O presente instrumento vigorará pelo 
período de 18/05/2022 a 16/07/2022.
MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

Protocolo 841307

Venda Nova do Imigrante

Edital

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Edital de Pregão Eletrônico 000024/2022

Processo nº. 002163/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 
MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS (TRATOR 
DE ESTEIRA D50 E ROLO COMPACTADOR) COM 
OPERADOR E ABASTECIMENTO POR CONTA DA 
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CONTRATADA, A FIM DE ATENDER AS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA 
E INTERIOR E TRANSPORTES.

Mediante parecer e indicação da Pregoeira e 
Procuradora Geral desta Prefeitura Municipal de 
Venda Nova do Imigrante -ES, HOMOLOGO o presente 
Pregão Eletrônico de Nº000024/2022, no valor de 
R$ 901.760,00 (novecentos e um mil setecentos 
e sessenta reais). Em favor  da empresa N JUNIOR 
BELIZARIO VARGAS SERVICOS DE TRANSPORTES nos 
lotes 1 e 2 no valor total de R$ 353.600,00 (trezentos 
e cinquenta e três mil seiscentos reais) e ROMP 
LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME no lote 3 no valor 
total de R$ 548.160,00 (quinhentos e quarenta e oito 
mil cento e sessenta reais)

Venda Nova do Imigrante-ES, 29 de abril de 2022.

JOÃO PAULO SCHETTINO MINETI
PREFEITO MUNICIPAL

Protocolo 841424

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
000024/2022

A Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante-
ES, através da Pregoeira, torna público para o 
conhecimento dos interessados, o resultado do Pregão 
Eletrônico Nº 000024/2022.

RESULTADO

N JUNIOR BELIZARIO VARGAS SERVICOS DE 
TRANSPORTES nos lotes 1 e 2 no valor total de R$ 
353.600,00 (trezentos e cinquenta e três mil seiscentos 
reais) e ROMP LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME no 
lote 3 no valor total de R$ 548.160,00 (quinhentos e 
quarenta e oito mil cento e sessenta reais)

Venda Nova do Imigrante-ES, 29 de abril de 2022.

Alexandra de  Oliveira Vinco
Pregoeira Oficial

Protocolo 841428

Portaria

PORTARIA Nº. 1.938/2022

NOMEIA FISCAL DE CONTRATO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO 
IMIGRANTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições conferida pelo artigo 91, inciso VI, Lei 
Orgânica do Município.

CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa 
SCL nº 006/2021, versão 2, do Sistema de Licitações, 
Compras e Contratos, a qual dispõe sobre os proce-
dimentos e normas para acompanhamento, controle 
e fiscalização dos contratos no Poder Executivo 
Municipal, no artigo 67 da Lei Federal nº 8.888/93 - 
Lei de Licitações e IN 58/2019 do TCE/ES.

CONSIDERANDO que o município formalizou o 
Aditivo de n°. 01/2022 ao Contrato de nº. 72/2021, 
com a Empresa EXATA COMERCIO DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, no valor de R$ 
638.215,95 (seiscentos e trinta e oito mil duzentos 
e quinze reais e noventa e cinco centavos), cujo 

Objeto Consiste na Contratacao de empresa para 
pavimentação e drenagem de diversas ruas no Bairro 
Bela Vista do Caxixe, Distrito de Alto Caxixe, Venda 
Nova do Imigrante, com bloquetes intertravado. 
Proposta Plataforma+Brasil nº 32597/2019, contrato de 
repasse: 1069668-45/2019, convênio: 897232/2019 - 
Emenda Parlamentar do Deputado Federal Evair Vieira 
de Melo, com vigência de 29 de abril de 2022 à 29 de 
março de 2023.

Resolve:

Art. 1º Fica nomeado o servidor EDUARDO DELFINO 
BOTACIM, matrícula nº. 965268, ocupante do cargo 
de Engenheiro Civil, lotado na Secretaria Municipal de 
Obras e Infraestrutura Urbana, como Fiscal do Contrato, 
em substituição ao fiscal anterior, Sr. Eduardo Rocha 
Cocco.

Art. 2º Ao Fiscal nomeado ficam garantidas, pela Ad-
ministração, as condições para o desempenho do 
encargo, com a devida observância do disposto na 
Lei Federal nº 8.666/93, e no artigo 8º, artigo 22 e 
artigo 23 da Instrução Normativa SCL nº 006/2021, 
versão 202, sem prejuízo de outros atos normativos 
pertinentes.

Art. 3º Determino ao Departamento de Recursos 
Humanos que notifique o Servidor ora nomeado, para 
que compareça perante o Departamento, no prazo de 
02 (dois) dias úteis, contados da publicação desta, 
para ciência expressa da sua nomeação.

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

Venda Nova do Imigrante - ES, 29 de abril de 2022.

João Paulo Schettino Mineti
Prefeito

Protocolo 841361

PORTARIA Nº. 1.939/2022

NOMEIA FISCAL DE CONTRATO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO 
IMIGRANTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições conferida pelo artigo 91, inciso VI, Lei 
Orgânica do Município.

CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa 
SCL nº 006/2021, versão 2, do Sistema de Licitações, 
Compras e Contratos, a qual dispõe sobre os proce-
dimentos e normas para acompanhamento, controle 
e fiscalização dos contratos no Poder Executivo 
Municipal, no artigo 67 da Lei Federal nº 8.888/93 - 
Lei de Licitações e IN 58/2019 do TCE/ES.

CONSIDERANDO que o município formalizou o 
Aditivo de n°. 01/2022 ao Contrato de nº. 04/2022, 
com a Empresa EXATA COMERCIO DE MATERIAL 
DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, no valor de 
R$ 486.501,42 (quatrocentos e oitenta e seis mil 
quinhentos e um reais e quarenta e dois centavos), 
cujo Objeto Consiste na Contratação de empresa para 
pavimentação da Avenida 24 de Junho na Comunidade 
de Bicuíba. Prposta Plataforma + Brasil: 23330/2017 
- Contrato Repasse 1040882-32/2017 - Convenio 
856847/2017 - Emenda Parlamentar da Senadora 
Rose de Freitas, com vigência de 29 de abril de 2022 à  
04 de janeiro de 2023.
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Resolve:

Art. 1º Fica nomeado o servidor EDUARDO DELFINO 
BOTACIM, matrícula nº. 965268, ocupante do cargo 
de Engenheiro Civil, lotado na Secretaria Municipal de 
Obras e Infraestrutura Urbana, como Fiscal do Contrato, 
em substituição ao fiscal anterior, Sr. Eduardo Rocha 
Cocco.

Art. 2º Ao Fiscal nomeado ficam garantidas, pela Ad-
ministração, as condições para o desempenho do 
encargo, com a devida observância do disposto na 
Lei Federal nº 8.666/93, e no artigo 8º, artigo 22 e 
artigo 23 da Instrução Normativa SCL nº 006/2021, 
versão 202, sem prejuízo de outros atos normativos 
pertinentes.

Art. 3º Determino ao Departamento de Recursos 
Humanos que notifique o Servidor ora nomeado, para 
que compareça perante o Departamento, no prazo de 
02 (dois) dias úteis, contados da publicação desta, 
para ciência expressa da sua nomeação.

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

Venda Nova do Imigrante - ES, 29 de abril de 2022.

João Paulo Schettino Mineti
Prefeito

Protocolo 841363

Termos

TERMO DE COMPRA DIRETA Nº 0047/2022

A Secretaria Municipal de Administração de Venda 
Nova do Imigrante - ES, com fulcro no art. 24, inciso 
II da Lei 8.666/93, bem como parecer do Jurídico do 
Município de Venda Nova do Imigrante e manifestação 
da Tesouraria do Município, conclui pela DISPENSA 
DE LICITAÇÃO, referente à contratação do fornecedor 
EKIPAR EPI E EPC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 
- 27.378.112/0001-37, no tocante à aquisição de 
Porta Corta Fogo, para atender a Sede da Prefeitura 
municipal garantindo a seguranças de munícipes e 
servidores, no valor total de R$ 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos reais).

Venda Nova do Imigrante, 28 de abril de 2022.

Marilene Giori
Secretária Municipal de Administração

TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 0047/2022 - ADMINIS-
TRAÇÃO

Ratifico a Compra Direta nº 0047/2022, referente 
à contratação do fornecedor EKIPAR EPI E EPC 
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 27.378.112/0001-
37, no tocante à aquisição de Porta Corta Fogo, para 
atender a Sede da Prefeitura municipal garantindo a 
seguranças de munícipes e servidores, no valor total 
de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Venda Nova do Imigrante, 28 de abril de 2022.

João Paulo Schettino Mineti Prefeito Municipal
Protocolo 841229

Contrato

PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS 2022

RESUMO DO CONTRATO Nº000033/2022

Conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 c/c com o Art. 92, 
caput e § Único da Lei Orgânica Municipal.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO 
IMIGRANTE-ES.

CONTRATADO: DANUBIA DA SILVA SALAROLI 
ZANDONADI 11646513746

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO 
PARA SOLUCIONAR DIVERSOS PROBLEMAS 
RELACIONADOS ÀS FECHADURAS DAS PORTAS 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO 
IMIGRANTE NO ANO DE 2022.

VALOR TOTAL: R$ 8.079,00 (oito mil setenta e nove 
reais).

VIGÊNCIA: 31 de março de 2022 à 31 de dezembro 
de 2022

DATA DE ASSINATURA: 31 de março de 2022

JOÃO PAULO SCHETTINO MINETI
Prefeito Municipal

Protocolo 841403

Viana

Decreto

DECRETO Nº 093/2022

DESIGNA AUTORIDADES SANITÁRIAS PARA 
EXERCÍCIO NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pelos incisos II e IV, do art. 60, da Lei 
Orgânica do Município de Viana e o artigo 273, da Lei 
Municipal 1.329, de 20 de dezembro de 1996, que 
institui o Código de Saúde Municipal,

DECRETA:
Art. 1° Ficam designados como autoridades sanitárias 
para o exercício no Setor de Vigilância Sanitária os 
servidores:
I - Ana Lucia Zanoti Spadeto Arcari;
II - Jaqueline do Nascimento Gomes;
III - Magno Alves da Silva Montan;
IV - Sidney Jorge Lyra.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de 
assinatura, ficando revogados os Decretos nº 
038/2020, 069/2020, 085/2020 e 119/2020.

Viana/ES, 29 de abril de 2022.

WANDERSON BORGHARDT BUENO
Prefeito Municipal de Viana

Protocolo 841578
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Edital

 EDITAL SEMFI Nº 012/2022
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO

DA JUNTA DE IMPUGNAÇÃO FISCAL - JIF

A Junta de Impugnação Fiscal do Município de Viana, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
Decreto nº 137/2016 e, em conformidade com o 
art. 231, II, do Código de Processo Civil, bem como 
o artigo 97, III do Código Tributário Municipal (Lei 
n.º 1.629/2002), NOTIFICA o contribuinte descrito 
neste edital, que se encontra em lugar incerto e 
não sabido, para ciência da Decisão Administrativa 
proferida em sede de 1ª instância.
Caso queira apresentar seu recurso voluntário, tendo 
prazo de 20 (vinte) dias a contar da publicação do 
edital, através de petição dirigida à J.I.F.

CONTRIBUINTE
PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO

SERRABETUME ENGENHARIA LTDA 360/2021
(APENSO 335/2021)

Viana, 29 de abril de 2022.

Antonio Carlos Ribeiro Junior
Presidente da Junta de Impugnação Fiscal
Portaria nº 231/2021

Protocolo 841439

Resolução

RESOLUÇÃO COMDIPEDEVI N°02/2022

DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO 
ESPECIAL PARA MINUTA DE PROPOSTA DE LEI 
PARA CRIAÇÃO DA CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO 
DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO 
AUTISTADO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE VIANA/ES.

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência de Viana - COMDIPEDEVI, no uso 
das atribuições que lhe confere a Lei 3.003/2018  
conforme deliberações da Reunião Ordinária 
realizada no dia 13 de abril de 2022,

RESOLVE:

Considerando que no Brasil, estima-se a existência 
de 2 milhões de pessoas com Transtorno do Espectro 
Autista (TEA), sendo uma informação que necessita 
ser oficializada pelo estado e, para tanto, foi 
sancionada a Lei 13.861/2019, que obriga o IBGE 
a perguntar sobre o autismo no censo populacional;

Considerando que após explanado de forma verbal e 
debatido pelos conselheiros presentes, que entendem 
que essa minuta de lei proposta pelo colegiado terá 
gastos orçamentários em sua confecção e que precisa 
ser melhor estudado para apresentação junto aos 
poderes Executivo e Legislativo;

Considerando que a Minuta de Proposta de Lei para 
criação da Carteira de Identificação da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista é um instrumento que 
visa garantir a atenção integral, o pronto atendimento 
e a prioridade no atendimento e no acesso aos 
servicos públicos e privados, em especial nas áreas 
de saúde, educação e assistência social, mediante a 
apresentação do documento pelo cidadão,

RESOLVE:

Artigo 1º APROVAR a Composição da Comissão 
Especial para Minuta de Proposta de Lei para 
Criação da Carteira de Identificação da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista da seguinte forma:
I - Diego GrijóGava (Responsavel Legal por Benicio 
Cominotti Grijó) - Representante de Usuário da 
Politica Pública para Pessoa Com Deficiência;
II - Ranieli Simões Brandão (Representante do Lar 
Genoveva Machado);
III - Antonio Raimundo da Silva (Representante da 
Federação dos Movimentos Populares de Viana); e
IV - Brunela de Souza Valiati Augusto (Representan-
te da Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvi-
mento Social).

Artigo 2º Esta comissão terá o fim específico de 
realizar todo o estudo e procedimentos necessários 
para apresentação da referida minuta de Lei aos 
setores responsáveis para sua aprovação e posterior 
execução.

Artigo 3º Esta Resolução entra vigor na data de sua 
assinatura.

Viana, 13 de abril de 2022.

DIEGO GRIJÓ GAVA
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência de Viana - COMDIPEDEVI
(Responsável legal de Benicio Cominotti Grijó)

Protocolo 841600

Deliberação

ATO NORMATIVO Nº 001, de 28  de   abril  de 2022.

DISPÕE SOBRE AS NORMAS PARA ELEIÇÃO DO 
CONSELHO FISCAL IPREVI - BIÊNIO 2022/2024.

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência 
dos Servidores Públicos do Município de Viana - 
IPREVI, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pelo art. 58 e seu parágrafo único e, em fiel 
cumprimento ao disposto no art. 50, III da Lei n.º 
1.595, de 28/12/2001; e, tendo em vista o que 
consta no processo eletrônico nº 5625/2022-IPREVI,

RESOLVE:

DAS ELEIÇÕES

Art. 1º A eleição dos membros do Conselho Fiscal 
será realizada no dia 29/06/2022 nas dependências 
do Teatro Municipal de Viana, localizado na Av. 
Florentino Ávidos, 2-146 - Centro, Viana - E.S., 
no horário das 09h às 16h, conforme cronograma 
contido no anexo único deste Ato Normativo, cuja 
vaga está será da seguinte forma:
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I - Conselho Fiscal:
a) 01 (uma) vaga para servidor, pertencente ao 
quadro efetivo de quaisquer dos Poderes do Município 
e sua Autarquia;

Parágrafo único. A eleição que trata este Ato 
Normativo está prevista no art. 50, inciso III da Lei 
nº 1595/2001, cujo mandato será na forma dos art. 
50, § 4º da Lei n.º 1.595/2001.

DO REGISTRO DOS CANDIDATOS

Art. 2º O registro dos candidatos far-se-á mediante 
requerimento a ser protocolizado no Setor de 
Protocolo do IPREVI, no período de 03/05/2022 a 
16/05/2022, no horário das 10h00 às 16h00 horas.

Parágrafo único. Após o seu recebimento, o pedido 
de registro será imediatamente encaminhado à 
Comissão Eleitoral.

Art. 3º Somente poderão concorrer às eleições os 
candidatos que:
I - Estejam em dia com sua contribuição junto ao 
IPREVI, salvo por motivo de decisão judicial ou 
isenção prevista em lei;
II - Não estejam no exercício de cargo eletivo 
municipal, estadual ou federal;
III - Não esteja em gozo de nenhuma das licenças 
elencadas no art. 105, da Lei 1.596, de 28/12/2001;
IV - Não estejam à disposição de outro órgão de 
direito público não vinculado ao município;
V - Ter, preferencialmente, formação nas áreas pre-
videnciária, financeira, administrativa, contábil, 
jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria;

VI - Apresentarem Certidão Negativa ou Positiva com 
efeito de Negativa do Município, Estado, da União, 
Justiça Estadual e Federal;
VII - Não ter sofrido condenação criminal ou incidido 
em alguma das demais situações de inelegibili-
dade previstas no inciso I do caput do art. 1º da 
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
observados os critérios e prazos previstos na referida 
Lei Complementar.

§1º No caso do Inciso I, o candidato comprovará a 
sua contribuição através de certidão fornecida pela 
Gerencia Técnico Previdenciária órgão competente 
do IPREVI.

§2º O impedimento previsto nos incisos II, III, IV 
e V, será comprovado pelo candidato através de 
certidão fornecida pelo Poder Municipal ou Autarquia 
a que estiver vinculado.

Art. 4º A Comissão Eleitoral negará o pedido de 
registro do candidato que não atender ao disposto 
no artigo anterior, cabendo recurso para a Diretoria 
Executiva do IPREVI, como última instância admi-
nistrativa recursal, no prazo de 01 (um) dia útil, 
contado da data da publicação do indeferimento do 
registro da candidatura.

Art. 5º O servidor público municipal de Viana poderá 
impugnar a inscrição do registro de candidato 
devidamente inscrito no IPREVI, no prazo de 01 
(um) dia útil, contado da data da publicação do 
deferimento do registro de candidatura, o qual 
constará de fundamentação para o seu seguimento.

§1º Da decisão que trata este artigo caberá recurso 
para a Diretoria Executiva do IPREVI, que decidirá 
no prazo de 01 (um) dia útil seguinte a interposição 
do recurso.

§2º Da decisão da Diretoria Executiva não caberá 
mais recurso.

DA COMISSÃO ELEITORAL

Art. 6º O Diretor Presidente do IPREVI deverá 
por ato próprio instituir e designar uma Comissão 
Eleitoral que será constituída de no mínimo 03 (três) 
membros dentre os servidores municipais efetivos.

§1º A Comissão Eleitoral escolherá dentre seus 
membros o seu Presidente e Secretário.

§2º A Comissão Eleitoral poderá se reunir com a 
presença de maioria dos membros.

Art. 7º Compete à Comissão Eleitoral:
I - Cumprir e fazer cumprir as determinações do 
presente Ato Normativo, bem como outras normas 
pertinentes ao processo eleitoral;
II - Dirigir o processo eleitoral desde o recebimento 
do pedido de registro dos candidatos até a sua fase 
final de proclamação do resultado;
III - Receber e julgar as impugnações requeridas na 
forma do art. 5º, comunicando sua decisão por meio 
de publicação no Diário Oficial, nos termos do art. 
64, § 4º, parte final, da Lei Orgânica do Município 
de Viana.
IV - Negar pedido de registro de candidato;
V - Conhecer e julgar recursos impetrados na forma 
do art. 16;

VI - Tomar conhecimento das informações que forem 
feitas por escrito, sendo estas reduzidas a termo pelo 
Secretário e, no que couber tomar as providências 
que cada caso exigir;
VII - Lavrar pelo Secretário ata circunstanciada de 
todo processo eleitoral;
VIII - Proclamar o resultado após a decisão do 
recurso que trata o art. 16, se houver, encaminhando 
o mesmo para o Diretor Presidente do IPREVI para 
fins de publicação.

DO PROCESSO DE VOTAÇÃO

Art. 8º O sufrágio é direito para todo segurado do 
IPREVI, sendo o voto facultativo e secreto.

§1º Para exercer o direito de voto, o segurado 
deverá apresentar o seu documento de identidade 
civil ou funcional, para consulta de seu nome na lista 
de servidores, referida no § 3º e 4º deste artigo.

§2º Somente poderá votar o segurado ativo.

§3º Mediante requerimento do Diretor Presidente do 
IPREVI, os Poderes locais encaminharão a lista de 
seus servidores do quadro de provimento efetivo.

§4º No caso de o nome não constar na lista de 
servidores, o associado deverá apresentar o seu 
demonstrativo de pagamento (contracheque), do 
mês anterior ao da votação, que será analisado tão 
somente para verificação de nome e lotação.
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Art. 9º O recebimento dos votos terá início às 09:00 
horas e se encerrará às 16:00 horas, observado o 
disposto no art. 12.

Art. 10 Às 09:00 horas do dia designado para 
realização da eleição, verificado pelos membros da 
Comissão Eleitoral se no lugar designado estão em 
ordem o material de votação e a urna designada 
a recolher os votos, o Presidente da Comissão 
declarará aberto os trabalhos, procedendo-se em 
seguida a votação.

§1º Cada candidato poderá credenciar 01 (um) fiscal, 
para todo o processo eleitoral.

§2º O credenciamento do fiscal será encaminhado 
por escrito pelo candidato a Comissão Eleitoral até 
as 8h30 min do dia de início da votação, não sendo 
permitido o credenciamento no decorrer do processo 
eleitoral.

Art. 11 A cédula eleitoral conterá o nome dos 
candidatos regularmente inscritos que concorrerá às 
eleições.

§1º O nome do candidato que constará da cédula 
eleitoral, obedecerá a ordem alfabética.

§2º A cédula eleitoral será rubricada pelo Presidente 
e Secretário da Comissão Eleitoral.

§3º O modelo da cédula eleitoral ficará à disposição 
dos eleitores nas dependências do IPREVI afixado no 
quadro de avisos, a partir do dia 24/06/2022, no 
horário das 09:00 às 16:00 horas.

Art. 12 O recebimento dos votos terminará às 16 
horas do horário local, desde que não haja eleitores 
presentes na fila de votação da seção eleitoral.

Parágrafo único. Às 16 horas, o presidente da 
Comissão Eleitoral fará entrega das senhas a todos os 
eleitores presentes, começando pelo último da fila e, 
em seguida, os convidará a entregar seus documentos 
de identificação, para que sejam admitidos a votar, 
solicitará destes em voz alta, a entregar à Comissão 
Eleitoral os documentos previstos no § 1º do art. 8º, 
para que sejam admitidos a votar.

Art. 13 Terminada a votação e declarada o seu 
encerramento pelo Presidente, este lacrará a urna 
com uma fita adesiva ou material similar, o qual 
conterá a sua assinatura e dos demais membros da 
Comissão Eleitoral, bem como dos fiscais presentes, 
acompanhada da lista de presença dos votantes.

Art. 14 A apuração terá início imediatamente ao 
encerramento da votação.

Art. 15 Concluída a apuração dos votos, a Comissão 
Eleitoral elaborará ata contendo:
I - O número total de servidores votantes;
II - O número total de votos recebidos por cada 
candidato por vaga pretendido;
III - A classificação dos candidatos em ordem do 
mais votado para o menos votado.
IV - Demais ocorrências, se houver.

Art. 16 Do resultado das eleições caberá recurso 
voluntário à Comissão Eleitoral, sem efeito suspensivo 
que se pronunciará pela manutenção ou não devendo 

o recurso se encontrar devidamente instruído.

Parágrafo único. O recurso voluntário será interposto 
no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da 
publicação do resultado, e será apreciado no mesmo 
prazo.

Art. 17 Da decisão que trata o art. 16 caberá recurso 
a Diretoria Executiva, que será apreciado no prazo 
de 01 (um) dia útil.

Art. 18 No caso de empate, será considerado eleito 
o candidato mais antigo no cargo de provimento 
efetivo do município.

Parágrafo único. Caso persista o empate, será 
considerado eleito aquele candidato de maior idade 
civil.

PROCLAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO DA VOTAÇÃO

Art. 19 O resultado das eleições será proclamado 
pelo Presidente da Comissão Eleitoral, sendo este 
encaminhado ao Diretor Presidente do IPREVI para 
fins de publicação.

DA POSSE DOS ELEITOS

Art. 20 A posse dos eleitos ocorrerá no dia 
22/07/2022.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 21 No que couber, aplica-se subsidiariamente o 
disposto na legislação eleitoral.

Art. 22 A publicação de todos os atos do processo 
eleitoral que trata este Ato Normativo se dará no 
Diário Oficial, na forma do art. 64, § 4º, da Lei 
Orgânica do Município de Viana.

Art. 23 Os casos omissos serão decididos em conjunto 
pela Comissão Eleitoral e da Diretoria Executiva.

Art. 24 Este Ato Normativo entra em vigor na data 
de sua publicação e vigorará até a posse dos eleitos.

Viana-ES, 28 de abril de 2022.

PEDRO HENRIQUE CASA GRANDE ROSA
Presidente

ANDRESSA BARBOZA SANTA CLARA GRIJÓ
Conselheira

NILDE TEIXEIRA GOMES
Conselheira

SILVANIA BENEDITO SIQUEIRA
Conselheira

MARINEUZA CARVALHO CARDOSO
Conselheira

ATO NORMATIVO Nº 001/2022
ANEXO ÚNICO - 
Cronograma das Eleições IPREVI - Biênio 2022/2024
PRAZO/DIAS ATIVIDADE Artigo
02/05 Publicação do Ato Normativo Art. 21

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 às 23:00:36 Código de Autenticação: f828bcb3



www.amunes.es.gov.br

731
DOM/ES - Edição Nº2.008

Vitória, segunda-feira, 02 de Maio de 2022 731
DOM/ES - Edição Nº2.008

Vitória, segunda-feira, 02 de Maio de 2022

03/05 a 13/05 Registro de Candidatura Art. 2º
16/05 Prazo final para envio da lista de 

servidores pelos poderes.
Art.8º
§§3º e 4º

24/05 Deferimento dos Registros de 
Candidatura 

Art. 22

24/05 Publicação dos Registros de 
Candidatura

Art. 22

25/05 a 26/05 Prazo para Impugnação de Registro 
de Candidatura e Recursos do Inde-
ferimento

Art. 4º e 5º 

31/06 Análise dos Recursos pela Diretoria 
Executiva do IPREVI contra o indefe-
rimento do registro de candidatura 

Art. 4º

07/06 a 08/06 Análise das Impugnações pela 
Comissão Eleitoral

Art. 5º

14/06 Publicação da decisão da Comissão 
Eleitoral quanto a impugnação

Art. 5º

14/06 Publicação do julgamento das 
Impugnações pela Comissão Eleitoral

Art. 5º e 7º, 
III

20/06 Prazo de Recurso Art. 5º

22/06 Análise do Recurso pela Diretoria 
Executiva do IPREVI referente as 
impugnações

Art. 5º §1º

24/06 Publicação do Julgamento e da 
Listagem definitiva dos Registros de 
Candidatura

Art. 5º §1º

29/06 Eleição Art. 1º
04/07 Publicação do Resultado Art. 16
06/07 a 07/07 Prazo Recurso Resultado Eleições A r t . 1 6 , 

P a r a g r a f o 
Único

08/07 a 11/07 Julgamento Recurso A r t . 1 6 , 
P a r á g r a f o 
Único

13/07 Publicação Julgamento Recurso das 
Eleições

 Art.16, 
P a r á g r a f o 
Único

18/07 Publicação do Resultado Final Art. 19
22/07 Posse dos conselheiros Art. 20

Protocolo 841478

Portaria

PORTARIA IPREVI Nº 006/2022

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATOS.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE VIANA - IPREVI, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 53, inciso XIV, da Lei nº 1.595, 
de 28 de dezembro de 2001,

RESOLVE:

Art. 1º Ficam designados os(as) servidores(as) elencados(as) a seguir para atuarem como Gestor (as) e 
Fiscal (is) e seus respectivos suplentes na contratação celebrada pelo IPREVI, conforme relacionado, que 
representarão o Instituto perante os(as) contratados(as) e zelarão pela boa execução do objeto pactuado, 
exercendo as atividades de orientação, fiscalização e controle previstas na INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL nº 
06 /2014., da Secretaria de Controle e Transparência da Prefeitura Municipal de Viana, disponível no https://
www.viana.es.gov.br/uploads/download/arquivos/1493211796988-scl-06acompanhamento-e-controle-de-
-execuo-dos-contratos.pdf:

PROCESSO 
ADMINISTRA-
TIVO

INSTRUMENTO DE 
CONTRATAÇÃO

OBJETO E M P R E S A 
CONTRATADA/CNPJ

GESTOR (NOME/
MATRICULA)

FISCAL/NOME /
MATRÍCULA)

2130/2022 Nota de empenho: 
063/2022

Contratação de 
empresa especiali-
zada na prestação de 
serviços de locação 
de máquina foto-
copiadora, inclusos 
assistência técnica 
com reposição de 
peças e suprimentos 
necessários, exceto 
papel. 

INPREXTEC - Comércio 
e Serviço Ltda. CNPJ: 
36.832.465/0001-56

T i t u l a r : 
L u c i a n a 
Lima Effgen

S u p l e n t e : 
A d e l e i a 
Rufino

M a t . 
nº081.144

Mat. nº 
080.712

Titular: Josué 
C l a u d i o 
Nascimento

Suplente:
C l e o n i c e 
Oliveira dos 
Santos

Mat. nº 
081.221

Mat. nº 
080403

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 20/04/2022.

Viana-ES, 29 de abril de 2022.

MARIA DA PENHA LOPES SOARES ROCHA
Diretora-Presidente

Protocolo 841499
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PORTARIA IPREVI N.º 007, de 29 de abril de 2022.

INSTITUI E DESIGNA A COMISSÃO ELEITORAL 
PARA CONDUZIR A ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO 
CONSELHO FISCAL DO IPREVI - BIÊNIO 2022/2024.

A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DO MUNICÍPIO DE VIANA - IPREVI, no uso de 
suas atribuições legais e, tendo em vista o que 
consta do art. 58, seu parágrafo único; e, em fiel 
cumprimento ao disposto no art. 50, III da Lei nº 
1.595, de 28/12/2001 e no Ato Normativo nº 001, 
de 06/05/2021 do Conselho Deliberativo do IPREVI, 
processo eletrônico nº 5625/2022,

RESOLVE:

Art. 1º INSTITUIR, nos termos do art. 6º do Ato 
Normativo nº 001/2022, do Conselho Deliberativo 
deste Instituto de Previdência Social dos Servidores 
Púbicos de Viana, a Comissão Eleitoral que será 
responsável por conduzir a eleição dos membros 
para compor o Conselho Fiscal do IPREVI no biênio 
2022/2024.

Art. 2º DESIGNAR os servidores abaixo relacionados 
para compor a Comissão Eleitoral para conduzir a 
eleição do Conselho Fiscal do IPREVI, que se realizará 
no dia 29/06/2022:
I - Hermes Freitas Filho;
II - Josiel Gomes Pacheco;
III - Maria da Penha de Almeida Silva.

Art. 3º A comissão ora designada escolherá, dentre 
seus membros, o seu presidente e seu secretário, 
conforme estabelecido no parágrafo único do artigo 
6º do Ato Normativo nº 001/2022.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação e vigorará até a data da posse dos eleitos.

Viana-ES, 29 de abril de 2022.

MARIA DA PENHA LOPES SOARES ROCHA
Diretora-Presidente do IPREVI

Protocolo 841546

PORTARIA Nº 0285/2022

DETERMINA ABERTURA DE SINDICÂNCIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais previstas no 
artigo 61, Inciso II, alínea “c” da Lei Orgânica deste 
Município,

RESOLVE:

Art. 1º Determinar com fundamento no artigo 189, 
da Lei Municipal nº 1.596/2001, a instauração de 
sindicância para apurar responsabilidades dos fatos 
narrados no processo administrativo eletrônico de nº 
6356/2022.
Art. 2º Deliberar que a Comissão de Sindicância 
poderá reportar-se diretamente aos órgãos desta 
Prefeitura Municipal de Viana, bem como aos demais 
órgãos da Administração Pública, em diligências 
necessárias à instrução do presente procedimento.

Art. 3º Nos termos do estabelecido no §1°, Art. 191, 
da Lei nº1.596/2001, o prazo para conclusão desta 
Sindicância será de 30 (trinta) dias.

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

Viana/ES, 29 de abril de 2022.

WANDERSON BORGHARDT BUENO
Prefeito Municipal de Viana

Protocolo 841585

Contrato

RESUMO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 
143/2022

Código CidadES: 2021.073E0700001.16.0009
Processo Administrativo: nº. 11264/2021.
Inexigibilidade de Licitação com fulcro no artigo 25, 
inciso I, da Lei 8.666/93.
Contratante: MUNICÍPIO DE VIANA/ES.
Contratada: CONDOR S/A INDUSTRIA QUÍMICA.
Objeto: aquisição de cartuchos calibre 12 com 
projétil de borracha para uso da Guarda Municipal de 
Viana no serviço diário de patrulhamento ostensivo, 
suprindo as necessidades da Secretaria Municipal de 
Defesa Social.
Valor: R$ 41.478,90 (quarenta e um mil quatrocentos 
e setenta e oito reais e noventa centavos).
Vigência: O prazo de vigência do contrato será de 
12 (doze) meses, contados do dia posterior à data 
de sua publicação no veículo de imprensa oficial do 
Município.

Viana/ES, 20 de abril de 2022.
WANDERSON BORGHARDT BUENO
PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA/ES

Protocolo 841388

Errata

ERRATA AO DECRETO Nº 071/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais que 
lhe confere o artigo 60, inciso IV, da Lei Orgânica 
do Município, torna pública a presente ERRATA ao 
Decreto nº 071, de 18 de março de 2022, publicado 
na Edição nº 1.983 do Diário Oficial dos Municípios 
do Espírito Santo (DOM-ES) de 23 de março de 2022,

ONDE SE LÊ:

Art. 1º O artigo 3º do Decreto 161 de 14 julho de 
2021 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º As despesas decorrentes da execução do 
disposto neste Decreto correrão à conta da seguinte 
dotação orçamentária:
Programa: 036001.1645100071.064 - PROGRAMA 
MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - HABITAR VIANA
Fonte de Recurso: 1000000000 - Recurso Ordinário
Ficha: 467
Elemento da despesa: 44906100000 - Aquisição de 
Imóveis
Valor: R$ 47.984,14 (quarenta e sete mil, novecentos 
e oitenta e quatro reais e quatorze centavos).”
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LEIA-SE:
Art. 1º O artigo 3º do Decreto 161, de 14 julho de 
2021 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º As despesas decorrentes da execução do 
disposto neste Decreto correrão à conta da seguinte 
dotação orçamentária:
Programa: 01018001.1648200132.04 - HABITAÇÃO 
DE INTERESSE SOCIAL
Fonte de Recurso: 1001000000 - Recurso Ordinário
Ficha: 530
Elemento da despesa: 44906100000 - Aquisição de 
Imóveis
Valor: R$ 47.984,14 (quarenta e sete mil, novecentos 
e oitenta e quatro reais e quatorze centavos).”

Viana/ES, 29 de abril de 2022.

WANDERSON BORGHARDT BUENO
Prefeito Municipal de Viana

Protocolo 841545

Vila Pavão

Edital

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2022

PROCESSO Nº 005244/2021
ID CIDADES: 2022.074E0700001.01.0010
OBJETO: Contratação de Serviços de Arbitragem 
Desportiva, para atender as demandas dos Jogos 
municipais na categoria amadora.
LICITAÇÃO EXCLUSIVA ÀS MICROEMPRESAS - ME, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP E MICROEM-
PREENDEDORES INDIVIDUAIS - MEI.
ABERTURA: 13/05/2022, às 09h00min.
Informações complementares e cópia do Edital 
poderão ser obtidas no setor de licitações na Rua 
Trav. Pavão, 80, 2° Andar, Centro, no horário de 
08h00min às 11h00min em dias úteis, pelo tel. (27) 
3753-1022 e/ou através do site oficial do município 
www.vilapavao.es.gov.br.

Vila Pavão/ES, 28/04/2022.

João Victor Oliveira Furtado
Pregoeiro Oficial

Protocolo 841275

Câmaras

Fundão

Portaria

PORTARIA CMF Nº039/2022

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE NOVO PERÍODO DE 
GOZO DE FÉRIAS .

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO 
- ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo artigo 25, inciso II da 

Lei Orgânica Municipal e pelo artigo 24, inciso III do 
Regimento Interno, e

Considerando, que o período de gozo de férias se 
submete ao interesse público, conforme dispõe a 
legislação que regulamenta a matéria;

Considerando, a necessidade de regulamentar o 
período de gozo de férias remanescente da servidora;

R E S O L V E:
Art. 1º Conceder gozo de férias para a servidora 
ROSENILDA BROMONSCHENKEL SUBTIL, concedido 
pela Portaria CMF n°. 080/2020, referente ao período 
aquisitivo de 01/12/2021 a 30/12/2021, suspenso 
pela portaria CMF n°.125/2021.

Art. 2º Conceder novo período de gozo de férias da 
seguinte forma:
I -26 de abril a 23 de maio 2022, totalizando 28 
(vinte e oito) dias.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação revogada disposições em contrário.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE FUNDÃO, EM 19 DE ABRIL DE 2022.

MAERSEANDRO AGOSTINI LIMA
Presidente da Câmara

Protocolo 841548

Jaguaré

Portaria

PORTARIA Nº 019/2022

RETORNO AO TRABALHO PRESENCIAL.

O Presidente da Câmara Municipal no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Lei; vem por meio 
deste propor o seguinte:

CONSIDERANDO o que determina o inciso II do art. 
13 da Resolução n° 49/91 (Regimento Interno).

CONSIDERANDO o que estipula o art. 35 da Lei 
Orgânica Municipal, sobre as atribuições funcionais e 
organizacionais do Presidente da Câmara Municipal 
de Jaguaré/ES.

CONSIDERANDO o que prevê a Lei nº 1.433/2018 
que regulamenta o sistema de trabalho remoto no 
âmbito do legislativo municipal.

CONSIDERANDO que a efetivação do regime de 
trabalho remoto ou teletrabalho se insere no âmbito 
da discricionariedade do gestor público.

CONSIDERANDO que compete ao Presidente da CMJ 
desautorizar o regime de teletrabalho para um ou 
mais servidores de acordo com o interesse da admi-
nistração.

CONSIDERANDO que a servidora Geórgia Rocha 
Guimarães Souza do Prado se encontra em licença 
maternidade até dia 03 de maio de 2022, nos termos 
da Portaria nº 060/2021.
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CONSIDERANDO que a servidora se encontrava em 
regime de Home Office integral em virtude do estado 
gravídico devido o COVID-19.

CONSIDERANDO por fim a necessidade do retorno 
ao trabalho presencial da servidora.

RESOLVE

Art. 1º Determinar que a servidora Geórgia Rocha 
Guimarães Souza do Prado - Procuradora Legislativa, 
que estava em regime de Home Office integral em 
virtude do estado gravídico devido o COVID-19, 
retorne o trabalho presencial a partir do dia 04 de 
maio de 2022.

Art. 2º Determino ainda, que a servidora faça 
a devolução da máquina-computador cedido a 
servidora.

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

Art. 4º Este ato entra em vigor na data da sua 
publicação.

REGISTRA-SE                          PUBLICA-SE                                          
CUMPRA-SE

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de 
Jaguaré-ES, aos 27 (vinte e sete) de abril de dois mil 
e vinte e dois (2022).

JEAN FÁBIO COSTALONGA
Presidente da Câmara

Registrada e publicada na Secretaria Geral da Câmara 
Municipal de Jaguaré-ES, na data supra.

JOÃO DANIEL FALQUETTO
Secretário Geral

ANA PAULA VIEIRA
Procuradora Diretora

Protocolo 841128

Mucurici

Contrato

RESUMO DE CONTRATO Nº 002/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURICI 
- ES, CNPJ: 01.170.325/0001-85.

CONTRATADA: WSIMON ASSESSORIA, 
CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA - ME., CNPJ: 
11.072.560/0001-83.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL 
ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA 
E ORIENTAÇÃO À EQUIPE TÉCNICA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE MUCURICI - ES.
VALOR GLOBAL: R$ 8.900,00 (OITO MIL E 
NOVECENTOS REAIS).

VIGÊNCIA: 30 DIAS.
EM 29 DE ABRIL DE 2022.

Romário Alves da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Mucurici-ES

Protocolo 841071

Pedro Canário

Portaria

PORTARIA Nº 041/2022

“ATO CONCESSOR DE APOSENTADORIA POR TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO COM PROVENTOS INTEGRAIS 
A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL: CIRLEUSA 
FIGUEREDO RAMOS”

O Presidente da Câmara Municipal de Pedro Canário, 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 39, inciso XXIX, do 
Regimento Interno Cameral;

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder a senhora CIRLEUSA FIGUEREDO 
RAMOS, brasileira, casada, portadora de CPF: 
007.794.387-28, RG Nº 1.117.061-ES servidora 
pública municipal efetiva no regime estatutário 
sob matricula funcional nº 001, lotada na Câmara 
Municipal de Pedro Canário - ES no cargo de Auxiliar 
de Serviços Gerais, Padrão A-A-A com amparo no 
artigo 3º da EC nº47/2005 e Parágrafo Único, Apo-
sentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição.

Art. 2º. Ficam os proventos fixados no valor de R$ 
2.779,45 (Dois mil setecentos e setenta e nove 
reais e quarenta e cinco centavos) reajustáveis com 
paridade conforme artigo 3º da EC nº 47/2005.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de 
01 de abril de 2022, revogadas as disposições em 
contrário.

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

Gabinete da Presidência, em 01 de abril de 2022.

DENIS PEREIRA AMÂNCIO
Presidente da Câmara Municipal de Pedro Canário.

Registrada e publicada no átrio desta Casa de Leis 
em 01 de abril de 2022.

FELIPE DA CRUZ SILVA
Chefe de Gabinete.

Protocolo 841104

PORTARIA Nº 042/2022

“DESIGNA SERVIDORES RESPONSÁVEIS POR 
ENVIO DE REMESSAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO”

O Presidente da Câmara Municipal de Pedro Canário, 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 39, inciso XXIX, do 
Regimento Interno Cameral;
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RESOLVE:

Art. 1º. Designa os seguintes servidores responsáveis 
por envio de Remessas ao Tribunal de Contas do 
Estado do Espirito Santo:

a) Alexsandro da Cruz Lacerda - Gestor de 
Contratação
b) Luana Rodrigues Moreira - Envio de Remessas 
de Contratação
c) Eucilia Cordeiro Ribeiro - Envio de Remessas 
de Folha de Pagamento

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de 
06 de abril de 2022, revogadas as disposições em 
contrário.

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

Gabinete da Presidência, em 06 de abril de 2022.

DENIS PEREIRA AMÂNCIO
Presidente da Câmara Municipal de Pedro Canário.

Registrada e publicada no átrio desta Casa de Leis 
em 06 de abril de 2022.

FELIPE DA CRUZ SILVA
Chefe de Gabinete.

Protocolo 841105

PORTARIA Nº 045/2022

“EXONERA SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO 
DA CÂMARA DE PEDRO CANÁRIO - ES”

O Presidente da Câmara Municipal de Pedro Canário, 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 39, inciso XXIX, do 
Regimento Interno Cameral;

RESOLVE:

Art. 1º. Exonera servidor RICARDO GONÇALVES 
RODRIGUES FILHO, do cargo em comissão de 
ASSESSOR PARLAMENTAR, da Câmara Municipal de 
Pedro Canário - ES.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de 
30 de abril de 2022, revogadas as disposições em 
contrário.

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

Gabinete da Presidência, em 18 de abril de 2022.

DENIS PEREIRA AMÂNCIO
Presidente da Câmara Municipal de Pedro Canário

Registrada e publicada no átrio desta Casa de Leis 
em 18 de abril de 2022.

FELIPE DA CRUZ SILVA
Chefe de Gabinete

Protocolo 841109

PORTARIA Nº 046/2022

“AVERBA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CERTIFICADO 
PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - 
IPAJM, PRESTADOS PARA FINS DE APOSENTADO-
RIA”

O Presidente da Câmara Municipal de Pedro Canário, 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 39, inciso XXIX, 
do Regimento Interno Cameral, de acordo com 
os processos nº 011096/2021 e 011974/2022, 
atendendo ao requerimento do Srª HERLAN OLIVEIRA 
DIAS DE FREITAS, servidor desta Casa de Leis desde 
04/01/1990 até a presente data; hoje na função 
de ASSISTENTE FINANCEIRO, lotado na Câmara 
Municipal de Pedro Canário sob vinculo efetivo:

RESOLVE:

Art. 1º. Averbar para fins de aposentadoria o tempo 
de contribuição de acordo com a Certidão de Tempo 
de Contribuição emitida pelo Instituto de Previdência 
dos Servidores do Estado do Espirito Santo - IPAJM, 
anexo I, prestados à Câmara Municipal de Pedro 
Canário, nos termos do §9º do art.40 e art. 201, §9º 
da Constituição Federal/88 e do §3º, art.15 da Lei 
Orgânica Municipal.

Art. 2º. O tempo de serviço junto Instituto de 
Previdência dos Servidores do Estado do Espirito 
Santo - IPAJM a ser averbado é de 193 (cento 
e noventa e três) dias, correspondido do dia 
22/06/1991 a 31/12/1991.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor após 
HOMOLOGAÇÃO das informações constantes no 
art. 1º da presente portaria a ser realizado pelo 
INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA 
SOCIAL DE PEDRO CANÁRIO - IPASPEC, nos termos 
do Art. 2º da Portaria 154 da Previdência Social.

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

Gabinete da Presidência, em 18 de abril de 2022.

DENIS PEREIRA AMÂNCIO
Presidente da Câmara Municipal de Pedro Canário

Registrada e publicada no átrio desta Casa de Leis 
em 18 de abril de 2022.

FELIPE DA CRUZ SILVA
Chefe de Gabinete

Protocolo 841112

PORTARIA Nº 047/2022

“EXONERA SERVIDORA EM CARGO COMISSIONADO 
DA CÂMARA DE PEDRO CANÁRIO - ES”

O Presidente da Câmara Municipal de Pedro Canário, 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 39, inciso XXIX, do 
Regimento Interno Cameral;

RESOLVE:

Art. 1º. Exonera servidora KENIA MARCELLE SARAIVA 
OLIVEIRA, do cargo em comissão de ASSESSOR DE 
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GABINETE DO PROCURADOR GERAL, da Câmara 
Municipal de Pedro Canário - ES.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de 
26 de abril de 2022, revogadas as disposições em 
contrário.

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

Gabinete da Presidência, em 26 de abril de 2022.

DENIS PEREIRA AMÂNCIO
Presidente da Câmara Municipal de Pedro Canário

Registrada e publicada no átrio desta Casa de Leis 
em 26 de abril de 2022.

FELIPE DA CRUZ SILVA
Chefe de Gabinete

Protocolo 841118

São Gabriel da Palha

Portaria

PORTARIA Nº 034, DE 28 DE ABRIL DE 2022.

PRORROGA PRAZO PARA CONCLUSÃO DA 
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INSTAURADA 
ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 023, DE 31 DE MARÇO 
DE 2022.

O PRESIDENTE da Câmara Municipal de São Gabriel 
da Palha, Estado do Espírito Santo, usando de 
atribuições legais e no exercício do seu cargo,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, mediante requerimento formulado 
pelo Presidente da Comissão, por mais 30 (trinta) 
dias, o prazo fixado no Paragrafo único do Art. 
2º da Portaria nº 023/2022, para conclusão dos 
trabalhos, em conformidade com o Art. 169 da Lei 
Complementar nº 44/2015.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial dos Municípios.

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

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de São 
Gabriel da Palha/ES, 28 de abril de 2022.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

DAYSON MARCELO BARBOSA
Presidente

THIAGO SILVA DOS SANTOS
1º Secretário

Protocolo 840711

São José do Calçado

Edital

AVISO DE LICITAÇÃO
SEGUNDA CHAMADA

A Câmara de São José do Calçado - ES, através de 
seu Pregoeiro, torna público à realização do certame 
licitatório, conforme segue:
PREGÃO PRESENCIAL
001/2022
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento 
de Combustível (Gasolina Comum) para atender a 
carro oficial da Câmara Municipal de São José do 
Calçado.
Dia: 13/05/2022.
Esclarecimentos pelo telefone: (28) 3556-1255.
Edital: Através do site www.saojosedocalcado.es.leg.
br ou na Câmara Municipal, localizado à Praça Cel. 
José Dutra Nicácio, 130, Centro.

São José do Calçado - ES, 29/04/2022
Adriano da Silva Viana

-Pregoeiro -
Protocolo 841301

Viana

Portaria

PORTARIA Nº 100, DE 18 DE ABRIL DE 2022

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA, 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pelo art.34, “b” do Regimento 
Interno da Casa e art. 23, III da Lei Orgânica do 
Município, Resolve:

Art. 1º - Alterar o cargo da servidora Kênia Morozesly 
da Silva  de AGP - 08 para AGP 03.
Alterar o cargo do servidor Lucas Aranha Nascimento 
de AGP - 04 para AGP 00 .

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

Publique-se e Cumpra-se.

Viana - ES, 18 de abril de 2022.

JOILSON BROEDEL
Presidente

Protocolo 840930

ERRATA - PORTARIA N.º 088/2022.

Onde se lê na PORTARIA N.º 088/2022

“Art. 1º - Art. 1º - Torna sem efeito onde se lê na 
Portaria nº 088 de abril de 2022, publicada no Dio/
ES no dia 12 de abril de 2022, na Edição 1.997. “

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura.
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Publique-se e Cumpra-se.

Viana - ES, 01 de abril de 2021.

Joilson Broedel
Presidente da Câmara Municipal de Viana

Protocolo 840969

ERRATA - PORTARIA Nº 089 DE 11 DE ABRIL DE 
2022.

Art. 1º - Onde se lê na PORTARIA N.º 089/2022, 
de 11 de abril de 2022: Art. 1º - Nomear o servidor 
para exercer o cargo em comissão conforme descrito 
abaixo: Maurílio Brandão para Assessor de Serviços, 
Contratos e Compras.”, publicado no DOM/ES, em 
16/03/2022, na edição nº 1978, leia-se “Transferir 
o servidor.

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

Publique-se e Cumpra-se.

Viana - ES, 12 de abril de 2022

Joilson Broedel
Presidente da Câmara Municipal de Viana

Protocolo 840971

PORTARIA Nº 100, DE 18 DE ABRIL DE 2022

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA, 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pelo art.34, “b” do Regimento 
Interno da Casa e art. 23, III da Lei Orgânica do 
Município, Resolve:

Art. 1º - Alterar o cargo da servidora Kênia Morozesly 
da Silva  de AGP - 08 para AGP 04.
Alterar o cargo do servidor Lucas Aranha Nascimento 
de AGP - 04 para AGP 00.

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

Publique-se e Cumpra-se.

Viana - ES, 18 de abril de 2022.

JOILSON BROEDEL
Presidente

Protocolo 841070

PORTARIA Nº 101, DE 18 DE ABRIL DE 2022

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA, 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pelo art.34, “b” do Regimento 
Interno da Casa e art. 23, III da Lei Orgânica do 
Município, Resolve:

Ar. 1º - Designar para compor a Comissão Permanente 
Concurso Público: Flavio Soares

Art. 2º - O membro da comissão formará a Equipe de 
Apoio, que receberá gratificação conforme previsto 
no art. 1º, inciso I ao V, da Lei Municipal nº 3.200, 
de 04 de janeiro de 2022.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura.

Publique-se e Cumpra-se.

Viana - ES, 18 de abril de 2022.

JOILSON BROEDEL
Presidente

Protocolo 841334

Entidades Municipais

Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa

Contrato

RESUMO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO 
Nº074/2022

CONTRATANTE: O Município de Santa Teresa/ES.
CONTRATADO: Empresa Licita Web Comércio EIRELI.
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios 
para atender a demanda da Secretaria Municipal de 
Educação e a Secretaria Municipal Assistência Social.
VALOR: R$ 4.554,06 (quatro mil, quinhentos e 
cinquenta e quatro reais e seis centavos).
DOTAÇÕES:
SMAS: 013001.0812200282.035.33903000000 - 
Fonte 1001 - Ficha 248 - R$ 196,50 (cento e noventa 
e seis reais e cinquenta centavos);
013001.0824300292.045.33903000000 - Fonte: 
1001 - Ficha 292 - R$ 1.269,50 (um mil, duzentos e 
sessenta e nove reais e cinquenta centavos);
013001.0824400292.039.33903000000 - Fonte: 
1311 - Ficha 308 - R$ 132,76 (cento e trinta e dois 
reais e setenta e seis centavos);
013001.0824400292.040.33903000000 - Fonte: 
1001 - Ficha 315 - R$ 233,80 (duzentos e trinta e 
três reais e oitenta centavos);
013001.0824300292.037.33903000000 - Fonte: 
1001 - Ficha 276 - R$ 1.739,00 (um mil e setecentos 
e trinta e nove reais).
SMED: 009006.1230600122.025.33903000000 - 
Fonte: 1001 - Ficha 180 - R$ 982,50 (novecentos e 
oitenta e dois reais e cinquenta centavos).
PRAZO: O presente contrato terá sua vigência restrita 
ao fornecimento e validade dos bens previstos no 
Pregão Eletrônico Nº 089/2021, podendo ser alterado 
dentro dos limites autorizados nas Leis Federais nº 
8.666/93 e suas alterações, e o prazo de vigência 
do Contrato será a partir da data da sua assinatura 
com término até o último dia do ano vigente, de 31 
de Dezembro de 2022, podendo, por interesse da 
Administração, ser prorrogado por períodos iguais e 
sucessivos, nos termos do Inciso II, do Artigo 57, da 
Lei nº 8.666, de 1993.
PROCESSO Nº: 13669/2021.
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089/2021.
ATA DEREGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2022.
Santa Teresa/ES, 26 de abril de 2022.

KLEBER MEDICI DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

Protocolo 841082
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Instituto de Previdência dos Servidores do 
Município de Serra - IPS -

Portaria

PORTARIA Nº 106/2022
Art. 1º - Conceder Aposentadoria Compulsória com 
Proventos Proporcionais, ao Servidor Sr. FLÁVIO 
CARNEIRO GIRÃO, no cargo efetivo de Engenheiro - 
Nível 10 - Classe 01, matrícula n.º 43278, lotado na 
Secretaria Municipal Especial de Agricultura e Pesca, 
fixando seus proventos na forma do Art. 40, § 1º, 
inciso II, da CF/88, a partir de 15/04/2022.
Serra, 29 de abril de 2022
Alessandra Núbia Costa Rodrigues
Diretora Presidente

Protocolo 841315

PORTARIA Nº 107/2022
Art. 1º - Tornar sem efeito a Portaria nº 290 de 
20/10/2016 e a Portaria nº 324/2016 de 06/12/2016 
de concessão de Pensão por morte do ex-servidor 
desta municipalidade o “de cujus” Claudio José Braz 
Mendes.
Art. 2º - Conceder o Benefício de Pensão por Morte, 
a partir de 11/08/2016, a Srª ARIADNE LÚCIA
DE PAULA, na qualidade de companheira e aos 
menores RYAN DE PAULA MENDES, nascido em
20/01/2010 e BRAYAN SCARABELI MENDES, nascido 
em 27/02/1998 na qualidade de filhos do ex-servidor 
desta municipalidade, o “de cujus” Srº CLAUDIO 
JOSÉ BRAZ MENDES, correspondente a
cota-parte reservada entre os dependentes 
habilitados, fixando os proventos na forma do Art. 
40, § 7º, inciso I, da CF/88.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, 
revogadas as disposições em contrário
Serra, 29 de abril de 2022
Alessandra Núbia Costa Rodrigues
Diretora Presidente

Protocolo 841602

Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos do Município de São Gabriel da Palha

Portaria

PORTARIA N.º 013/2022 CONCEDER O 
BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR 
IDADE AO BENEFICIÁRIO GESO MAURI.

WALACY RANDER CONTE PONATH, Diretor-Presi-
dente do Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos do Município de São Gabriel da Palha - ES 
e VANDERLEI RODRIGUES DOS SANTOS - Diretor 
de Previdência e Atuária, no uso de suas atribuições 
legais conferidas pelos Artigos 66 e 68 da Lei 
Municipal nº 2.857, de 20 de novembro de 2019.

RESOLVEM:

Art. 1º - CONCEDER o benefício de APOSEN-
TADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE, com proventos 
calculados pela média aritmética, ao beneficiário 
GESO MAURI, servidor efetivo no Cargo de 
Motorista, Matrícula nº 000156, Carreira V, Classe 

“N”, pertencente ao quadro de pessoal da Prefeitura 
Municipal de São Gabriel da Palha - ES, conforme 
REGRA ART. 40 - Redação da EC 41 de 2003, a partir 
de 11 de abril de 2022.

Art. 2º - Os proventos da aposentadoria concedida 
nesta Portaria serão fixados conforme Art. 40, § 1º, 
III, “b” - da Emenda Constitucional 41/2003.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, surtindo seus efeitos a partir de 11 de 
abril de 2022.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Diretor-Presidente, em 26 de abril de 
2022.

WALACY RANDER CONTE PONATH
Diretor - Presidente

VANDERLEI RODRIGUES DOS SANTOS
Diretor de Previdência e Atuária

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado 
do Espírito Santo.

Protocolo 840660

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares

Portaria

Portaria Saae-Lin Nº 86/2022, De 28/04/2022.

Dispõe sobre a designação de Comissão Eleitoral da 
CIPA.

O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
de Linhares, Estado do Espírito Santo, nomeado pelo 
Decreto nº 1433/2019 de 20/12/2019, no uso das 
atribuições legais;

Considerando o Processo nº 000500/2022;

R e s o l v e:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, 
para constituírem a Comissão Eleitoral da CIPA - 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes desta 
Autarquia, para organização e acompanhamento 
do processo eleitoral 2022/2023 tendo o prazo de 
60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos, 
observando a NR 05 do Ministério do Trabalho:
- Edinea dos Santos Marçal -  Presidente
- Elzimar Muller -  Membro
- Joelber da Silva Santos - Membro
- Mª Augustinha dos Santos Salustiano - Membro

Art. 2º Os integrantes desta Comissão farão jus à 
gratificação de atividade especial na forma da Lei 
3.850/2019, de 25/06/2019.
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Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data, 
revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares, 
Estado do Espírito Santo, aos vinte e oito dias do 
mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

WALDINEY CARLOS SIQUEIRA
Diretor Geral do SAAE
Matrícula 217

Protocolo 841572

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio 
Bananal

Portaria

PORTARIA N.º 009/2022

Dispõe sobre concessão de férias a servidores do 
SAAE

A Diretora do SAAE - Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto de Rio Bananal, Estado do Espírito Santo, 
no uso regular de suas atribuições legais, baseada 
na Portaria 0502/2021 de 15/09/2021 da Prefeitura 
Municipal de Rio Bananal - ES,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder férias aos seguintes servidores 
do SAAE:

a) JOÃO HENRIQUE RIGONI, matrícula, nº. 
005, ocupante do cargo de provimento efetivo de 
Auxiliar de Operação, no período de 02/05/2022 
a 21/05/2022, referente ao período aquisitivo de 
01/06/2020 a 31/05/2021.
b) JOSÉ MARIA MORO, matrícula nº. 006, 
ocupante do cargo de provimento efetivo de Operador 
de Pequeno Sistema, no período de 02/05/2022 
a 31/05/2022 referente ao período aquisitivo de 
01/05/2020 a 30/04/2021.
c) ODIRLEI ROSA, matrícula nº. 021, ocupante 
do cargo de provimento efetivo de Ajudante, no 
período de 14/05/2022 a 02/06/2022, referente ao 
período aquisitivo de 01/04/2021 a 31/03/2022.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

Registra-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Diretoria, em 29 de abril de 2022.

ANDREIA SIQUEIRA SANTOS
Diretora do SAAE

Registrada e publicada em 29 de abril de 2022.
Protocolo 841295

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itarana

Contrato

TERMO DE RESUMO DE CONTRATO

ESPÉCIE: CONTRATO Nº 011/2022
CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO - SAAE ITARANA.
CONTRATADO: ALVARO HENRIQUE PIOROTTI ME
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de 
serviço de lavagem dos automóveis do SAAE Itarana.
VALOR GLOBAL: R$ 3.930,00 (três mil novecentos e 
trinta reais)
VIGÊNCIA: A presente contratação dar-se-á a partir 
da data da assinatura do contrato, em 28/04/2022, 
e o prazo de vigência será de 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da 
Lei 8.666/93.
ID CidadES: 2022.036E0100001.09.0021

Itarana-ES, 29 de abril de 2022.

Jairo Dal Col
Diretor do SAAE
Portaria: 10/2021

Protocolo 841217

TERMO DE RESUMO DE CONTRATO

ESPÉCIE: CONTRATO Nº 012/2022
CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO - SAAE ITARANA.
CONTRATADO: F E G MOTO PEÇAS LTDA
OBJETO: Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de conserto e manutenção e 
aquisição de peças para a MOTO HONDA CG 150 
TITAN - PLACA MSS 0972, cor azul, do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Itarana/ES.
VALOR GLOBAL: R$ 1.579,00 (hum mil quinhentos e 
setenta e nove reais)
VIGÊNCIA: A presente contratação dar-se-á a partir 
da data da assinatura do contrato, em 28/04/2022, 
e o prazo de vigência será de 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da 
Lei 8.666/93.
ID CidadES: 2022.036E0100001.09.0022

Itarana-ES, 29 de abril de 2022.

Jairo Dal Col
Diretor do SAAE
Portaria: 10/2021

Protocolo 841222

TERMO DE RESUMO DE CONTRATO

ESPÉCIE: SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
011/2020
CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO - SAAE ITARANA.
CONTRATADO: DI CASTELLI COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA
OBJETO: Realização de aditivo contratual para 
contratação de serviço de locação e manutenção 
de equipamento gerador de Hipoclorito de Sódio na 
ETA - Estação de Tratamento de Água da Sede do 
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município e Serviço de manutenção e assistência 
técnica na máquina geradora de cloro pertencente 
a esta autarquia, que está localizada na Estação de 
Tratamento de Água - ETA de Limoeiro de Caravaggio, 
do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto do 
município de Itarana -ES.
VALOR GLOBAL: R$ 15.600,00 (quinze mil e 
seiscentos reais)
VIGÊNCIA: A vigência deste contrato será de 12 
(doze) meses, de 13/04/2022 à 13/04/2023.
ID CidadES: 2022.036E0100001.09.0023

Itarana-ES, 29 de abril de 2022.

Jairo Dal Col
Diretor do SAAE
Portaria: 10/2021

Protocolo 841240

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João 
Neiva

Portaria

PORTARIA Nº 55, de 29 de abril de 2022.

Nomeia servidor com Função Gratificada e dá outras 
providências.

O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
João Neiva - ES, no uso de suas atribuições legais e, 
designado através do Decreto nº 7.775/2021 datado 
em 01/01/2021;

Considerando que o servidor Carlos Humberto Gabriel 
estará em gozo de férias no período de 02/05/2022 
à 31/05/2022, conforme Portaria 053, de 18 de abril 
de 2022;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o servidor Paulo Penha Gomes, 
ocupante do cargo de Encador “C”, Nível “I.0”, para 
responder pela função gratificada de Chefe da Divisão 
Técnica  do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
João Neiva-ES, durante o período de 02/05/2022 à 
31/05/2022, enquanto o titular do cargo o servidor 
Carlos Humberto Gabriel, ocupante do Cargo de 
Operador de ETA, Classe “E”, Cargo de Operador de 
Eta, Classe E, Nível “XVIII.5, estiver em gozo de suas 
férias, percebendo os seus vencimentos respectivos.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data 
de sua publicação.

João Neiva/ES, 29 de abril de 2022.

Claudio Roberto Pereira Lisboa
Diretor Geral
Decreto nº 7.775/2021

Protocolo 841501

Contrato

RESUMO DE CONTRATO N°014/2022
CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto de João Neiva/ES CNPJ: 31.776.248/0001-

72 CONTRATADA: UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 02.959.392/0001-46. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em 
administrar, gerenciar e fornecer documentos de 
legitimação (cartões eletrônicos magnéticos com 
tecnologia de chip de segurança ou de tecnologia 
similar) de benefício de auxílio-alimentação e 
respectivas recargas de créditos mensais, com uso 
de senha numérica individual, disponibilizados pela 
contratada e destinados a aquisição de gêneros 
alimentícios, para serem utilizados pelos servidores 
ativos (estatutários, contratados e comissionados) 
do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
João Neiva/ES, por meio de rede de estabelecimentos 
previamente credenciados no Município de João Neiva/
ES e no Estado do Espírito Santo.  VALOR TOTAL: R$ 
182.365,56. VIGÊNCIA: o presente contrato será por 
um período de 12(doze) meses a partir da data de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado de acordo 
com inciso II, do art. 57 da Lei 8.666/93. ID. (TCE/
ES): 2022.040E0100002.01.0001

João Neiva, 29 de abril de 2022.
Claudio Roberto Pereira Lisboa

Diretor Geral do SAAE
Protocolo 841368

Consórcio Público da Região Norte do Espírito 
Santo  - CIM Norte -

Deliberação

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2019 - 
Carta Convite nº 002/2019 - Processo Originário nº 
085/2019
Contratante: O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO 
NORTE DO ESPÍRITO SANTO - CIM NORTE/ES.
Contratado: LUME CONSULTORIA E ASSESSORIA 
CONTÁBIL LTDA.
DO ADITIVO: Fica prorrogado o prazo de vigência do 
presente contrato, de 30/04/2022 a 29/04/2023. Fica 
aditivado ao contrato o valor total de R$ 60.960,00.
Permanecendo em vigor as demais cláusulas e 
condições não alteradas pelo presente termo aditivo.
Data Assinatura: 28/04/2022.

Protocolo 841148

Contrato

CONTRATO Nº 003/2022- PREGÃO PRESENCIAL nº 
001/2022 - Processo nº 122/2022
Contratante: O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO 
NORTE DO ESPÍRITO SANTO - CIM NORTE
Contratado: LIDERCOM PROVEDOR DE INTERNET 
EIRELI.
Objeto: Contratação de empresa  especializada para 
fornecimento de Serviços de Internet com Link de 
dados Dedicado “full” com velocidade mínima de 
100 mbps (mesma velocidade de entrada e saída 
de dados), fornecido através de fibra óptica de 
ponta a ponta, disponível 24 horas por dia, 7 dias 
por semana, com IP fixo a partir de sua ativação 
até o término do contrato, mediante instalação 
da fibra dentro do data center do CIM NORTE/ES, 
com fornecimento dos equipamentos necessários à 
execução do serviço, contemplando suporte técnico 
para Link Internet e integração da Internet com os 
sistemas dos servidores locais
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Prazo de Vigência: 13/04/2022 a 13/04/2023.
Valor Total: R$ 14.400,00
Data Assinatura: 12/04/2022.

Protocolo 841170

Aditivo

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2022 - 
Pregão Eletrônico nº 011/2021 - Processo Originário 
nº 106/2021 -
Contratante: O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO 
NORTE DO ESPÍRITO SANTO - CIM NORTE/ES.
Contratado: SEI VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA.
DO ADITIVO: Por força deste aditamento fica ajustado 
o valor do contrato por motivo de repactuação, 
permanecendo em vigor as demais cláusulas e 
condições não alteradas pelo presente termo aditivo.
Data Assinatura: 13/04/2022.

Protocolo 841157

Consórcio Público da Região Polinorte do 
Espírito Santo  - CIM Polinorte -

Convocação

14º EDITAL DE CONVOCAÇÃO PROCESSO 
SELETIVO Nº004/2021-CIMPOLINORTE

O Presidente do Consórcio Público da Região 
Polinorte - CIMPOLINORTE- UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO INFANTIL - UPAI 24 HORAS, UNIDADE 
DE CUIDADO INTEGRAL  À SAÚDE-REDE CUIDAR 
CENTRAL E CÂMARA SETORIAL DE MEIO AMBIENTE 
no uso de suas atribuições, através da homologação 
do Processo Seletivo Simplificado nº 004/2021, 
convoca para se apresentar na sede do Consórcio 
Público da Região Polinorte, localizado a Rua Dr. 
Antônio Barroso Gomes, nº 05 - Cohab - Ibiraçu - ES 
no prazo de 02 (dois) dias úteis no horário de 08:00h 
as 12:00h. Ressaltamos que o candidato deverá 
estar munido dos respectivos documentos:

11.1 Para efeito de formalização do contrato, 
fica OBRIGATÓRIA a apresentação de CÓPIA 
AUTENTICADA E LEGÍVEL dos seguintes documentos:

a) Uma (01) Foto 3X4 recente;
b) Cópia do comprovante de residência;
c) Cópia do grupo sanguíneo (acompanhado do 
original);
d) Cópia da Carteira de Identidade;
e) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
f) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
CTPS (acompanhado do original);
g) Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
h) Cópia de certidão de nascimento de filhos menores 
de 14 (quatorze) anos - se possuir e CPF;
i) Cópia do Título de eleitor com comprovante da 
última votação ou declaração de quitação da justiça 
eleitoral;
j) Cópia do certificado de reservista ou documento 
equivalente, se do sexo masculino;
k) Cópia do documento de inscrição no PIS/PASEP;
l) Declaração de acumulação ou não de cargos em 
funções públicas - Modelo Anexo VII;
m) Declaração de Bens- Modelo Anexo VIII;
n) Diploma ou certificado de conclusão do curso cor-

respondente à escolaridade exigida para o cargo, 
devidamente reconhecido pelo MEC;
o) Cópia do registro no conselho de classe com 
comprovação de quitação e regularidade profissional;
p) Certificado de curso do Pacote Office (Windows, 
Word
e Excel) dos últimos 5 anos, exceto para Motorista 
de Ambulância.
p) Atestado médico de Saúde Ocupacional (ASO) 
admissional, emitido por médico de vidamente 
credenciado - Médico do Trabalho;
q) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da 
Policia Civil - ES emitida pelo site: http://ssp.sesp.
es.gov.br/rgantecedentes/xhtml/pesquisaantece-
dentes.jsf;
r) Cópia do número da contacorrente(cartãooutalã
odechequeououtrodocumentoquecomprove).Aconta 
poderá ser de qualquer banco, podendoser:contaco
rrente,contasaláriooupoupança. A conta não poderá 
ser conjunta.
Demais documentos exigidos como pré requisito na 
forma do item 2.21.
11.2. Os documentos emitidos pela internet deverão 
apresentar o endereço eletrônico e o código de 
acesso para confirmação de sua autenticidade, sob 
pena de serem desconsiderados.
11.3. Quando o nome do candidato for diferente do 
constante dos documentos apresentados, deverá ser 
anexado comprovante de alteração do nome (por 
exemplo: certidão de casamento).
11.4. A não apresentação, no prazo estipulado, dos 
documentos estabelecidos na convocação, eliminará 
o candidato do processo seletivo.
11.5. A documentação será entregue por meio de 
cópias legíveis e autenticadas em cartório, exceto 
aquelas apresentadas para a comprovação dos itens 
6.2 e 6.5, que deverão ser apresentadas em original 
para verificação e autenticação pelo CIM Polinorte.
11.6. A contratação temporária de pessoal será por 
período de 12 (doze) meses podendo ser renovável 
por igual período.

UPAI 24HORAS

FUNÇÃO-ASSISTENTE SOCIAL
APARECIDA DOS SANTOS 66 ASSISTENTE SOCIAL

Ibiraçu/ES,29 de abril de2022.

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
Presidente

ConsórcioPúblicodaRegiãoPolinorte-CimPolinorte
Protocolo 841285

Aditivo

RESUMO DO 1 º TERMO ADITIVO AO CREDENCIA-
MENTO Nº 028.2022.

Contrato Administrativo: 028/2022.
Ref.: Chamamento Público - Credenciamento 
(Processo 267/2021 - Inexigibilidade nº 001/2021).
Objeto: Inclusão de profissional ao objeto dos 
serviços.
Contratante: Consórcio Público da Região Polinorte - 
CIM POLINORTE.
Contratado: S M RADIOLOGIA LTDA
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CNPJ: 07.709.564/0001-47
Dotação orçamentária: Projeto/Atividade: 
01101.1012200012.003 - Manutenção dos Serviços 
Médicos e serviços de Apoio Diagnóstico. Elemento 
de despesa: 333.90.39.000 - Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica.
Amparo Legal: art. 25 da Lei nº 8.666/1993.
Data do Aditivo: 29 de abril de 2022

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
Presidente do Cim Polinorte

Protocolo 841130

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
9912437771.
Contratante: CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO 
POLINORTE.
Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E 
TELEGRAFOS.
Processo Administrativo nº 228/2022 de 21/03/2022.
Em conformidade com o Art. 57, inciso II, da lei 
8.666/1993 e com a cláusula sétima do contrato ora 
aditado, as partes acordam em prorrogar a vigência 
do contrato original por 12 (doze) meses, contados 
a partir de seu vencimento. Ficam mantidas e 
ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais 
cláusulas e condições do contrato originário, não 
modificadas pelo presente instrumento.
Data de Assinatura: 29/04/2022.
Alessandro Broedel Torezani
Presidente do CIM Polinorte

Protocolo 841167

Consórcio Público da Região Pólo Sul do Espírito 
Santo  - CIM Pólo Sul -

Deliberação

ATA Nº 02 REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRA-
ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO 
POLO SUL - CIM POLO SUL/ SAMU 192
Aos vinte e seis (26) dias do mês de abril do ano 
de dois mil e vinte e dois, às nove horas (09:00h), 
realizou-se Reunião Virtual da Assembleia Geral 
Extraordinária do Consórcio Público da Região 
Polo Sul, estando presentes os prefeitos (as), os 
secretários (as) municipais de saúde dos municípios 
consorciados  participando da teleconferência por 
meio de acesso liberado pela equipe técnica do 
SAMU/CIM POLO SUL, tendo a reunião o objetivo 
de deliberar sobre utilização dos serviços móvel de 
urgência e emergência - SAMU 192  na região Sul 
do Município de Itarana/ES e assuntos constante 
da Ordem do Dia. O Presidente do Consórcio, Sr. 
Sérgio Farias Fonseca, deu abertura agradecendo a 
participação de todos os representantes e, comunicou 
que o objetivo da reunião é que sejam sanadas todas 
as dúvidas e, as devidas providências em relação a 
inclusão do município de Itarana para utilização dos 
serviços móvel de urgência e emergência - SAMU 192 
na região Sul. Não havendo outras comunicações, 
passou a palavra à assessoria de gestão e assessoria 
jurídica para a explanação dos pareceres a inclusão 
do município de Itarana/ES nos serviços SAMU 192 
na região Sul: Item 1 - Apreciação Inclusão do 
Município de Itarana/ES  para utilização dos serviços 
móvel de urgência e emergência - SAMU 192 na 
região Sul. A assessoria de gestão explanou todos 

os trâmites administrativos referentes ao processo 
871/2021 que trata da inclusão do município de 
Itarana para utilização dos serviços móvel de 
urgência e emergência - SAMU 192 na região Sul, 
a assessoria Jurídica explanou o parecer contrário 
a inclusão do município de Itarana/ES nos serviços 
SAMU/CIM POLO SUL tendo como base a ilegalidade 
contratual conforme identificada na cláusula primeira 
do contrato de Gestão 007/2020 entre o CIM 
POLO SUL e o Instituto Jurídico Para Efetivação da 
Cidadania e Saúde - Avante Social, que descreve o 
gerenciamento e a execução dos serviços SAMU/CIM 
POLO SUL para a região sul do Estado do Espírito 
Santo, estando o município de Itarana localizado na 
região metropolitana no Estado do Espírito Santo, 
em seguida após amplo debate, deliberou-se nova 
data para reunião entre as assessorias de gestão 
e jurídica do CIM POLO SUL e os procuradores re-
presentantes dos municípios consorciados para 
análise de todo o processo que trata da inclusão do 
município de Itarana/ES para utilização dos serviços 
móvel de urgência e emergência - SAMU 192 na 
região Sul e ainda análise da ilegalidade contratual 
identificada no contrato de Gestão 007/2020 e, 
ficando deliberado reunião com os procuradores de 
todos os municípios para o dia 29/04/2022 (sexta 
- feira) e, ainda deliberado a data de 03/05/2022 
(terça-feira) reunião extraordinária da Assembleia 
Geral do CIM POLO SUL para dar ciência, que sejam 
tomadas as providências e delibere-se sobre a 
inclusão do município de Itarana/ES para utilização 
dos serviços móvel de urgência e emergência - SAMU 
192 na região Sul. Item 2- Outros assuntos: 2.1 - 
Relatório de Situação do Contrato de rateio 2022: 
Foi apresentado que até a presente data 2 (dois) 
municípios ainda não celabraram o contrato de rateio 
e assim, seus respectivos repasses financeiros para 
que sejam cumpridas a obrigações de custeio ad-
ministrativo, na oportunida a diretoria explicou que 
alguns municípios fazem repasse mensal somente do 
contrato de programa e, que se faz necessário ambos 
serem repassados em conjunto, tendo em vista que 
o vencimento  é no dia 25 de cada mês e que até o 
décimo dia do mês subsequente não é possível lançar 
no sistema. Sendo assim ficou aprovado: a) Que os 
municípios que não providenciaram a assinatura e 
repasses referente ao contrato de rateio do exercicio 
financeiro o mais rápido possível; b) Que os repasses 
referente ao contrato de rateio devem ser mensal, 
até o dia 25 e, que após essa data, será respeitado 
o prazo de até o décimo dia so mês subsequente, 
evitando endividamento deste consórcio junto as 
obrigações assunidas e, ainda junto a prestação de 
contas a ser encaminhada ao Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo. Item 2.2 - Prorrogação do 
Processo Seletivo nº. 001/2021 por mais 12 meses: 
Após apresentado ao colegiado a prorrogação que 
consta no edital do processo de 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogado por igual periodo, foi 
aprovado por unanimidade a referida prorrogação. 
Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou 
encerrada a reunião às 10 horas e 48 minutos, e eu, 
Katiuscia Scarpini Pavão, Diretora Executiva do CIM 
POLO SUL, lavrei a presente ata que vai assinada por 
mim, pelo Presidente do Consórcio Público da Região 
Polo Sul, Coordenadora administrativa do CIM POLO 
SUL/SAMU 192.
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Sérgio Farias Fonseca
Presidente do Consórcio Público da Região Polo Sul
CIM POLO SUL

Katiuscia Scarpini Pavão
Diretora Executiva CIM POLO SUL

Simoni de Oliveira Correa
Cooedenadora Administrativa do CIM POLO SUL/
SAMU 192

Protocolo 841382

Aditivo

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS Nº 001/2019

4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO 
PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM POLO SUL E A 
W M JADALLA CONTABILIDADE ME.
O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL - CIM 
POLO SUL, Associação Pública de direito público, com 
sede à Rua Siqueira Campos, nº 75, Centro, Mimoso 
do Sul, Estado do Espírito Santo - CEP 29.400-000, 
inscrita no CNPJ nº 02.722.566/0001-52, doravante 
denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato 
representado pelo seu presidente Sr. SÉRGIO FARIAS 
FONSECA, brasileiro, casado, autônomo, portador do 
CPF nº. 873.374.527-72, e a empresa W M JADALLA 
CONTABILIDADE  ME, com sede à Rua Projeta, s/
nº, Bairro Itapuã II, Mimoso do Sul/ES, Cep: 
29.400-000, inscrita no CNPJ nº 14.950.025/0001-60 
representada pelo Sr.  WISSAM MARIANO JADALLA, 
brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado 
na cidade de Mimoso do Sul, na Rua Projetada, s/
nº, Bairro Itapuã II, Cep: 29.400-000, portador 
do documento de Identidade nº. 09610821-2, IFP/
RJ, e inscrito no CPF/MF sob nº. 041.308.077-30, 
resolvem firmar o presente TERMO ADITIVO, o qual 
se regerá pela lei 8.666/93 e alterações posteriores 
e pelas Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - O presente instrumento tem por objetivo a 
prorrogação do prazo de vigência e o devido reajuste 
contratual.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO
2.1- Fica prorrogado pelo período de 12 (doze) 
meses, o prazo de vigência constante do item 5.1 da 
Cláusula Quinta do contrato firmado.

CLÁUSULA TECEIRA - DO REAJUSTE
3.1 - Fica reajustado em 14,770520 % o valor do 
item 7.1 da Cláusula Sétima do contrato firmado, 
conforme variação anual do IGPM-FGV, passando o 
valor mensal do mesmo para                    R$ 
10.267,37 (dez mil, duzentos e sessenta e sete reais 
e trinta e sete centavos).

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1. Permanecem em vigor as demais cláusulas e 
condições não alteradas pelo presente termo aditivo.
4.2. Por estarem assim justos e contratados, firmam 
o presente instrumento, em três (03) vias de igual 
teor, justamente com duas testemunhas.
Mimoso do Sul/ES, 27 de Abril de 2022.
Sergio Farias Fonseca
Presidente do CIM POLO SUL

Protocolo 840929

Consórcio Público PRODNORTE

Portaria

PORTARIA Nº 013 - de 29 de abril 2022

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÃO PARA O 
EDITAL Nº 01/2022

O CONSÓRCIO PÚBLICO PRODNORTE, por meio de 
seu Presidente, no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE:

Art. 1 Prorrogar até o dia 20 de maio de 2022, o 
prazo para inscrição do seletivo de contratação 
temporária 01/2022 do Consórcio Prodnorte para o 
cargo de Médico Veterinário.
Art. 2 Alterar parte do Cronograma de Atividades 
e Prazos constante do anexo III do referido Edital, 
conforme apresentado abaixo:

CRONOGRAMA

Nº Atividade Data
01 Publicação do Edital de Abertura 08/03/2022
02 Prazo para impugnação do Edital de Abertura 10/03/2022
03 Início do período de inscrições 02/05/2022
04 Término do Período de Inscrições 13/05/2022
05 Realização de eventual sessão pública de sorteio 

para fins de desempate.
16/05/2022

06 Publicação do resultado preliminar. 17/05/2022
07 Data da Interposição de recursos contra o 

resultado preliminar.
19/05/2022

08 Análise dos recursos interpostos 20/05/2022
09 Publicação do resultado final e homologação do 

certame
23/05/2022

Pinheiros/ES, 29 de abril de 2022.

André dos Santos Sampaio
Presidente

Protocolo 841538

Licitações

Prefeituras

Alto Rio Novo

Resultado de Licitação

RESULTADO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000781/2022

CLASSIFICAÇÃO

EMPRESA CLASSIFICADA
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a) CONSTRUCTION PERSON LTDA ME, com o 
valor de R$ 335.657,42 (trezentos e trinta e cinco 
mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta e 
dois centavos).

O valor total global do certame, perfaz a importância 
de R$ 335.657,42 (trezentos e trinta e cinco mil, 
seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta e dois 
centavos), para contratação de empresa especializa-
da para execução de obra de reforma e ampliação do 
Centro de Referência da Assistência Social - CRAS do 
município de Alto Rio Novo - ES.

Alto Rio Novo - ES, 29 de abril de 2022.

GEISE DO AMARAL MAURO EVANGELISTA
PRESIDENTE DA CPL
Decreto Municipal n° 6.197 de 07/02/2022

Protocolo 841031

Anchieta

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial 005/2022
Processo n.º 2819/2021
ID CidadES: 2022.007E0700001.01.0014
O Município de Anchieta/ES, através de seu 
Pregoeiro, torna público a realização de licitação 
na modalidade Pregão Presencial, objetivando a 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA, 
EXCLUSIVO PARA ME/EPP E EQUIPARADAS, com 
objetivo de atender as demandas de alunos do 
berçário, maternal, ensino fundamental I (1º ao 5º 
ano), ensino fundamental II (6º ao 9º ano) e atender 
ainda, as demandas da Biblioteca Central Municipal 
de Anchieta - ES, conforme condições quantidades 
e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
Os interessados deverão retirar o Edital pelo site 
www.anchieta.es.gov.br ou via correio eletrônico, no 
endereço pregao.anchieta@gmail.com.
Credenciamento e recebimento dos envelopes: De 
09:00 às 09:30 do dia 13/05/2022.
Abertura das Propostas e Sessão de Disputa: às 
09:30 do dia 13/05/2022.
Anchieta, 29 de Abril de 2022.

Jilvan Carvalho dos Santos
Pregoeiro Oficial - PMA

Protocolo 841468

Resultado de Licitação

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 

N.º 010/2022
Processo N.º 6087/2021.

O Município de Anchieta/ES, por meio de seu 
Pregoeiro Oficial, torna público resultado da licitação 
em referência, cujo objeto é a REGISTRO DE 
PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE EXPEDIENTE, COM LOTES  EXCLUSIVOS E COTA 
RESERVADA PARA ME/EPP ,devidamente homologado 
pelo Prefeito, em atendimento à Lei n° 8.666/93.

Empresas vencedoras:
GUARAVIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita 
no CNPJ sob o n.º 42.463.185/0001-10
Lote 19: no valor de R$ 28.027,18 (vinte e oito mil 
vinte e sete reais e dezoito centavos).
AGNES COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 
03.450.477/0001-67:
Lote 2: no valor de R$ 13.941,87 (treze mil 
novecentos e quarenta e um reais e oitenta e sete 
centavos).
Lote 4: no valor de R$ 7.686,00 (sete mil seiscentos 
e oitenta e seis reais).
Lote 5: no valor de R$ 97.026,58 (noventa e sete mil 
vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos).
Lote 8: no valor de R$ 21.876,60 (vinte e um mil 
oitocentos e setenta e seis reais e sessenta centavos).
Lote 10: no valor de R$ 231.871,50 (duzentos e 
trinta e um mil oitocentos e setenta e um reais e 
cinquenta centavos).
Lote 11: no valor de R$ 50.490,85 (cinquenta mil 
quatrocentos e noventa reais e oitenta e cinco 
centavos).
Lote 13: no valor de R$ 100.946,86 (cem mil 
novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e seis 
centavos).
Lote 14: no valor de R$ 6.168,17 (seis mil cento e 
sessenta e oito reais e dezessete centavos).
Lote 27: no valor de R$ 896,80 (oitocentos e noventa 
e seis reais e oitenta centavos).
Lote 32: no valor de R$ 18.488,10 (dezoito mil 
quatrocentos e oitenta e oito reais e dez centavos).
Lote 37: no valor de R$ 162.467,04 (cento e sessenta 
e dois mil quatrocentos e sessenta e sete reais e 
quatro centavos).
Lote 38: no valor de R$ 54.227,38 (cinquenta e 
quatro mil duzentos e vinte e sete reais e trinta e 
oito centavos).
Lote 45: no valor de R$ 1.900,00 (um mil novecentos 
reais).
Lote 47: no valor de R$ 4.953,20 (quatro mil 
novecentos e cinquenta e três reais e vinte centavos).
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA - EPP, 
inscrita no CNPJ sob o n.º 13.015.883/0001-55:
Lote 6: no valor de R$ 133.392,38 (cento e trinta e 
três mil trezentos e noventa e dois reais e trinta e 
oito centavos).
Lote 7: no valor de R$ 44.587,18 (quarenta e quatro 
mil quinhentos e oitenta e sete reais e dezoito 
centavos).
Lote 24: no valor de R$ 102.565,24 (cento e dois mil 
quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro 
centavos).
Lote 25: no valor de R$ 34.351,88 (trinta e quatro 
mil trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito 
centavos).
Lote 28: no valor de R$ 31.989,81 (trinta e um mil 
novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e um 
centavos).
Lote 29: no valor de R$ 27.206,42 (vinte e sete mil 
duzentos e seis reais e quarenta e dois centavos).
Lote 30: no valor de R$ 75.797,37 (setenta e cinco 
mil setecentos e noventa e sete reais e trinta e sete 
centavos).
Lote 31: no valor de R$ 1.480,00 (um mil quatrocentos 
e oitenta reais).
Lote 35: no valor de R$ 4.323,76 (quatro mil trezentos 
e vinte e três reais e setenta e seis centavos).
Lote 36: no valor de R$ 3.178,10 (três mil cento e 
setenta e oito reais e dez centavos).
Lote 39: no valor de R$ 934,20 (novecentos e trinta 
e quatro reais e vinte centavos).
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Lote 46: no valor de R$ 4.989,00 (quatro mil 
novecentos e oitenta e nove reais).
CJM UTILIDADES LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o 
n.º 35.951.011/0001-31:
Lote 1: no valor de R$ 38.573,60 (trinta e oito 
mil quinhentos e setenta e três reais e sessenta 
centavos).
Lote 9: no valor de R$ 44.388,39 (quarenta e quatro 
mil trezentos e oitenta e oito reais e trinta e nove 
centavos).
Lote 12: no valor de R$ 19.879,42 (dezenove mil 
oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e dois 
centavos).
Lote 15: no valor de R$ 8.985,60 (oito mil novecentos 
e oitenta e cinco reais e sessenta centavos).
Lote 18: no valor de R$ 3.089,61 (três mil oitenta e 
nove reais e sessenta e um centavos).
Lote 20: no valor de R$ 2.790,30 (dois mil setecentos 
e noventa reais e trinta centavos).
Lote 21: no valor de R$ 39.711,15 (trinta e nove mil 
setecentos e onze reais e quinze centavos).
Lote 22: no valor de R$ 13.288,60 (treze mil duzentos 
e oitenta e oito reais e sessenta centavos).
Lote 23: no valor de R$ 30.199,00 (trinta mil cento 
e noventa e nove reais).
Lote 41: no valor de R$ 89.940,06 (oitenta e nove 
mil novecentos e quarenta reais e seis centavos).
Lote 42: no valor de R$ 29.936,15 (vinte e nove mil 
novecentos e trinta e seis reais e quinze centavos).
Lote 43: no valor de R$ 32.238,96 (trinta e dois 
mil duzentos e trinta e oito reais e noventa e seis 
centavos).
Lote 44: no valor de R$ 26.518,50 (vinte e seis mil 
quinhentos e dezoito reais e cinquenta centavos).
DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVIÇOS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 19.525.638/0001-
74:
Lote 3: no valor de R$ 140.447,89 (cento e quarenta 
mil quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e 
nove centavos).
Lote 34: no valor de R$ 48.598,72 (quarenta e oito 
mil quinhentos e noventa e oito reais e setenta e dois 
centavos).
FELIPE GOMES GARCIA, inscrita no CNPJ sob o n.º 
27.808.202/0001-10
Lote 26: no valor de R$ 2.660,00 (dois mil seiscentos 
e sessenta reais).
Lote 33: no valor de R$ 17.798,00 (dezessete mil 
setecentos e noventa e oito reais).
JEFERSON NUNES DA COSTA MEI, inscrita no CNPJ 
sob o n.º 31.137.681/0001-68
Lote 16: no valor de R$ 480.973,35 (quatrocentos e 
oitenta mil novecentos e setenta e três reais e trinta 
e cinco centavos).
Lote 17: no valor de R$ 160.504,75 (cento e 
sessenta mil quinhentos e quatro reais e setenta e 
cinco centavos).
Lote 40: no valor de R$ 19.440,00 (dezenove mil 
quatrocentos e quarenta reais).

Anchieta, 29 de Abril de 2022
Jilvan Carvalho dos Santos

Pregoeiro Oficial - PMA
Protocolo 841287

Aracruz

Resultado de Licitação

AVISO DE JULGAMENTO  E RECLASSIFICAÇÃO, 
APÓS REVISÃO DOS ATOS, DE HABILITAÇÃO DA  

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022
PROCESSO Nº: 20.699/2021 / ID TCES: 
2022.009E0600007.01.0005
ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Social e Trabalho.
A CPL, após revisão de seus atos quanto do 
Julgamento de Habilitação da Tomada de Preços 
em epígrafe visando melhor atender ao interesse da 
Administração Pública e baseando sua decisão nos 
princípios da legalidade, da isonomia entre os partici-
pantes e da vinculação ao instrumento convocatório, 
conforme preceitua o art. 3º da Lei 8.666/1993, bem 
como nas circunstâncias que envolvem a prática do 
ato, DECIDE firmar a fase de habilitação do certame 
em comento da seguinte forma:
Empresa Habilitada: JH CONSTRUTORA LTDA
Empresas Inabilitadas: ATN CONSTRUÇÕES E 
LOCAÇÕES LTDA e MKA ENGENHARIA E SERVIÇOS 
LTDA
Fica, a partir desta publicação, aberto o Prazo 
Recursal  em conformidade o Art. 109, Inciso I, 
Alínea “a” da Lei Federal N° 8.666/93.
Aracruz-ES, 28 de abril de 2022.
Ana Lucia Machado Mazzega
Presidente  da CPL/SEMSU

Protocolo 841106

RESULTADO DE CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA DA 
TOMADA DE PREÇOS Nº S003/2022

A Secretaria Municipal de Saúde do Município de 
Aracruz, por meio de sua Comissão Permanente de 
Licitação, torna público aos interessados o resultado 
da fase de Proposta de Preço, devidamente classifi-
cadas às empresas participantes da TP nº S003/2022
OBJETO: Contratação de empresa para prestação 
de serviços técnicos profissionais especializados de 
engenharia e arquitetura, para diagnóstico “in loco”, 
avaliações e atualizações necessárias do material 
técnico existente para fins de conclusão do Centro 
de Especialidades Médicas de Aracruz - CEMA.
PROPOSTAS COMERCIAIS:
1° DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA 
LTDA R$ 102.673,05;
2º BRAULIO VINICIUS CARDOSO DE SOUZA 
EIRELI-ME R$ 108.970,15;
3º SERPENGE E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA 
R$ 118.594,95.
Caso não haja recurso, com fulcro no item 7.1.7.1 do 
edital convocatório - Será realizada a abertura dos 
envelopes e apreciação da documentação relativa à 
habilitação dos concorrentes cujas propostas tenham 
sido classificadas até os 3 (três) primeiros lugares, 
na data de 10 de maio de 2022 às 09 horas e trinta 
minutos, na sala de licitação da SEMSA.
A presente publicação vale para efeito de prazo 
recursal.
Aracruz - ES, 29 de abril de 2022.

Márcia Valéria de Seixas Souza
Presidente da CPL DA SEMSA

Protocolo 841437
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Dispensa de Licitação

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº: 5.039/2022
INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde - 
SEMSA
ASSUNTO: Aquisição de Plaqueta de Identifica-
ção para Registro Patrimonial (Tombamento), para 
atender a Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA e 
setores vinculados.
Na qualidade de ordenadora de despesas, 
RECONHEÇO E RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO, 
conforme segue:
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, Inciso II, da Lei 
Federal 8.666/93.
PARTES: Secretaria Municipal de Saúde de Aracruz e 
a empresa relacionada abaixo:
CAMBÉ ETIQUETAS LTDA - CNPJ 09.487.217/0001-
42 - Valor total do fornecedor: R$ 800,00 (oitocentos 
reais)
JUSTIFICATIVA: A SEMSA fez a separação da 
base de dados do Fundo Municipal da Saúde da 
Secretaria de Suprimentos - SEMSU, realizando 
suas próprias licitações e gestão do almoxarifado 
e patrimônio, portanto para tombamento dos 
materiais permanentes necessitamos da aquisição 
de plaquetas de patrimônio codificadas, motivo da 
compra em epígrafe.
Aracruz, 29 de abril de 2022

ROSIANE SCARPATT TÓFFOLI
Secretária Municipal de Saúde
Decreto 39.858 de 02/06/2021

Protocolo 841278

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo n° 4.475/2022
Objeto: Contratação de Empresa especializada na 
prestação de serviço de Arbitragem para atender a 
Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ, através 
da SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, 
com sede à Av. Morobá, nº 20, Morobá, Aracruz/ES, 
CNPJ nº 27.142.702/0001-66.
CONTRATADO: POTENCIAL PRODUÇÕES LTDA ME, 
CNPJ nº 24.622.860/0001-25, com sede à Rua Rio 
Bom Jesus, nº 22 - Bairro de Fátima - Aracruz/ES, 
CEP: 29.192-213.
Valor Total: R$ 16.840,00 (dezesseis mil, oitocentos 
e quarenta reais).
Fundamentação: Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93, 
suas e alterações posteriores e Decreto Federal nº 
9.412/2018.
Ratifico nos termos do Art. 24, inciso II, da Lei Federal 
n° 8.666/93 a Dispensa de Licitação n° 001/2022, 
em conformidade com o Termo de referência e jus-
tificativa.
Publique-se e cumpra-se.
Aracruz/ES, 27 de abril de 2022.
JOÃO HILTON JOSÉ DOS SANTOS
Secretário de Esporte, Lazer e Juventude
Matéria enviada por: Marta A. Ricato - Mat. 2831

Protocolo 841306

Ata Registro de Preço

PM de Aracruz Departamento de Compras - AV Moroba, 20 - CEP: 29192733 - Moroba - Aracruz/
ES CNPJ: 27.142.702/0001-66 - Fone/Fax: 32961092 - Site: www.aracruz.es.gov.br

1ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO - 15 / 2022 - Menor Preço

A validade da presente Ata é de 12 (doze) meses contados a partir da sua publicação
Unidade Gestora 02 - SECRETARIA DE SUPRIMENTOS PREGÃO ELETRONICO 9 / 2022
Fornecedor 006573 AGNES COMERCIAL LTDA
Endereço AVN PAULINO MULLER 795 LOJA 01
Bairro JUCUTUQUARA
Cidade VITORIA Estado ES Cep 29040-715
CGC.(RG) 03.450.477/0001-67 Telefone (27) 3315-9766 Fax
Banco Agência Conta
Condição Pagto CONFORME EDITAL                                        Prazo Entrega CONFORME EDITAL   Prazo Garantia
Processos - 000000018114/2021
Processo da Ata
Processos Agregados
Unidades Requisitantes
018.001.000.000.000 - SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
Nro Lote 7 Descrição LOTE 07
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total
1   1.16.01.0016.8 UN DALLO 0,000 800,000 13,2000 10.560,00
GRAMPO TRILHO, PLÁSTICO ESTENDIDO BRANCO, CAPAC MIN 600 FLS/75 G//M², EMBALAGEM C/ 50 UNIDADES, PLÁSTICO INJETADO 
POLIPROPILENO, MEDINDO APROX 300 X 9 X 112 MM (C X L X A)
  Valor Total Lote  10.560,00
Nro Lote 10 Descrição LOTE 10
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total
2   1.16.01.0032.0 UN BRW 0,000 30,000 1,7000 51,00
PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COR PRETA, PONTA MAX 4.0 MM, ESPESSURA DE ESCRITA MAX 2.0 MM, COMPRIMENTO DO PINCEL MIN 
130 MM, NÃO RECARREGÁVEL
  Valor Total Lote  51,00
Nro Lote 19 Descrição LOTE 19
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Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total
3   1.16.01.0059.1 UN MASTER 0,000 600,000 0,9600 576,00
CANETA MARCA TEXTO, TINTA AMARELO FLUORESCENTE, PLÁSTICO, FORMATO CILÍNDRICO, PONTA CHANFRADA C/ APROX 4 MM, 
TAMPA CLIP
  Valor Total Lote  576,00
Nro Lote 20 Descrição LOTE 20
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total

4   1.16.01.0067.2 CX BRW 0,000 100,000 2,3000 230,00
CLIPS Nº 2/0, EMBALGEM C/ 100 UNIDADES, NIQUELADO
Valor Total Lote 230,00
Nro Lote 46 Descrição LOTE 46
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total
5   1.16.01.0782.0 UN TILIBRA 0,000 50,000 8,0500 402,50
LIVRO ATA, 100 FOLHAS, PAUTADO, S/ MARGEM, NUMERADO, CAPA EM PAPELÃO GRAMATURA MIN 697 G/M², REVESTIMENTO DA CAPA 
EM PAPEL KRAFT PRETO GRAMATURA MIN 110 G/M², MIOLO EM PAPEL OFF-SET GRAMATURA MIN 56 G/M², APROX 220 X 330 MM (L X A)
Valor Total Lote 402,50
Nro Lote 52 Descrição LOTE 52
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total
6   1.16.01.1050.3 UN BRW 0,000 1.200,000 2,5000 3.000,00
RECADO AUTOADESIVO, PAPEL OFFSET, MEDIDA APROX 38 MM X 50 MM, BLOCO C/ 50 FLS.
Valor Total Lote                                             3.000,00

Valor Total Ata                                          14.819,50

Aracruz/ES, 28 de abril de 2022
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Protocolo 841365

PM de Aracruz - Departamento de Compras - AV Moroba, 20 - CEP: 29192733 - Moroba - 
Aracruz/ES CNPJ: 27.142.702/0001-66 - Fone/Fax: 32961092 - Site: www.aracruz.es.gov.
br

1ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE  REGISTRO DE PREÇO 16 
/ 2022 - Menor Preço

A validade da presente Ata é de 12 (doze) meses contados a partir da sua publicação
Unidade Gestora 02 - SECRETARIA DE SUPRIMENTOS PREGÃO ELETRONICO 9 / 2022
Fornecedor 006853 CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI ME
Endereço AVN PADRE FRANCISCO 690
Bairro CENTRO
Cidade VILA VALERIO Estado ES Cep 29785-000
CGC.(RG) 08.849.621/0001-56 Telefone (27) 99986-0754 Fax
Banco Agência Conta
Condição Pagto CONFORME EDITAL         Prazo Entrega CONFORME EDITAL            Prazo Garantia
Processos - 000000018114/2021
Processo da Ata
Processos Agregados
Unidades Requisitantes
018.001.000.000.000 - SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
Nro Lote 13 Descrição LOTE 13
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total
1   1.16.01.0036.2 UN COPIMAX 0,000 5.000,000 17,9900 89.950,00
PAPEL A4, 210 X 297 MM, BRANCO FOSCO, GRAMATURA MIN 75 G/M², EMBALAGEM C/ 500 FLS
Valor Total Lote 89.950,00

Valor Total Ata        89.950,00

Aracruz/ES, 28 de abril de 2022
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Protocolo 841385
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PM de Aracruz Departamento de Compras - AV Moroba, 20 - CEP: 
29192733 - Moroba - Aracruz/ES CNPJ: 27.142.702/0001-66 - Fone/
Fax: 32961092 - Site: www.aracruz.es.gov.br

1ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO - 17 / 2022 - Menor 
Preço

A validade da presente Ata é de 12 (doze) meses contados a partir da sua publicação
Unidade Gestora 02 - SECRETARIA DE SUPRIMENTOS PREGÃO ELETRONICO 9 / 2022
Fornecedor 007641 D CASTRO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA
Endereço RUA DOS CRAVOS S/N CXPST 01
Bairro GAIVOTAS
Cidade LINHARES Estado ES Cep 29904-310
CGC.(RG) 37.263.269/0001-70 Telefone (27) 99800-1500 Fax
Banco Agência Conta
Condição Pagto CONFORME EDITAL                                       Prazo Entrega CONFORME EDITAL  Prazo Garantia
Processos - 000000018114/2021
Processo da Ata
Processos Agregados
Unidades Requisitantes
018.001.000.000.000 - SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
Nro Lote 21 Descrição LOTE 21
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total
1   1.16.01.0069.9 CX FRAMA 0,000 100,000 2,3000 230,00
CLIPS Nº 4, EMBALAGEM C/ 100 UNIDADES, NIQUELADO
  Valor Total Lote  230,00
Nro Lote 26 Descrição LOTE 26
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total
2   1.16.01.0081.8 UN JANDAIA 0,000 10,000 3,0000 30,00
CADERNO BROCHURA, GRANDE, CAPA DURA, 48 FLS
  Valor Total Lote  30,00
Nro Lote 28 Descrição LOTE 28
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total
5   1.16.01.1049.0 UN MAMUTH 0,000 500,000 2,0000 1.000,00
ELÁSTICO LATEX, Nº 18, EMBALAGEM C/ MIN 100 G
  Valor Total Lote  1.000,00
Nro Lote 34 Descrição LOTE 34
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total

3   1.16.01.0230.6 UN WALEU 0,000 60,000 13,3900 803,40
PRANCHETA EM ACRILICO FUME, TAMANHO APROXIMADO 33 X 23CM, COM PRENDEDOR EM ACRILICO
 Valor Total Lote 803,40
Nro Lote 50 Descrição LOTE 50
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total
4   1.16.01.0898.3 UN EUROCEL  0,000 500,000 9,7100 4.855,00
FITA ADESIVA, CREPE, MIN 48 MM X 50 M (L X C)     

Aracruz/ES, 28 de abril de 2022                     Valor Total Lote

Valor Total Ata

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

4.855,00

6.918,40

Protocolo 841401

PM de Aracruz Departamento de Compras - AV Moroba, 20 - CEP: 29192733 - 
Moroba - Aracruz/ES CNPJ: 27.142.702/0001-66 - Fone/Fax: 32961092
Site: www.aracruz.es.gov.br

1ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO - 18 / 
2022 - Menor Preço

A validade da presente Ata é de 12 (doze) meses contados a partir da sua publicação
Unidade Gestora 02 - SECRETARIA DE SUPRIMENTOS PREGÃO ELETRONICO 9 / 2022
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Fornecedor 006726 HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI
Endereço RUA DUQUE DE CAXIAS 721
Bairro INTERLAGOS
Cidade LINHARES Estado ES Cep 29903-159
CGC.(RG) 36.214.108/0001-24 Telefone (27) 9931-2120 Fax
Banco Agência Conta
Condição Pagto    CONFORME EDITAL                                    Prazo Entrega CONFORME EDITAL  Prazo Garantia
Processos - 000000018114/2021
Processo da Ata
Processos Agregados
Unidades Requisitantes
018.001.000.000.000 - SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
Nro Lote 18 Descrição LOTE 18
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total
1   1.16.01.0056.7 UN COMPACTOR 0,000 3.000,000 0,4200 1.260,00
CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA AZUL, PLÁSTICO CRISTAL, HEXAGONAL, PONTA EM TUNGSTÊNIO C/ APROX 1 MM, TUBO DE TINTA 
REMOVÍVEL, TAMPA VENTILADA, APROX 8 MM DE DIÂMETRO E 140 MM COMPRIMENTO
Valor Total Lote 1.260,00
Nro Lote 27 Descrição LOTE 27
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total
2   1.16.01.0084.2 UN COMPACTOR 0,000 1.000,000 0,4200 420,00
CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA PRETA, PLASTICO CRISTAL, FORM ATO HEXAGONAL, PONTA 1.0 MM (MÉDIA) EM TUNGSTÊNIO, TUBO DE 
TINTA REMOVÍVEL, TAMPA VENTILADA, APROX 8 MM DE DIÂMETRO E 140 MM COMPRIMENTO
Valor Total Lote

Valor Total Ata

Aracruz/ES, 28 de abril de 2022
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

420,00

1.680,00

Protocolo 841405

PM de Aracruz Departamento de Compras - AV Moroba, 20 - CEP: 29192733 - 
Moroba - Aracruz/ES CNPJ: 27.142.702/0001-66 - Fone/Fax: 32961092 - Site: 
www.aracruz.es.gov.br

1ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO - 19 / 2022 
- Menor Preço

A validade da presente Ata é de 12 (doze) meses contados a partir da sua publicação
Unidade Gestora 02 - SECRETARIA DE SUPRIMENTOS PREGÃO ELETRONICO 9 / 2022
Fornecedor 005702 MARATIMBA UTILIDADES EIRELI - ME
Endereço RUA PROFESSOR LUIZ SIQUEIRA 131
Bairro CENTRO
Cidade MARATAIZES Estado ES Cep 29345-000
CGC.(RG) 14.267.402/0001-61 Telefone (28) 3532-4839 Fax
Banco Agência Conta
Condição Pagto CONFORME EDITAL Prazo Entrega CONFORME EDITAL Prazo Garantia
Processos - 000000018114/2021
Processo da Ata
Processos Agregados
Unidades Requisitantes
018.001.000.000.000 - SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
Nro Lote 4 Descrição LOTE 04
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total
1   1.16.01.0013.3 UN JOCAR 0,000 250,000 12,3600 3.090,00
GRAMPEADOR DE MESA, CAPAC 25 FLS DE PAPEL 75G/M2, P/ GRAMPOS 24/6 OU26/6, FABRICADO EM CHAPA DE ACO C/ TRATAM 
SUPERFICIAL PINTURA EPOXI, GRAMPEIA C/2 POSICOES (GRAMPO ABERTO E FECHADO), ACABAMENTO NIQUELADO, CAPAC CARGA DE 
UM PENTE C/ APROX 208 GRAMPOS 26/6, APOIO DE BASE EM POLIETILENO, APROX 160 X 40 X 54 MM
Valor Total Lote  3.090,00
Nro Lote 12 Descrição LOTE 12
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total
3   1.16.01.0039.7 UN FRAMA 0,000 3.000,000 3,4500 10.350,00
CAIXA DE ARQUIVO MORTO, PAPELAO, APROX 250 X 370 X 140 MM
Valor Total Lote  10.350,00
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Nro Lote 25 Descrição LOTE 25
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total
4   1.16.01.0077.0 UN DELLO 0,000 40,000 29,5000 1.180,00
BANDEJA PARA ESCRITÓRIO, DUPLA, ACRÍLICO, TRANSPARENTE, MIN 260 X 370 X 210 MM
Valor Total Lote  1.180,00
Nro Lote 31 Descrição LOTE 31
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total

5   1.16.01.0123.7 CX TOP 0,000 50,000 2,2700 113,50
CLIPS, Nº 1, CX C/ 100 UNIDADES, FORMATO PARALELO, ACO, GALV ANIZADO, PRATEADO
Valor Total Lote 113,50
Nro Lote 32 Descrição LOTE 32
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total
6   1.16.01.0154.7 UN JOCAR 0,000 15,000 0,7100 10,65
GRAFITE 0,7MM, EMBALAGEM TUBO PLÁSTICO COM 12 MINAS, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICAÇÃO
Valor Total Lote 10,65
Nro Lote 33 Descrição LOTE 33
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total
7   1.16.01.0172.5 UN STARPRINT 0,000 600,000 1,7700 1.062,00
MOLHA DEDOS, EMBALAGEM C/ MIN 12 G, ISENTO DE GLICERINA, ANTISÉPTICO, ATÓXICO
Valor Total Lote 1.062,00
Nro Lote 39 Descrição LOTE 39
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total
8   1.16.01.0645.0 UN MASTERPRINT 0,000 10,000 60,5000 605,00
GRAMPEADOR DE MESA, CAPAC 110 FLS, TAM DO GRAMPO 9/10-14, CORPO DE AÇO CARBONO, PINTADO, PRETO, MECANISMO 
GRAMPEADOR AÇO CARBONO CROMADO, BASE DE AÇO CARBONO
Valor Total Lote 605,00
Nro Lote 47 Descrição LOTE 47
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total
9   1.16.01.0793.6 UN LEO E LEO 0,000 100,000 0,3800 38,00
APONTADOR PARA LÁPIS, MANUAL, C/ DEPÓSITO, PLÁSTICO, 1 FURO, RETANGULAR
Valor Total Lote 38,00
Nro Lote 54 Descrição LOTE 54
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total
2   1.16.01.0019.2 UN WALEU 0,000 200,000 0,7600 152,00
RÉGUA ESCOLAR/ESCRITÓRIO, TAM 30 CM, PLÁSTICO TRANSPARENTE, LARGURA MIN 26 MM, ESPESSURA MIN 1 MM
Valor Total Lote 152,00

Valor Total Ata 16.601,15

Aracruz/ES, 28 de abril de 2022
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Protocolo 841421

PM de Aracruz Departamento de Compras - AV Moroba, 20 - CEP: 29192733 - Moroba - 
Aracruz/ES CNPJ: 27.142.702/0001-66 - Fone/Fax: 32961092 - Site: ww.aracruz.es.gov.br

1ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO - 20 
/ 2022 - Menor Preço

A validade da presente Ata é de 12 (doze) meses contados a partir da sua publicação
Unidade Gestora 02 - SECRETARIA DE SUPRIMENTOS PREGÃO ELETRONICO 9 / 2022
Fornecedor 006725 MMV PAPELARIA EIRELI
Endereço AVN JUDITH LEAO CASTELLO RIBEIRO 480 JUDITH LEAO CASTELLO RIBEIRO
Bairro JARDIM CAMBURI
Cidade VITORIA Estado ES Cep 29090-720
CGC.(RG) 32.193.726/0001-84 Telefone   (27) 3337-1195 Fax
Banco Agência Conta
Condição Pagto CONFORME EDITAL                Prazo Entrega CONFORME EDITAL                          Prazo Garantia
Processos - 000000018114/2021
Processo da Ata
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Processos Agregados
Unidades Requisitantes
018.001.000.000.000 - SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
Nro Lote 3 Descrição LOTE 03
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total
16   1.16.01.1047.3 UN GRAMPLINE 0,000 80,000 34,8800 2.790,40
GRAMPEADOR DE MESA, CAPAC 50 FLS DE PAPEL 75G/M2, P/ GRAMPOS 26/6 OU 24/8, FABRICADO EM CHAPA DE ACO C/ TRATAM 
SUPERFICIAL PINTURA EPOXI, GRAMPEIA C/2 POSICOES (GRAMPO ABERTO E FECHADO), ACABAMENTO NIQUELADO, CAPAC CARGA DE 
UM PENTE C/ APROX 208 GRAMPOS.
Valor Total Lote 2.790,40
Nro Lote 5 Descrição LOTE 05
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total
1   1.16.01.0015.0 CX BRW 0,000 300,000 4,4800 1.344,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR, TAM 26/6, FABRICADO EM ACO CARBONO, A C ABAMENTO GALVANIZADO, EMBALAGEM C/ 5000 UNIDADES
Valor Total Lote 1.344,00
Nro Lote 9 Descrição LOTE 09
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total
2   1.16.01.0028.1 UN MASTER 0,000 30,000 2,0400 61,20
PINCEL ATOMICO PRETO, ESCRITA FINA, ESPESSURA APROX 2.0 MM, TINTA PERMANENTE, RECARREGAVEL
Valor Total Lote 61,20
Nro Lote 15 Descrição LOTE 15

Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total
3   1.16.01.0048.6 UN BRW 0,000 100,000 32,4800 3.248,00
PERFURADOR DE PAPEL, CAPAC 30 FLS, 2 VAZADORES, COM REGUA, APROX 155X 120 MM
Valor Total Lote 3.248,00
Nro Lote 16 Descrição LOTE 16
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total
4   1.16.01.0052.4 UN MASTER 0,000 30,000 1,9200 57,60
PINCEL ATOMICO, AZUL, ESCRITA APROX 4.5 MM, RECARREGAVEL, TINTA A BA SE DE ALCOOL, PONTA DE FELTRO
Valor Total Lote 57,60
Nro Lote 17 Descrição LOTE 17
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total
5   1.16.01.0054.0 UN KENKO 0,000 50,000 20,8000 1.040,00
CALCULADORA DE MESA, 12 DÍGITOS, VISOR EM CRISTAL LÍQUIDO, CORREÇÃO TOTAL E PARCIAL, PORCENTAGEM, INVERSÃO DE SINAIS, 
RAIZ QUADRADA, FUNÇÃO GPM, MEMÓRIA II, TECLA
ERASE, SELETOR DECIMAL E DE ARREDONDAMENTO, DESLIGAMENTO AUTOMATICO OU TECLA OFF, ALIMENTAÇÃO SOLAR OU BATERIA 
G-10 (INCLUSA), DIMENSÕES MIN 16 X 15,6 X 3 CM (A X L X P)
Valor Total Lote 1.040,00
Nro Lote 22 Descrição LOTE 22
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total
6   1.16.01.0070.2 CX CLIPS TOP 0,000 100,000 2,7000 270,00
CLIPS Nº 6, EMBALAGEM C/ 50 UNIDADES, NIQUELADO
Valor Total Lote 270,00
Nro Lote 23 Descrição LOTE 23
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total
7   1.16.01.0071.0 UN FRAMA 0,000 600,000 1,5000 900,00
COLA BRANCA, EMBALGEM C/ 90 G, LÍQUIDA, ATÓXICA, ADESIVO À BASE DE PVA
Valor Total Lote  900,00
Nro Lote 24 Descrição LOTE 24
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total
8   1.16.01.0072.9 UN BRW 0,000 120,000 4,3400  520,80
TESOURA USO GERAL, MIN 21 CM, AÇO INOX
Valor Total Lote    520,80
Nro Lote 37 Descrição LOTE 37
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total
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9   1.16.01.0465.1 UN WALEU 0,000 30,000 9,9000 297,00
PORTA CANETA EM ACRILICO, TRES REPARTIÇOES, DIMENSÕES MIN DE 230 X 80 X 55 MM
Valor Total Lote   297,00
Nro Lote 38 Descrição LOTE 38
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total
10   1.16.01.0644.1 CX CHAPARRAU 0,000 100,000 2,0000 200,00
CLIPS, Nº 3/0, CX C/ 50 UNIDADES, FORMATO PARALELO, AÇO GALVANIZADO, PRATEADO
Valor Total Lote   200,00
Nro Lote 40 Descrição LOTE 40
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total
11   1.16.01.0745.6 UN TAMOIO 0,000 350,000 8,2500 2.887,50
LIVRO PROTOCOLO PARA CORRESPONDENCIA , MODELO: PAUTADO E NUMERADO , MATERIAL DA CAPA: PAPELAO , GRAMATURA DA 
CAPA: 697 G/M² , REVESTIMENTO DA CAPA: PAPEL OFF-SET 120 G/M² , COR: PRETA , MATERIAL DO MIOLO: PAPEL OFF-SET 63 G/MM² , 
QUANTIDADE DE FOLHA: 100 FL , A LTURA: 210 MM , LARGURA: 125 MM , UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 1 UN,
Valor Total Lote 2.887,50
Nro Lote 42 Descrição LOTE 42
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total
12   1.16.01.0768.5 UN RADEX 0,000 30,000 4,8000 144,00
TINTA PARA CARIMBO, PRETA, EMBALAGEM C/ MIN 40 ML, TINTA A BASE DE ÁGUA, CORANTES E ADITIVOS
Valor Total Lote 144,00
Nro Lote 43 Descrição LOTE 43
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total
13   1.16.01.0775.8 UN ECOLE 0,000 200,000 1,0100 202,00
CORRETIVO LÍQUIDO, EMBALAGEM C/ MIN 18 ML, ATÓXICO, BASE ÁGUA, HIDROCARBONETOS C/ SECAGEM ULTRA- RAPIDA, P/ ESCRITA 
CANETA ESFEROGRAFICA, DESENHOS, FAX, CÓPIAS E IMPRESSOS
Valor Total Lote 202,00
Nro Lote 48 Descrição LOTE 48
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total
14   1.16.01.0794.4 UN POLYCART 0,000 2.000,000 2,2500 4.500,00
PASTA SUSPENSA EM CARTÃO MARMORIZADO, PLASTIFICADA, GRAMATURA MIN 230 G/M2, C/ 2 HASTES PLÁSTICAS, VISOR EM PVC, 
ETIQUETA EM PAPEL OFF-SET DE 120 G/M2, GRAMPO PLÁSTICO, APROX 405 X 15 MM
Valor Total Lote                                     4.500,00
Nro Lote 51 Descrição LOTE 51
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total
15   1.16.01.0963.7 UN BRW 0,000 250,000 3,0400 760,00
RECADO AUTOADESIVO, PAPEL OFFSET, C/ MIN 76 X 102 MM, BLOCO C/ 100 FLS, COR AMARELO
Valor Total Lote 760,00
Nro Lote 53 Descrição LOTE 53
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total
17   1.16.01.1051.1 UN MAXPRINT 0,000 10,000 40,8000 408,00
ETIQUETA AUTO ADESIVA, MEDIDA APROX 36 X 99 MM (A X L) EM FOLHA NO FORMATO A4 EMBALAGEM C/ MIN 100 FOLHAS CONTENDO 
MIN 14 ETIQUETAS POR FOLHA.
                                                                                                                            Valor Total Lote                        408,00

Valor Total Ata                          19.630,50

Aracruz/ES, 28 de abril de 2022
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Protocolo 841452
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PM de Aracruz Departamento de Compras - AV Moroba, 20 - CEP: 29192733 - 
Moroba - Aracruz/ES CNPJ: 27.142.702/0001-66 - Fone/Fax: 32961092 - Site: www.
aracruz.es.gov.br

1ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 21 / 2022 
- Menor Preço

A validade da presente Ata é de 12 (doze) meses contados a partir da sua publicação
Unidade Gestora 02 - SECRETARIA DE SUPRIMENTOS PREGÃO ELETRONICO 9 / 2022
Fornecedor 007640 TBS COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Endereço AVN MILTON MOTA 81
Bairro CENTRO
Cidade ECOPORANGA Estado ES Cep 29850-000
CGC.(RG) 42.079.374/0001-94 Telefone (27) 98146-5312 Fax
Banco Agência Conta
Condição Pagto CONFORME EDITAL         Prazo Entrega CONFORME EDITAL        Prazo Garantia
Processos - 000000018114/2021
Processo da Ata
Processos Agregados
Unidades Requisitantes
018.001.000.000.000 - SECRETARIA DE SUPRIMENTOS
Nro Lote 1 Descrição LOTE 01
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total
1   1.16.01.0002.8 UN FIT-PEL 0,000 500,000 4,0000 2.000,00
FITA ADESIVA, MIN 45MM X 50M, TRANSPARENTE
Valor Total Lote  2.000,00
Nro Lote 2 Descrição LOTE 02
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total
2   1.16.01.0004.4 UN KORETAPE 0,000 300,000 0,9000 270,00
FITA ADESIVA, TAMANHO DA F ITA 12 MM X 40 M, ROLO C/ DIAM INTERNO DE APROX 7,5 CM
Valor Total Lote  270,00
Nro Lote 8 Descrição LOTE 08
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total
3   1.16.01.0025.7 UN LEOLEO 0,000 300,000 0,8900 267,00
BORRACHA ESCOLAR, BRANCA, MIN 8 X 35 X 29 MM (A X L X C), COM CAPA PROTETORA ERGONÔMICA, FORMULA LIVRE DE PVC, ATÓXICA
Valor Total Lote  267,00
Nro Lote 11 Descrição LOTE 11
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total
 

4   1.16.01.0033.8 UN LYKE  0,000 30,000 1,8000 54,00
PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COR VERMELHA, PONTA MAX 4.0 MM, ESPESSURA DE ESCRITA MAX 2.0 MM, COMPRIMENTO DO PINCEL 
MIN 130 MM, NÃO RECARREGÁVEL
  Valor Total Lote 54,00
Nro Lote 14 Descrição LOTE 14   
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total
5   1.16.01.0044.3 UN POLIBRAS   0,000 500,000 2,5200 1.260,00
PASTA COM ELÁSTICO, POLIPROPILENO CORRUGADO (TIPO POLIONDA) CRISTAL TRANSPAR ENTE, TAM (AXL) 335X235MM
  Valor Total Lote 1.260,00
Nro Lote 30 Descrição LOTE 30   
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total
6   1.16.01.0117.2 UN POLIBRAS   0,000 200,000 1,0700 214,00
EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ESPÁTULA, GALVANIZADO, APROX 14,5 X 1,5 CM (A X L)
  Valor Total Lote 214,00
Nro Lote 36 Descrição LOTE 36   
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total
7   1.16.01.0314.0 UN MARIPEL   0,000 20,000 2,5000 50,00
LAPISEIRA, GRAFITE 0.07 MM, CORPO PLÁSTICO, GRAVADO A MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO 
PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, APAGADOR DE BORRACHA
  Valor Total Lote 50,00
Nro Lote 41 Descrição LOTE 41   
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total
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Colatina

Resultado de Licitação

AVISO DE RESULTADO DE AMOSTRAS DO PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 007/2022

O Município de Colatina/ES, através de seu Pregoeiro 
Municipal, torna público aos interessados que o 
resultado do Laudo de Amostras do Pregão em 
epígrafe, cujo objeto é a formalização de registro de 
preços para futura e eventual aquisição de materiais 
odontológicos, está disponível para consulta no sítio 
oficial do Município:

“http://www.colatina.es.gov.br”
VICTOR ARAÚJO VENTURI

Pregoeiro Municipal
Protocolo 840944

Adiamento de Licitação

PREGÃO ELETRÔNICO
N.º 008/2022

Código Cidades : 2022.019E0700001.01.0016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, torna 
público que realizará licitação, na modalidade 

Pregão Eletrônico, através do site www.portalde-
compraspublicas.com.br, para Aquisição de KITS DE 
MATERIAIS ESPORTIVOS, para atender as Unidades 
Escolares de Ensino Fundamental das áreas Rurais 
e Urbanas da Rede Municipal de Ensino de Colatina 
ES, através da Secretaria Municipal de Educação. 
Reabertura: 08 horas, do dia 12 de maio de 2022. 

O edital encontra-se disponível nos sites www.
colatina.es.gov.br e https://www.portaldecompras-

publicas.com.br .
GRASIELI  A. R. T. POLESI

Pregoeira
Protocolo 840739

Adjudicação e/ou Homologação

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 
ELETRÔNICO N.° 010/2022

ID CidadES: 2022.019E0700001.02.0002

O MUNICÍPIO DE COLATINA torna público o EXTRATO 
DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 
ELETRÔNICO n.º 010/2022.
Objeto: formalização de registro de preços para 
futura e eventual aquisição de cestas básicas, através 
da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Empresa vencedora: WP COMERCIO LTDA no lote 1 
no valor total de R$ 372.000,00.

Colatina-ES, 29 de abril de 2022.
SIMONE KUSTER MITRE

Secretária Municipal de Administração
Protocolo 841386

Conceição do Castelo

Resultado de Licitação

AVISO DE RESULTADO
Pregão Eletrônico (SRP) Nº 00006/2022

Código CidadES/TCE-ES: 
2022.021E0500002.01.0001
Objeto: AQUISIÇÃO DE KITS DE CESTAS BÁSICAS.
Empresa Vencedora: S J DEGASPERI LTDA.
Valor Global: R$ 106.164,00

Conceição do Castelo, ES, 29 de abril de 2022.
Christiano Spadetto
Prefeito Municipal

Protocolo 841089

Adjudicação e/ou Homologação

HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico (SRP) Nº 00006/2022

Código CidadES/TCE-ES: 
2022.021E0500002.01.0001
Objeto: AQUISIÇÃO DE KITS DE CESTAS BÁSICAS.
Empresa Vencedora: S J DEGASPERI LTDA.
Valor Global: R$ 106.164,00

Conceição do Castelo, ES, 29 de abril de 2022.
Christiano Spadetto
Prefeito Municipal

Protocolo 841092

8   1.16.01.0767.7 UN PIRILAMPO   0,000 1.000,000 0,1900 190,00
LÁPIS PRETO, Nº 2, GRAFITE, FORMATO HEXAGONAL, RESINA FLEXÍVEL, GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE
  Valor Total Lote 190,00
Nro Lote 55 Descrição LOTE 55   
Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total
9   1.17.01.0056.0 UN ELGIN   0,000 50,000 1,2500 62,50
CD-RW, REGRAVÁVEL, CAPAC MIN 700 MB / 80 MIN, C/ CAPA
  Valor Total Lote

Valor Total Ata

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

62,50

Aracruz/ES, 28 de abril de 2022

4.367,50

  

Protocolo 841456
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Fundão

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8651/2021
O MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES, através do 
Pregoeiro Oficial, torna público que fará Licitação 
na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, tipo 
menor preço por lote, regido pela Lei nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Municipal nº 
172/2020 e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações, no dia 13/05/2022, às 
09h00min, objetivando a contratação de empresa 
especializada para locação de 01 (uma) Escavadeira 
Hidráulica, com até 5 (cinco) anos de fabricação,  
para prestação de serviço mensal, com operador 
qualificado e manutenção por conta da contratada; e 
o combustível por conta do Município, de acordo com 
as especificações, condições e quantidades descritas 
no Edital  e seus anexos, através do sistema http://
bll.org.br. O edital e seus anexos encontram-se à 
disposição para download na plataforma BLL (http://
bll.org.br) no site da Prefeitura (www.fundao.es.gov.
br).
ID CIDADES: 2022.026E0600003.01.0002
Fundão/ES, 29 de abril de 2022.

BRUNELLA NUNES PEREIRA MARTINS
Pregoeira Oficial da PMF

Protocolo 841463

Guarapari

Aviso de Licitação

CONVOCAÇÃO DA SEGUNDA COLOCADA TP Nº 
016/2019

TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2019
PROCESSO Nº: 23.608/2019.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS AV. BEIRA MAR, AV. 
DONARIO DE JESUS, RUA IZALTINO ALVES DE 
SOUZA, RUA JOAQUIM NASCIMENTO E RUA DE 
SOUZA, NO BAIRRO DE MEAIPE, NESTE MUNICIPIO 
- SEMOP.
O Município de Guarapari-ES, convoca neste ato a 
empresa COUT SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 
LTDA, segunda classificada no certame em epígrafe 
a apresentar no prazo de dois dias uteis proposta 
econômica nas mesmas condições da primeira 
classificada, conforme art. 64 da Lei nº 8.666/93.  A 
proposta deverá ser protocolada no protocolo geral 
da PMG. Maiores informações através do e-mail: 
copel@guarapari.es.gov.

Guarapari/ES, 02 de maio de 2022.

LARISSA BRAVIN DE OLIVEIRA
PRESIDENTE COPEL

Protocolo 841303

Ibitirama

Adjudicação e/ou Homologação

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA
##ATO HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
007/2022
TEX. Tendo em vista o processo licitatório nº. 
007/2022, na modalidade Pregão Eletrônico, 
obedecido os trâmites legais, e principalmente as 
regras das Leis nº. 10.520/02 e 8.666/93 HOMOLOGO 
o mesmo em favor das empresas S. J Degaspari Ltda, 
Premium Comércio e Serviços Ltda-EPP, Rosilene 
Vieira Lopes ME e Braseiro Comercio e Serviços Ltda, 
que no período de 01 (um) ano poderá atingir o valor 
total de R$ 2.179.567,80.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para possível 
fornecimento de alimentação escolar, com entrega 
parcelada em cronograma fornecido pela secretaria 
municipal de educação, para atender os estudantes 
da rede municipal de educação residente deste 
município de Ibitirama-ES.
Fonte de Recurso: Convênio FNDE - PNAE e do 
Tesouro municipal.
##ASS CÉLIO MARTINS MORALES
##CAR PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO
##DAT Ibitirama - ES, 29 de abril de 2022.

Protocolo 841302

Jaguaré

Aviso de Licitação

PREGÃO ELETRONICO Nº. 006/2022
O Fundo de Municipal de Saúde de Jaguaré - ES, 
torna público a abertura de processo licitatório, 
que tem por objeto Contratação de empresa espe-
cializada na prestação de serviços para realização 
de exames radiológicos do Tórax AP, emissão de 
laudos médicos, com fornecimento de mão de 
obra, equipamentos, materiais de insumos, para 
atendimento aos usuários do SUS, que será realizada 
no dia 13 de maio de 2022, às 09:00h, no site www.
portaldecompraspublicas.com.br. Informações 
através do email:licitacoes@jaguare.es.gov.br, site: 
jaguare.es.gov.br.

Jaguaré-ES,  29 de abril de 2022.
Tânia Maria Pariz Xavier

Secretaria Municipal de Saúde
Protocolo 840876

       Pregão Presencial Nº 0011/2022
Resultado/Homologação de Licitação

A Prefeitura Municipal de JAGUARÉ-ES, torna a 
público o resultado homologado do Pregão Presencial 
Nº 0011/2022, tendo as JUST CONSTRUTORA EIRELI 
ME nos lotes 2 e 3 no valor total de R$ 288.225,00  e 
SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI no lote 1 no valor 
total de R$ 478.400,00.
Jaguaré - ES, 24 de março de 2021.

Marcos Antonio Guerra Wandermurem
Prefeito de

Protocolo 840878
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Itaguaçu

Aviso de Licitação

A Prefeitura Municipal de Itaguaçu/Fundo Municipal 
de Saúde/ES através de sua Pregoeira torna público 
que fará realizar as seguintes Licitações:

PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2022 - SRP
Às 08h30min do dia 13/05/2022, objetivando o 
Registro de Preços para a futura e eventual aquisição 
de Lixeiras Recicláveis, Lixeiras Laranja e Container 
Lixeira, a fim de atender as demandas da Secretaria 
de Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento 
Urbano. ID: 2022.034E0700001.02.0016

PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2022 - SRP
Às 09h00min do dia 16/05/2022, objetivando 
o Registro de Preços para futuras e eventuais 
aquisições de Fraldas Descartáveis para doação 
aos usuários acamados e portadores de doenças 
que comprometam o controle voluntario das 
necessidades fisiológicas diárias, acompanhados 
pelas Equipes de saúde e os pacientes que estejam 
sob os cuidados da Unidade Municipal de Urgência 
em Emergência “Nossa Senhora da Boa Família”. ID: 
2022.034E0700001.02.0017

PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2022
Às 08h30min do dia 17/05/2022, objetivando 
a contratação de empresa para prestação de 
serviço de confecção e instalação de corrimão, nas 
dependências externas do Pronto Atendimento da 
Unidade Municipal de Urgência e Emergência “Nossa 
Senhora da Boa Família”, pertencente a Secretaria 
Municipal de Saúde. ID: 2022.034E0700001.01.0021

PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022
Às 09h00min do dia 18/05/2022, objetivando 
a aquisição de veículos para estruturar a Rede 
Publica Municipal de Saúde, promovendo maior 
segurança aos profissionais, fortalecendo e 
ampliando os serviços ofertados aos Usuários do 
Sistema Único de Saúde no âmbito do Município. ID: 
2022.034E0700001.01.0022

As exigências legais a serem cumpridas e a forma 
de apresentação das propostas estão previstas nos 
Editais acima descritos, que poderão ser retirados 
através do site: www.itaguacu.es.gov.br. Maiores 
informações pelo tel. (27) 3725-1103 - ramal 3030 
ou pelo e-mail: licitacao@itaguacu.es.gov.br.

Itaguaçu/ES, 29/04/2022

SONIA LUMINATA COVRE FRANCO
Pregoeira Oficial

Protocolo 841163

João Neiva

Inexigibilidade de Licitação

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES, através do FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE, denominado CONTRATANTE, 
torna público a Ratificação de Inexigibilidade de 
Licitação, cujo objeto é a contratação de empresa 
para o fornecimento de bilhetes de passagens em 
ônibus coletivo intermunicipal e interestadual, para 
atender a Secretaria Municipal de Saúde, de acordo 
com o processo n° 3418/2021. Fundamentação: 
Art. 25, I, da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993 
e alterações posteriores. CONTRATADA: VIAÇÃO 
ÁGUIA BRANCA. VALOR TOTAL: R$ 24.000,00
João Neiva, 29 de abril de 2022.

Dirceu Antônio Gripa
Secretário Municipal de Saúde

Protocolo 840792

Marilândia

Resultado de Licitação

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA torna público o EXTRATO 
DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO do Pregão Presencial 
nº. 026/2022, cujo objeto é a FORMALIZAÇÃO 
DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA PARA FORNECIMENTO DE 
URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇO DE TRANSPORTE 
FUNERÁRIO, ARRUMAÇÃO E PREPARAÇÃO DO 
CORPO - COD: 2022.046E0700001.02.0022. A 
Empresa Vencedora foi: SHEKINAH ASSISTENCIA 
FAMILIAR LTDA ME no lote 1 no valor total de R$ 
164.163,00.

Marilândia - ES 29/04/2022.
AUGUSTO ASTORI FERREIRA

Prefeito Municipal

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA torna público o EXTRATO 
DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO do Pregão Presencial 
nº. 027/2022, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO 
DE INFORMATICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COD. CIDADES 
2022.046E0700001.01.0007. A Empresa Vencedora 
foi: G.I.S. COMERCIAL SANTANA ME no lote 1 no 
valor total de R$ 66.900,00.
Marilândia - ES 29/04/2022.
AUGUSTO ASTORI FERREIRA
Prefeito Municipal

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA torna público 
o EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO do 
Pregão Presencial nº. 028/2022, cujo objeto é 
a FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, 
PARA FORNECIMENTO DE KITS LANCHES, EM 
ATENDIMENTO A SECRETERIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
- COD. CIDADES: 2022.046E0700001.02.0023. A 
Empresa Vencedora foi: JEAN CARLOS CAZOTI ME 
no lote 1 no valor total de R$ 47.560,00e PADARIA 
E CONFEITARIA DOCE SABOR LTDA-ME no lote 2 no 
valor total de R$ 27.600,00.
Marilândia - ES 29/04/2022.
AUGUSTO ASTORI FERREIRA
Prefeito Municipal

Protocolo 841494

Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 29 de Abril de 2022 às 23:00:36 Código de Autenticação: f828bcb3



www.amunes.es.gov.br

757
DOM/ES - Edição Nº2.008

Vitória, segunda-feira, 02 de Maio de 2022 757
DOM/ES - Edição Nº2.008

Vitória, segunda-feira, 02 de Maio de 2022

Piúma

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO - 2ª CHAMADA
CREDENCIAMENTO Nº 001/2022
ID CidadES: 2022.056E0500001.17.0002
A Comissão Permanente de Licitação - CPL nomeada 
pelos Decretos nº 2.427/2022, no cumprimento à Lei 
nº 8.666/93, torna público que o Município de Piúma 
realizará no dia 23/05/2022 (vinte e três de maio 
de dois mil e vinte e dois) às 09 (nove) horas, na 
Sala de Reunião da nova sede da Prefeitura, situada 
na Avenida Felicindo Lopes, nº 238, Bairro Acaiaca, 
Piúma-ES, o credenciamento de Pessoa Jurídica es-
pecializada para a prestação de serviços de confecção 
e/ou reparo de próteses dentárias, conforme moldes 
encaminhados pelo dentista responsável da Unidade 
de Saúde do Município de Piúma-ES. O Edital 
encontra-se a disposição dos interessados no site 
da prefeitura https://www.piuma.es.gov.br/portal/
transparencia/licitacao ou através do e-mail cpl@
piuma.es.gov.br.

Piúma/ES, 29 de abril de 2022.

POLYANNA HELVECIO GOMES
Presidente da CPL

Protocolo 840962

Resultado de Licitação

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 021/2022
ID CidadES: 2022.056E0700001.02.0016

Processo nº 0.742/2022
O MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES, por meio de sua 
Pregoeira Oficial, torna público resultado da licitação 
em referência, cujo objeto é  contratação de empresa 
para fornecimento de recarga e botija completa 
de gás de cozinha, devidamente homologado pelo 
Prefeito, em atendimento à Lei n° 8.666/93.
Empresa vencedora:
CORADELO DISTRIBUIDORA E MERCADO LTDA:
Item 01: valor total de R$87.120,00
Item 02: valor total de R$29.040,00
Item 03: valor total de R$8.940,00

Piúma, 29 de abril de 2022.
Fernanda da S. P. Parente

Pregoeira Oficial - PMP
Protocolo 840773

Ata Registro de Preço

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 054/2022
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
N.º 015/2022
Processo nº 10256/2021.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA/
ES - CNPJ Nº 27.165.695/0001-18.
CONTRATADA: A M B DE OLIVEIRA FILHO ME, inscrita 
no CNPJ sob o nº    20.151.027/0001-92

OBJETO:  Contratação de empresa para Aquisição 
de hardwares, suprimentos de informática, 
equipamentos para atender a prefeitura de Piúma, 
conforme detalhamento e demais condições 
constantes do Anexo 01, que integra o presente 
Pregão para todos os fins.

VALOR GLOBAL: R$ 413.137,23
(quatrocentos e treze mil, cento e
trinta e sete reais e vinte e três centavos)
Vigência: 12(doze)meses.
01/05/2022 a 30/04/2023
Piúma/ES, 29/04/2022.
Paulo Celso Cola Pereira
Prefeito Municipal

Protocolo 840990

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2022
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
N.º 019/2022
Processo nº 10582/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA/
ES - CNPJ Nº 27.165.695/0001-18.
CONTRATADA: MICROFORT INFORMÁTICA LTDA ME 
inscrita no CNPJ sob o nº        24.675.507/0001-03
OBJETO:  Contratação de empresa para AQUISIÇÃO 
DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E PROJETOR 
MULTIMÍDIA, conforme detalhamento e demais 
condições constantes do Anexo 01, que integra o 
presente Pregão para todos os fins.

VALOR GLOBAL: R$ 16.165,56
(dezesseis mil, cento e sessenta e cinco
reais e cinquenta e seis centavos)
Vigência: 12(doze)meses.
01/05/2022 a 30/04/2023
Piúma/ES, 29/04/2022.
Paulo Celso Cola Pereira
Prefeito Municipal

Protocolo 841509

Santa Leopoldina

Resultado de Licitação

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 015/2022

CIDADES: 2022.061E0700001.01.0018
O Município de Santa Leopoldina torna público o 
resultado do Pregão Eletrônico n.º 015/2022, após 
percorrido os prazos para recurso e contrarrazões, 
cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, conforme espe-
cificações constantes no Termo de Referência do 
Edital, para que produza os devidos efeitos legais e 
jurídicos. Assim, nos termos da legislação vigente, 
fica o presente processo ADJUDICADO em favor da 
empresa GEOCAMP ASSESSORIA, CONSULTORIA E 
INFORMATICA LTDA no valor total de R$ 467.362,00 
(quatrocentos e sessenta e sete mil trezentos e 
sessenta e dois reais). Processo Administrativo Nº 
000224/2022,  oriundo da Secretaria Municipal de 
Finanças.

Santa Leopoldina/ES, 29 de abril de 2022
MIKE MULLER STANGE

PREGOEIRO
Protocolo 841280
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Santa Teresa

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI

PREGÃO ELETRÔNICO N°026/2022
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de 
materiais e equipamentos de informática, para 
atender às necessidades das Secretarias desta mu-
nicipalidade, sendo elas: Secretaria Municipal de Ad-
ministração e Recursos Humanos, Turismo e Cultura 
e Assistência Social.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 8h do dia 
13/05/2022.
ABERTURA DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 9h 
do dia 13/05/2022.
LOCAL: Prefeitura Municipal de Santa Teresa - Rua 
Darly Nerty Vervloet, 446 - Centro, Santa Teresa - 
ES.
Contato para informações adicionais:
Tel: (27) 3259 - 3853.
O EDITAL PODERÁ SER RETIRADO PELO SITE DO 
MUNICIPIO DE SANTA TERESA.
Site: www.santateresa.es.gov.br
E-mail:licitacao@santateresa.es.gov.br
Endereço Eletrônico:www.licitacoes-e.com.br
Santa Teresa, 29 de abril de 2022

Iliani Totola knupp
Pregoeira Oficial - PMST

Protocolo 840782

São Domingos do Norte

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO -SRP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022 -PMSDN

Objeto: Contratação de Empresa especializa-
da na execução dos serviços de DESINSETIZA-
ÇÃO, DESRATIZAÇÃO e DESCUPINIZAÇÃO, nas 
Secretarias solicitantes e demais setores conforme 
quantidades e especificações contidas no anexo I do 
edital e Termo de Referência. Os envelopes deverão 
ser entregues até às 8h do dia  13 de Maio, no 
protocolo da Prefeitura Municipal, o credenciamento 
ocorrerá a partir das 8h30 e a abertura dos envelopes 
às 9h do mesmo dia e local. O Edital completo está à 
disposição dos interessados na Prefeitura Municipal, 
no site oficial da Prefeitura Municipal: www.sao-
domingosdonorte.es.gov.br Informações através 
do telefone (27) 3742-0200 das 07h às 11h e das 
12h30 às 16h30.
São Domingos do Norte/ES, 29 de Abril de 2022.

Jardel Picacio Lopes Chodacki
Pregoeiro PMSDN

Protocolo 840923

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022-FMS

SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: Aquisição de leite em pó, suplemento 
alimentar e fraldas descartáveis visando atender a 
Secretaria Municipal de Saúde «Licitacao_OBJETO», 
conforme especificações e condições constantes no 
anexo I e termo referência do Edital. Os envelopes 
deverão ser entregues até às 13h do dia  13 de 
Maio 2022, no protocolo da Prefeitura Municipal, 
o credenciamento ocorrerá a partir das 13h30 e a 
abertura dos envelopes às 14h do mesmo dia e local. 
O Edital completo está à disposição dos interessados 
na Prefeitura Municipal, no site oficial da Prefeitura 
Municipal: www.saodomingosdonorte.es.gov.br 
Informações através do telefone (27) 3742-0200 
das 07:30h às 11:30h e das 12h30 às 16h30.
São Domingos do Norte/ES, 29 de Abril de 2021.

Jardel Picacio Lopes Chodacki
Pregoeiro PMSDN

Protocolo 841426

Dispensa de Licitação

- TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 39/2022 
-

PROCESSO Nº 2411/2022/PMSDN

Do Objeto: Contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de placas de nomenclaturas de 
ruas.

Razão Social: EDMONCLEBI MORAIS DE ASEVEDO 
ME
Endereço: Av. Antonio José de Souza, 459 - Centro - 
São Gabriel da Palha-ES
CNPJ: 05.217.743/0001-31.

Do Valor e do Pagamento: A presente contratação 
importa em R$ 585,00 ( quinhentos e oitenta e cinco 
reais).

Da Justificativa: A dispensa de licitação para a 
aquisição do objeto do presente termo, justifica-se 
pela necessidade de nomear as ruas, para que sejam 
sanadas as exigências feitas em glosas pela Caixa 
Econômica Federal e consequentemente entregues 
às ruas do Pólo, rua Gilmar Coelho Pires, rua Thereza 
Sian Lerback, rua Martins Ferreira de Souza, rua 
Valdemar Ott, rua Manoel do Nascimento, rua 
Projetada 90, rua Francisco Schimith Bergue e rua 
José Calegari, que dependem da instalação das 
referidas placas de identificação para aprovação do 
fiscal e finalização da obra.

Do Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei 
Federal nº 8.666/93, com as alterações posteriores.

São Domingos do Norte/ES, 29 de abril de 2022.

JARDEL PICACIO LOPES CHODACKI
Presidente da CPL - Portaria nº8.295/2022

RATIFICAÇÃO
Em vista das justificativas e fundamentações retro 
relatadas e levando-se em consideração os termos 
do parecer jurídico, expedido pela Procuradoria 
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Geral, aprovo a realização da despesa, independente 
de licitação.

São Domingos do Norte/ES, 29 de Abril de 2022

Ana Izabel Malacarne de Oliveira
Prefeita Municipal

Protocolo 840967

- TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2022 
-

PROCESSO Nº 2399/2022/FMS

Do Objeto: Contratação de empresa para prestação 
de serviços com fornecimento de peças para 
instalação e configuração da Central de PABX e dos 
telefones da Secretaria Municipal de Saúde.

Razão Social: DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME
Endereço: Av. Fioravante Rossi, 472 - Lacê - 
Colatina-ES
CNPJ: 03.928.675/0001-93

Do Valor e do Pagamento: A presente contratação 
importa  em R$ 12.000,00 (doze mil reais)

Da Justificativa: A dispensa de licitação visa a 
contratação de empresa especializada para o 
fornecimento e instalação da Central de PABX e dos 
telefones fixo na Secretaria Municipal de Saúde. 
Para os servidores será importante porque adiantará 
o fluxo de trabalho e evitará o deslocamento de 
servidores de uma sala para outra.

Do Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei 
Federal nº 8.666/93, com as alterações posteriores.

São Domingos do Norte/ES, 29 de abril  de 2022.

JARDEL PICACIO LOPES CHODACKI
Presidente da CPL - Portaria nº8.295/2022

RATIFICAÇÃO
Em vista das justificativas e fundamentações retro 
relatadas e levando-se em consideração os termos 
do parecer jurídico, expedido pela Procuradoria 
Geral, aprovo a realização da despesa, independente 
de licitação.

São Domingos do Norte/ES, 29 de Abril de 2022

Ana Izabel Malacarne de Oliveira                            Waldir 
Feroni Junior
Prefeita Municipal                                        Secretário 
Municipal de Saúde

Protocolo 841193

Inexigibilidade de Licitação

- TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 19/2022 PMSDN-

JARDEL PICACIO LOPES CHODACKI, Presidente da 
CPL  -  Comissão Permanente de Licitação designa o 
através da Portaria nº 8.295/2022, no uso de suas 
atribuições legais,

Processo nº:  2277/2022

Do Objeto: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de vistoria e manutenção 
em máquina pesada - ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 
XCMG - XE 150BR.

Razão Social: CAMPO FORTE TRATORES E 
IMPLEMENTOS AGRIC. EIRELI
Endereço: Av. Prefeito Samuel Batista Cruz, 10955 - 
Canivete - Linhares-ES
CNPJ: 19.917.678/0003-23

Da Justificativa: Justifica-se a contratação da 
prestação de serviços de vistoria e manutenção da 
máquina  ESCAVADEIRA HIDRAULICA - XCMG - XE 
150BR, devido a mesma está na garantia, uma vez 
que a empresa é exclusiva da marca XCMG.

Do Valor e do Pagamento: A presente contratação 
importa em R$ 4.031,16 (quatro mil, trinta e um reais 
e dezesseis centavos), para as peças e R$ 2.140,00 
(dois mil, cento de quarenta reais) para prestação de 
serviços, em estimativa de gastos conforme Termo 
de Referência.

Do Fundamento Legal: Art. 25, inciso II, da Lei 
8.666/93 e alterações posteriores.

São Domingos do Norte/ES, 29 de abril  de 2022.

JARDEL PICACIO LOPES CHODACKI
Presidente da CPL - Portaria nº8.295/2022

RATIFICAÇÃO
Em vista das justificativas e fundamentações retro 
relatadas e levando-se em consideração os termos 
do parecer jurídico, expedido pela Procuradoria 
Geral, aprovo a realização da despesa, independente 
de licitação.

São Domingos do Norte/ES, 29 de Abril de 2022

Ana Izabel Malacarne de Oliveira
Prefeita Municipal

Protocolo 840973

São Roque do Canaã

Resultado de Licitação

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2022

ID TCES: 2022.068E0500001.01.0002

Constatada a regularidade dos atos procedimentais, 
HOMOLOGO o procedimento licitatório referente ao 
Pregão Eletrônico nº 014/2022, conforme parecer do 
Pregoeiro Oficial do Município, em favor de:

a) ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA, vencedora 
dos itens/lotes nº 03, 04, 07 e 08, totalizando em 
R$ 14.646,00 (quatorze mil, seiscentos e quarenta 
e seis reais).
b) D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI, 
vencedora dos itens/lotes nº 13, 15, 17, 19, 20, 23 e 
24 totalizando em R$ 12.339,00 (doze mil, trezentos 
e trinta e nove reais).
c) ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E 
COMÉRCIO DE MATERIAIS, vencedora dos itens/
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lotes nº 12 e 21 totalizando em R$ 7.287,02 (sete 
mil, duzentos e oitenta e sete reais e dois centavos).
d) CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO E MANUTENÇÃO 
EM GERADORES LTDA, vencedora do item/lote nº 
22, totalizando em R$ 71.100,00 (setenta e um mil 
reais).
e) OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIOS EIRELI, 
vencedora do item/lote nº 06, totalizando em R$ 
3.550,00 (três mil, quinhentos e cinquenta reais).
f) EMERSON NUNES DO EGITO, vencedora do item/
lote nº 10, totalizando em R$ 627,00 (seiscentos e 
vinte e sete reais).
g) ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI, 
vencedora do item/lote nº 09, totalizando em R$ 
3.499,95 ( três mil, quatrocentos e noventa e nove 
reais e noventa e cinco centavos).
h) ARGOS LTDA, vencedora do item/lote nº 18, 
totalizando em R$ 3.036,28 ( três mil, trinta e seis 
reais e vinte e oito centavos).
i) NEW WIND COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, 
vencedora dos itens/lotes nº 01, 05 e 16 totalizando 
em R$ 9.171,00 ( nove mil, cento e setenta e um 
reais).
Informamos que os itens/lotes nº 02, 11 e 14 foram 
considerados cancelados.
Por fim, informamos que o valor total adquirido neste 
certame perfaz o montante de R$ 125.256,25 (cento 
e vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e seis reais 
e vinte e cinco centavos).
Desse modo, AUTORIZO a confecção das Autorizações 
de Empenho, visando a aquisição de equipamentos 
e materiais permanentes para a Unidade de Saúde 
Ethevaldo Francisco Roldi, em atendimento a 
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS/SR.

São Roque do Canaã - ES, 29 de abril de 2022.

MARCOS GERALDO GUERRA
PREFEITO MUNICIPAL

Protocolo 841094

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2022
ID CidadES: 2022.068E0700001.02.0003

Constatada a regularidade dos atos procedimentais, 
HOMOLOGO o procedimento licitatório referente ao 
Pregão Presencial nº 014/2022, conforme parecer 
do Pregoeiro Oficial do Município, em favor de:

a) PRB EVENTOS ESPORTIVOS LTDA, vencedora 
do LOTE ÚNICO, com o valor total global de R$ 
216.800,00 (duzentos e dezesseis mil e oitocentos 
reais).

Desse modo, AUTORIZO a convocação do repre-
sentante para a formalização da Ata de Registro 
de Preços, visando a contratação de empresa de 
prestação de serviços de arbitragem, para atender 
às demandas da Secretaria Municipal de Turismo, 
Cultura, Esporte e Lazer do Município de São Roque 
do Canaã.

São Roque do Canaã - ES, 29 de abril de 2022.

MARCOS GERALDO GUERRA
PREFEITO MUNICIPAL

Protocolo 841201

Inexigibilidade de Licitação

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001604/2022
Identificação CidadES: 2022.068E0700001.10.0008
AUTORIZAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO
ARTIGO 25, INCISO I DA FEDERAL LEI 8.666/93 E 
SUAS ALTERAÇÕES

O Prefeito Municipal de São Roque do Canaã - Estado 
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
AUTORIZA a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, 
processada com fundamento na Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações, especialmente em seu 
artigo 25, inciso I, e ainda com base no Parecer 
Jurídico da Assessoria Jurídica Municipal, para que 
se proceda com a contratação da empresa AUDATEX 
BRASIL SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
02.144.891/0001-85, ora autorizada e especializada 
na locação de software de automação, no valor global 
de R$ 9.240,60 (nove mil, duzentos e quarenta reais 
e sessenta centavos) em atendimento à Secretaria 
Municipal de Administração Correndo tal despesa por 
conta específica da Lei Orçamentária Anual (LOA) 
do Município de São Roque do Canaã - ES, para o 
exercício de 2022.

São Roque do Canaã - ES, 29 de abril de 2022.

__________________________________
MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

Protocolo 841420

Viana

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico
SRP nº 059/2022
Código CidadES:

2022.073E0700001.02.0029
O Município de Viana/ES, por meio da Prefeitura 
Municipal, através de sua Pregoeira, TORNA 
PÚBLICO a quem possa interessar que realizará 
a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 
059/2022, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS 
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, COM LIGAÇÕES 
ILIMITADAS PARA QUALQUER TELEFONE (FIXO OU 
MÓVEL DE QUALQUER OPERADORA) DENTRO DO 
BRASIL, INCLUINDO SISTEMA INFORMATIZADO DE 
GERENCIAMENTO ONLINE DAS LINHAS (GESTOR 
ONLINE), COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS VIA 
REDE MÓVEL DISPONÍVEL NACIONALMENTE COM 
TECNOLOGIA DIGITAL, TIPO PLANO CORPORATIVO 
PÓS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS 
SMARTPHONES SOB A FORMA DE COMODATO (PARA 
OS PACOTES TIPO I, II, III E IV), PARA ATENDER 
ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES GESTORAS DO 
MUNICÍPIO DE VIANA/ES
Limite de acolhimento propostas: 16/05/2022 às 
12h.
Inicio da disputa: 16/05/2022 às 14h.
Informações: Edital disponível nos sites www.portal-
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decompraspublicas.com.br e www.viana.es.gov.br. 
Tel.: (27) 2124-6731 de 09h às 18h ou pelo e-mail: 
licitacao@viana.es.gov.br.

Viana/ES, 29 de abril de 2022.
Georgea Passos

Pregoeira
Protocolo 841282

Ata Registro de Preço

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
134/2022

Código CidadES: 2022.073E07.0000102.0016
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 035/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 930/2022.
Contratante: MUNICÍPIO DE VIANA/ES.
Contratada: RC TECNOLOGIA E SOLUÇÕES 
INTEGRADAS EIRELI.
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO, 
EDIÇÃO, TRANSMISSÃO AO VIVO ATRAVÉS 
DE STREAMING PELA INTERNET (NO MODELO 
LIVE) E DESENVOLVIMENTO DE INTERFACE WEB 
INTERATIVA, PARA COBERTURA DA PROGRAMAÇÃO 
REFERENTE À 1ª MOSTRA VIRTUAL VIANA CULTURA 
& ARTE.
Valor: O valor total do presente termo é de R$ 
20.322,40 (vinte mil trezentos e vinte e dois reais e 
quarenta centavos).
Vigência: O prazo de vigência será de 12 (doze) 
meses, contados do dia posterior à data de sua 
publicação no órgão de imprensa oficial.

Viana/ES, 27 de abril de 2022.
WANDERSON BORGHARDT BUENO
PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA/ES

Protocolo 841323

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
109/2022

Código CidadES: 2022.073E0700001.02.0013
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 028/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 323/2022.
Contratante: MUNICÍPIO DE VIANA/ES.
Contratada: INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA 
LTDA.
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 
TINTA ACRÍLICA FOSCA PARA PISO.
Valor: O valor total referente ao lote 01 (01) é de 
R$ 217.175,00 (duzentos e dezessete mil cento e 
setenta e cinco reais).
Vigência: O prazo de vigência será de 12 (doze) 
meses, contados do dia posterior à data de sua 
publicação no órgão de imprensa oficial.

Viana/ES, 26 de abril de 2022.
WANDERSON BORGHARDT BUENO
PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA/ES

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
110/2022
Código CidadES: 2022.073E0700001.02.0013
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 028/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 323/2022.
Contratante: MUNICÍPIO DE VIANA/ES.
Contratada: SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS 
LTDA.

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 
TINTA ACRÍLICA FOSCA PARA PISO.
Valor: O valor total referente ao lote 01 (01) é de 
R$ 666.225,00 (seiscentos e sessenta e seis mil 
duzentos e vinte e cinco reais).
Vigência: O prazo de vigência será de 12 (doze) 
meses, contados do dia posterior à data de sua 
publicação no órgão de imprensa oficial.
Viana/ES, 26 de abril de 2022.
WANDERSON BORGHARDT BUENO
PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA/ES

Protocolo 841344

Câmaras

Boa Esperança

Errata

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9669/2022

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de 
material de consumo (gêneros alimentícios, limpeza, 
higiene e cozinha) para atender a demanda da 
Câmara Municipal de Boa Esperança/ES.

O Presidente da Câmara Municipal de Boa Esperança/
ES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Ratificar a Dispensa de Licitação nº 003/2022, 
processo administrativo nº 9669/2022, após acato 
do parecer jurídico desta Casa de Leis e declaração da 
Comissão Permanente de Licitação, com fundamento 
no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, em 
favor das seguintes empresas:

P A N I F I C A D O R A 
BRAGA LTDA ME - 
CNPJ: 39.284.781/0001-
29, sediada na Avenida 
Senador Eurico 
Rezende, 909, Centro, 
Boa Esperança/ES, 
CEP: 29845-000.

  

ITENS PREÇO UNITÁRIO 
R$

PREÇO TOTAL R$

02 5,21 104,20
03 7,89 189,36
07 6,99 349,50
08 3,99 79,80
10 1,49 59,60
14 4,39 52,68
18 8,49 42,45
VALOR TOTAL R$  877,59
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LOCATELLI SU-
PERMERCADOS E 
SERVIÇOS LTDA - 
CNPJ: 03.073.056/0012-
17, sediada na Avenida 
Senador Eurico 
Rezende, Centro, Boa 
Esperança/ES, CEP: 
29845-000.

  

ITENS P R E Ç O 
UNITÁRIO R$

PREÇO TOTAL R$

01 21,29 127,74
04 9,59 115,08
05 18,99 1.519,20
09 2,29 27,48
11 4,09 40,90
13 3,99 47,88
15 4,39 105,36
16 4,49 224,50
17 10,09 30,27
VALOR TOTAL R$  2.238,41

BOA FRUTA COMERCIO 
DE FRUTAS LTDA - 
CNPJ: 09.184.702/0001-
47, sediada na Avenida 
Senador Eurico Rezende, 
605, Centro, Boa 
Esperança/ES, CEP: 
29845-000.

  

ITENS PREÇO UNITÁRIO 
R$

PREÇO TOTAL R$

06 5,99 17,97
12 7,74 185,76
19 10,65 21,30
20 11,99 239,80
21 11,99 431,64
VALOR TOTAL R$  896,47

PUBLIQUE-SE,

Boa Esperança/ES, 29 de abril de 2022.

RENATO BARROS
Presidente

Protocolo 841033

Colatina

Resultado de Licitação

RESULTADO DO JULGAMENTO DO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº003/2022 - PROC. ADMINISTRATI-

VO Nº074/2002.
A Câmara Municipal de Colatina, por meio de sua 
Pregoeira torna público para que produza os efeitos 
legais e jurídicos, o resultado da licitação em 
referência que tem como objeto: Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços em 
tecnologia da informação, através da implantação, 
treinamento, licença de uso, operação assistida, 
suporte e hospedagem mensal de uma solução Web, 

pelo período de 12(doze) meses. Assim nos termos 
da legislação vigente e em conformidade com o 
Parecer jurídico constante nos autos, fica o presente 
processo ADJUDICADO em favor da empresa 
vencedora: ÁGAPE  ASSESSORIA E CONSULTORIA 
LTDA - CNPJ nº. 02.548.735/0001-80, perfazendo 
valor total de R$ 370.000,00(trezentos e setenta mil 
reais), tendo obtido o valor de aproximadamente 
7,47%(sete vírgula, quarenta e sete por cento) de 
desconto do valor total previsto. Diante do exposto, 
solicitamos a homologação da presente licitação, 
para darmos prosseguimento ao mesmo. Colatina/
ES, 29 de abril de 2022. Pregoeira/CMC

Protocolo 840931

Adjudicação e/ou Homologação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo nº. 074/2022
Pregão Presencial nº. 003/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços em tecnologia da informação, 
através da implantação, treinamento, licença de uso, 
operação assistida, suporte e hospedagem mensal 
de uma solução Web, pelo período de 12(doze) 
meses. Tendo o processo licitatório obedecido os 
tramites legais, e principalmente as regras da Lei 
Federal nº. 10.520/20 e 8.666/93, e estando de 
acordo com a Adjudicação da pregoeira desta 
Câmara Municipal, HOMOLOGO tal prestação de 
serviços, determinando a elaboração do contrato e 
posterior empenho. EMPRESA VENCEDORA: Empresa 
ÁGAPE  ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ 
nº. 02.548.735/0001-80, perfazendo o valor total 
de R$ 370.000,00(trezentos e setenta mil reais). 
Câmara Municipal de Colatina - ES, 29 de abril de 
2022. JOLIMAR BARBOSA DA SILVA - Presidente da 
Câmara Municipal de Colatina

Protocolo 840934

Ibiraçu

Inexigibilidade de Licitação

Inexigibilidade De Licitação
Nº 002/2022

Em cumprimento ao art. 26, da Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, a Exma. Sra. Presidente da Câmara 
Municipal de Ibiraçu, no uso de suas atribuições 
legais, torna público que nos autos do Proc. 152/2021, 
ratificou a Inexigibilidade de Licitação objetivando 
a contratação de empresa para prestar serviços de 
treinamento/capacitação no “Curso de capacitação 
em licitações (Curso Completo de Licitações - 
Aspectos Gerais sobre a Nova Lei de Licitações - Lei 
n.º 14.133/2021), para as Servidoras Angela Mª 
Tintori Polezeli e Isabella Gomes Bottan Lombardi, 
nos dias 04, 05 e 06 de maio de 2022 , a favor da 
empresa: Instituto Tríade Capacitação e Consultoria 
Ltda ME, CNPJ nº 36.900.945/0001-07. Fundamento 
legal: Art. 25, inciso I, da Lei nº 8.666/93. Ibiraçu. 
Ibiraçu, 29/04/2022. Valéria Dos Santos Rosalém. 
Presidente da CMI
ID: 2022.030L0200001.10.0002

Protocolo 841518
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Mucurici

Dispensa de Licitação

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo nº 061/2022
Processo de Dispensa de Licitação nº 004/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL 
ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA 
E ORIENTAÇÃO À EQUIPE TÉCNICA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE MUCURICI - ES

FORNECEDOR: WSIMON ASSESSORIA, 
CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA - ME.

CNPJ: 09.261.527/000144

ENDEREÇO AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 617, 
SHOPPING GUILHERME JOSÉ BRICKEDDE, 2º PISO, 
SALA 10-A, CENTRO, DOMINGOS MARTINS, ES, 
CEP: 29.260-000.

VALOR TOTAL: R$ 8.900,00 (OITO MIL E NOVECENTOS 
REAIS).

FUNDAMENTO: ARTIGO 75, INCISO II DA LEI 
FEDERAL Nº 14.133/2021.

RATIFICO nos termos do artigo 75, da Lei Federal nº 
14.133/2021 a Dispensa de Licitação nº 004/2022, 
em conformidade com o Termo de Referência e Jus-
tificativa.

RATIFICAÇÃO Publicada em: https://www.mucurici.
es.leg.br/

Mucurici, 29 de fevereiro de 2022.

Romário Alves da Silva
Presidente da Câmara

Protocolo 841066

São Gabriel da Palha

Errata

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022
Errata nº 001/2022

A Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, no uso 
de suas atribuições legais, faz saber que RETIFICA 
o Edital TP nº. 001/2022, publicado no Diário Oficial 
dos Municípios em 04 de abril de 2022, que trata de 
Contratação de empresa para prestação de serviço 
especializado visando à organização e realização de 
Concurso Público de Provas e Títulos para a Câmara 
Municipal de São Gabriel da Palha - ES, no que tange 
aos seguintes itens:

ONDE SE LÊ:
6.4.1
b.1.: Caso a licitante seja sediada em local diverso 
do Espírito Santo, deverá apresentar o atestado 
do seu Conselho Regional de Administração com o 
devido visto do CRA-ES.

LEIA-SE:
6.4.1
b.1) Para fins de assinatura de contrato, caso a 
licitante vencedora seja sediada em local diverso 
do Espírito Santo, deverá apresentar o atestado 
registrado no CRA da sua região e devidamente 
vistado pelo CRA-ES.

ONDE SE LÊ (PREÂMBULO):
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA, 
com sede na Rua Ivan Luiz Barcelos, n°104, Bairro 
Glória, São Gabriel da Palha - ES, por intermédio de 
seu Presidente, de acordo com a Lei nº 8.666/93 
consolidada, TORNA PÚBLICO que realizará licitação 
nos termos deste edital a partir das 13h (treze horas) 
do dia 05 de maio de 2022.

LEIA-SE (PREÂMBULO):
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA, 
com sede na Rua Ivan Luiz Barcelos, n°104, Bairro 
Glória, São Gabriel da Palha - ES, por intermédio de 
seu Presidente, de acordo com a Lei nº 8.666/93 
consolidada, TORNA PÚBLICO que realizará licitação 
nos termos deste edital a partir das 13h (treze horas) 
do dia 02 de junho de 2022.

ONDE SE LÊ:
4.1 - Até o dia 05 de maio de 2022 às 12 horas e 30 
minutos, a licitante deverá protocolar os envelopes 
[…].

LEIA-SE:
4.1 - Até o dia 02 de junho de 2022 às 12 horas e 30 
minutos, a licitante deverá protocolar os envelopes 
[…].

ONDE SE LÊ:
4.3 - A sessão que ocorrerá a Tomada de Preços terá 
início a partir das 13 horas do dia 05 de maio de 
2022 [...].

LEIA-SE:
4.3 - A sessão que ocorrerá a Tomada de Preços terá 
início a partir das 13 horas do dia 02 de junho de 
2022[...].

As demais disposições do Edital 01/2022 continuam 
inalteradas.

Todas essas alterações estarão dispostas, de forma 
integrada, ao Edital Retificado que será publicado na 
presente data.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é 
expedida a presente.

São Gabriel da Palha-ES, em 28 de abril de 2022.

DAYSON MARCELO BARBOSA
Presidente

Protocolo 841084
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Entidades Municipais

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz

Resultado de Licitação

AVISO DO RESULTADO DA FASE PROPOSTA DE 
PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS 003/2022
O SAAE de Aracruz-ES, por intermédio da CPL, 
designada pela Portaria SAAE-ARA-023/2022, torna 
público aos interessados o resultado da Fase Proposta 
de Preços, em conformidade com a Lei 8.666/93 e 
suas alterações.
PROPOSTA CLASSIFICADA:
I -  UNIÃO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO 
AMBIENTAL EIRELLI no valor global de R$ 550.589,73.
PROPOSTA DESCLASSIFICADA I -  JB DA SILVA 
JUNIOR LTDA.
Fica, a partir desta publicação, aberto o Prazo 
Recursal em conformidade o Art. 109, Inciso I, Alínea 

“b” da Lei Federal N° 8.666/93. Maiores informações 
através do e-mail: licita@saaeara.com.br
Josemar Alves dos Reis
Presidente da CPL

Protocolo 841271

Dispensa de Licitação

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 24, INCISO 
V DA LEI FEDERAL 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.

O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Aracruz- ES torna público que reconhece a dispensa 
de licitação em favor da empresa Antônio de Jesus 
Souza sob CNPJ nº 37.084.725/0001-15, referente a
Contratação de empresa para prestação de serviços 
de lavagem de veículos pertencentes à frota do SAAE-
ARACRUZ. Valor total de R$ 8.580,00. Processo 
número 51/2022.

Amadeu Zonzini Wetler
Diretor Geral do SAAE

Protocolo 841247
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