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AT O S  D O  P O D E R  E X E C U T I V O  M U N I C I PA L

DECRETO Nº 27.263/2017 
Suplementação de Dotações Orçamentárias 

O PREfEITO MUNICIPAl DE CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM, Estado do ESPIRITO SANTO, no uso de suas 
atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal Nº 7445, Art.34, 
de 03/11/2016. Decreta: 

Art. 1º - Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor 
de R$ 893.493,66 (OITOCENTOS E NOVENTA E TRES 
MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E 
SESSENTA E SEIS CENTAVOS), para reforço das seguintes 
dotações orcamentárias: 

PROCURADORIA GERAl DO MUNICIPIO 

02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO 

3390460101-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE 

VALE-ALIMENTAÇÃO 

fonte:

100000000000

10.000,00

GABINETE DO PREfEITO 

04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL 

3390460102-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE 

VALE-FEIRA 

fonte:  100000000000

3.000,00

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 

3390460102-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE 

VALE-FEIRA 

fonte:  100000000000

6.000,00

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 

3390460101-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE 

VALE-ALIMENTAÇÃO 

fonte:  100000000000

32.000,00

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 

3390390100-ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 

fonte:  100000000000

1.050,00

SECRETARIA MUNICIPAl DE COMUNICAÇÃO SOCIAl 

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 

3390460101-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE 

VALE-ALIMENTAÇÃO 

fonte:  100000000000

7.000,00

SECRETARIA MUNICIPAl DE DEfESA SOCIAl 

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL 

3390460101-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE 

VALE-ALIMENTAÇÃO 

fonte:  100000000000

25.000,00

SECRETARIA MUNICIPAl DE DESENVOlVIMENTO URBANO

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

3390460102-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE 

VALE-FEIRA

fonte:  100000000000

5.000,00

SECRETARIA MUNICIPAl DA fAZENDA

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3390460102-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE 

VALE-FEIRA

fonte:  100000000000

15.000,00

08.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES 

E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  

3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 

fonte:  100000000000

136.503,04

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA 

3390460101-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE 

VALE-ALIMENTAÇÃO 

fonte:  100000000000

5.000,00

SECRETARIA MUNICIPAl DE AGRICUlTURA E ABASTECIMENTO 

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

3390460102-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE 

VALE-FEIRA 

fonte:  100000000000

5.000,00

SECRETARIA MUNICIPAl DE CUlTURA 

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA 

3390460102-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE 

VALE-FEIRA 

fonte:  100000000000

2.500,00

SECRETARIA MUNICIPAl DE ESPORTES E lAZER 
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13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ESPORTE E DE LAZER 

3390460101-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE 

VALE-ALIMENTAÇÃO 

fonte:  100000000000

15.000,00

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ESPORTE E DE LAZER  

3390460102-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE 

VALE-FEIRA 

fonte:  100000000000

13.000,00

SECRETARIA MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO 

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL  

3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 

fonte:

110100000000

3.875,00

17.02.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES 

E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  

3190960100-PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS 

fonte:  110100000000

3.098,64

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL  

3390302600-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 

fonte:

110100000000

309.042,64

17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO 

FUNDAMENTAL  

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 

fonte:

110100000000

257.001,50

SECRETARIA MUNICPAl DE INTERIOR 

20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR 

3390460101-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE 

VALE-ALIMENTAÇÃO 

fonte:  100000000000

14.000,00

SECRETARIA MUNICIPAl DE HABITAÇÃO 

21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO 

3390460101-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE 

VALE-ALIMENTAÇÃO 

fonte:  100000000000

7.000,00

21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO 

3390460102-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE 

VALE-FEIRA 

fonte:  100000000000

4.500,00

21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO 

3390393900-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 

fonte:

100000000000

1.000,00

21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO 

3390391202-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 

INFORMÁTICA 

fonte:  100000000000

922,84

SECRETARIA MUNICIPAl DE GESTÃO ESTRATÉGICA 

22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA 

3390460102-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE 

VALE-FEIRA 

fonte:  100000000000

1.000,00

22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR

3390460101-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE 

VALE-ALIMENTAÇÃO

fonte:  100000000000

8.000,00

SECRETARIA MUNICIPAl DE GESTÃO DE TRANSPORTES

23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE

3390460102-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE 

VALE-FEIRA

fonte:  100000000000

3.000,00

TOTAl SUPlEMENTAÇÕES 893.493,66

Art. 2º - Os recursos a serem utilizados para atender ao que dispõe 
o artigo anterior é o proveniente de: REDUÇÃO nos termos de 
que dispõe o Art. 43, Parágrafo Primeiro, item III, da Lei Federal 
nº 4.320/64, conforme segue: 

GABINETE DO PREfEITO 

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO  

3390305000-BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 

fonte:  100000000000

1.050,00

SECRETARIA MUNICIPAl DE COMUNICAÇÃO SOCIAl 

05.01.04.131.0505.2027 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS  

3390398300-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 

fonte:  100000000000

500,00

SECRETARIA MUNICIPAl DA fAZENDA 
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08.01.99.999.9999.3308 FORMAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA  

9999999900-RESERVA DE CONTINGENCIA 

fonte:  100000000000

16.618,98

SECRETARIA MUNICIPAl DE SERVIÇOS URBANOS

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3390460101-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE 

VALE-ALIMENTAÇÃO

fonte:  100000000000

76.000,00

14.01.15.452.1431.2138 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA

3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

fonte:  100000000000

119.884,06

SECRETARIA MUNICIPAl DO MEIO AMBIENTE 

15.01.18.122.1842.2220 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 

3390460101-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE 

VALE-ALIMENTAÇÃO 

fonte:  100000000000

10.000,00

SECRETARIA MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO 

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL  

3390391900-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 

fonte:

110100000000

6.973,64

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL  

3390301400-MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 

fonte:

110100000000

566.044,14

SECRETARIA MUNICIPAl DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS 

18.01.04.331.1844.2248 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS PELO VALE 

ALIMENTAÇÃO 

3390460101-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE 

VALE-ALIMENTAÇÃO 

fonte:  100000000000

47.000,00

SECRETARIA MUNICIPAl DE OBRAS 

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS 

3390460101-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE 

VALE-ALIMENTAÇÃO 

fonte:  100000000000

40.000,00

SECRETARIA MUNICIPAl DE HABITAÇÃO 

21.01.11.333.2148.2265 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA INCLUSÃO 

PRODUTIVA  

4490369900-OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA 

fonte:  100000000000

6.422,84

SECRETARIA MUNICIPAl DE GESTÃO DE TRANSPORTES

23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE

3390302300-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

fonte:

100000000000

1.500,00

23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE

3390303900-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

fonte:

100000000000

1.500,00

TOTAl REDUÇÃO 893.493,66

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data. 

Cachoeiro de Itapemirim, 2 de outubro de 2017. 

VICTOR DA SIlVA COElHO 
Prefeito Municipal 

DECRETO Nº 27264/2017 
Suplementação de Dotações Orçamentárias-Superavit Financeiro 

O PREfEITO MUNICIPAl DE CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM, Estado do ESPIRITO SANTO, no uso de suas 
atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal Nº 7445, Art.34, 
de 03/11/2016. Decreta: 

Art. 1º - Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor de 
R$ 3.131.522,52 (TRES MILHÕES E CENTO E TRINTA 
E HUM MIL E QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E 
CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), para reforço das seguintes 
dotações orcamentárias: 

SECRETARIA MUNICIPAl DA fAZENDA 

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA 

4590650100-CONSTIT.OU AUMENTO CAPITAL EMPRESAS PÚBLICAS 

fonte:  300000000000

2.390.239,00

SECRETARIA MUNICIPAl DE SAUDE

16.02.10.301.1635.2162 OFERTA DE SERVIÇO DA SAÚDE

3390394200-SERV. MÉDICO-HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS

fonte:

300000000000

741.283,52

TOTAl SUPlEMENTAÇÕES 3.131.522,52

Art. 2º - Os recursos a serem utilizados para atender ao que dispõe 
o artigo anterior é o proveniente de: SUPERAVIT FINANCEIRO 
nos termos de que dispõe o Art. 43, Parágrafo Primeiro, item I, da 
Lei Federal nº 4.320/64, conforme segue: 

TOTAl SUPERAVIT fINANCEIRO                                                                                               3.131.522,52

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data. 

Cachoeiro de Itapemirim, 2 de outubro de 2017. 

VICTOR DA SIlVA COElHO 
Prefeito Municipal 

DECRETO Nº 27.270/2017 
Suplementação de Dotações Orçamentarias-Camara Municipal 

O PREfEITO MUNICIPAl DE CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM, Estado do ESPIRITO SANTO, no uso de suas 
atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal Nº 7445, de 
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03/11/2016. Decreta: 

Art. 1º - Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor de 
R$ 815.000,00 (OITOCENTOS E QUINZE MIL REAIS), para 
reforço das seguintes dotações orcamentárias: 

CAMARA MUNICIPAl 

01.01.28.843.0000.3006 PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL DO 

LEGISLATIVO  

4690719900-OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 

fonte:

300000000000

445.700,00

01.01.01.031.0101.2008 GESTÃO LEGISLATIVA 

3390302900-MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 

fonte:

100000000000

4.000,00

01.01.28.843.0000.3006 PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL DO 

LEGISLATIVO  

4690719900-OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 

fonte:

100000000000

197.300,00

01.01.01.031.0101.2008 GESTÃO LEGISLATIVA

3390398800-DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

fonte:

100000000000

18.000,00

01.01.01.031.0101.2008 GESTÃO LEGISLATIVA

4490521900-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

fonte:

100000000000

150.000,00

TOTAl SUPlEMENTAÇÕES 815.000,00

Art. 2º - Os recursos a serem utilizados para atender ao que dispõe 
o artigo anterior é o proveniente de: REDUÇÃO nos termos de 
que dispõe o Art. 43, Parágrafo Primeiro, item III, da Lei Federal 
nº 4.320/64, conforme segue: 

CAMARA MUNICIPAl 

01.01.01.031.0101.2008 GESTÃO LEGISLATIVA 

4490523000-VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 

fonte:

100000000000

60.000,00

01.01.01.031.0101.2008 GESTÃO LEGISLATIVA 

3390360600-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 

fonte:

100000000000

10.000,00

01.01.01.031.0101.2008 GESTÃO LEGISLATIVA 

3390395500-SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 

fonte:

100000000000

10.000,00

01.01.01.031.0101.2008 GESTÃO LEGISLATIVA

3390398200-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

fonte:

100000000000

200.000,00

01.01.01.031.0101.2008 GESTÃO LEGISLATIVA

4490520600-APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

fonte:

100000000000

20.000,00

01.01.28.843.0000.3006 PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL DO 

LEGISLATIVO  

3290210202-JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/ GOV.IPACI 

fonte:

100000000000

39.300,00

01.01.01.031.0101.2008 GESTÃO LEGISLATIVA 

3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 

fonte:

100000000000

20.000,00

01.01.01.031.0101.2008 GESTÃO LEGISLATIVA  

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS 

fonte:

300000000000

245.700,00

01.01.01.031.0101.2008 GESTÃO LEGISLATIVA

3390460101-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-

ALIMENTAÇÃO

fonte:  300000000000

200.000,00

01.01.01.031.0101.2008 GESTÃO LEGISLATIVA

3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE

fonte:

100000000000

10.000,00

TOTAl REDUÇÃO 815.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data. 

Cachoeiro de Itapemirim, 4 de outubro de 2017. 

VICTOR DA SIlVA COElHO 
Prefeito Municipal 

DECRETO Nº 27.297

REGUlAMENTA AS fÉRIAS DOS SERVIDORES 
PÚBlICOS MUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO DE 
2017/2018.

O PREfEITO MUNICIPAl DE CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 
atribuições legais,

RESOlVE:

Art. 1º Ficam aprovadas as Férias dos Servidores Públicos 
Municipais da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, 
constantes na relação em anexo, nos termos do Artigo 70 da Lei 
nº 4.009/94, para o exercício 2017/2018, a serem gozadas no 
decorrer do ano de 2018.

Art. 2º Ao solicitar férias regulamentares o servidor o fará, 
respeitando os procedimentos regulados pela Portaria n° 426/2009, 
da SEMASI, que dispõe sobre a solicitação de período aquisitivo 
de férias.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Cachoeiro de Itapemirim, 16 de outubro de 2017.

VICTOR DA SIlVA COElHO
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº764/2017 
Remanejamento de Dotações Orçamentárias 

O PREfEITO MUNICIPAl DE CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM, Estado do ESPIRITO SANTO, no uso de suas 
atribuições legais, resolve: 

Art. 1º - Efetuar o Remanejamento de R$ 742.217,52 
(SETECENTOS E QUARENTA E DOIS MIL E DUZENTOS 
E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), 
para acréscimo dos seguintes sub-elementos da despesa 
orcamentárias, conforme segue: 

SECRETARIA MUNICIPAl DE ESPORTES E lAZER 

13.01.27.122.1842.2218 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ESPORTE E DE LAZER  

3390302200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

fonte:  100000000000

934,00

SECRETARIA MUNICIPAl DE SAUDE

16.02.10.301.1635.2162 - OFERTA DE SERVIÇO DA SAÚDE

3390394200 - SERV. MÉDICO-HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS

fonte:  120100000000

741.283,52

TOTAl SUPlEMENTAÇÕES 742.217,52

Art. 2º - Os recursos para atender o disposto no artigo 1º, será 
o proveniente do remanejamento de redução dos seguintes sub-
elementos da despesa orçamentária: 

SECRETARIA MUNICIPAl DE ESPORTES E lAZER 

13.01.27.122.1842.2218 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ESPORTE E DE LAZER  

3390301600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

fonte:  100000000000

234,00

13.01.27.122.1842.2218 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ESPORTE E DE LAZER

3390302300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

fonte:  100000000000

700,00

SECRETARIA MUNICIPAl DE SAUDE

16.02.10.301.1635.2162 - OFERTA DE SERVIÇO DA SAÚDE

3390394200 - SERV. MÉDICO-HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS

fonte:  300000000000

741.283,52

TOTAl REDUÇÕES 742.217,52

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

Cachoeiro de Itapemirim, 2 de outubro de 2017. 

VICTOR DA SIlVA COElHO 
Prefeito Municipal

S E C R ETA R I A  M U N I C I PA L  D E 
A D M I N I S T R A Ç Ã O  E  S E R V I Ç O S  I N T E R N O S

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO 
DE lOCAÇÃO 

Republicado por Incorreção na data

ESPÉCIE:  2º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 178/2015.
lOCADOR: JOSÉ BERMOND e s/m JURANDIR ELOISA 
PEREIRA BERMOND. 
lOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM, atendendo as necessidades do SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS.

OBJETO: Prorrogar a vigência do contrato de Locação n° 
178/2015, firmado em 02/10/2015.
PRAZO: 12 (doze) meses
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Recursos Próprios - Saúde, à saber:
Reduzido:16020066
Órgão/Unidade:16.02,Projeto/Atividade: 10.301.1633.2.150, 
Despesa: 3.3.90.36.15.00
Fonte de Recurso: 120100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
DATA DA ASSINATURA: 29/09/2017.
SIGNATÁRIO: Victor da Silva Coelho – Prefeito Municipal, 
Luciara Botelho Moraes Jorge – Secretária Municipal de Saúde, 
José Bermond e Jurandir Eloisa Pereira Bermond – Locadores.
PROCESSO: Protocolo nº 51 – 25.922/2017.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO

ESPÉCIE: 4º Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2016.
CONVENENTE: HOSPITAL INFANTIL ‘’FRANCISCO DE 
ASSIS’’.
CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM, atendendo necessidades da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS. 
OBJETO: Prorrogar a vigência do Convênio 001/2016, firmado 
em 08/01/2016, objetivando dar  continuidade ao credenciamento 
de instituição especializada para serviço de análise Clínica 
Laboratorial, de forma ininterrupta, sendo: de Segunda a Sexta-
feira das 7h às 19 h em escala de sobreaviso, nos demais horários, 
finais de semana e feriados, para atender a demanda dos prontos 
atendimento municipal da unidade de saúde Paulo Pereira Gomes 
e Itaoca, Centro de Referência e infectologia Abel Santana CRIAS 
e Pré-Natal proveniente das Unidades básicas de saúde e unidades 
da estratégia de saúde da família no município de Cachoeiro de 
Itapemirim.
PRAZO: 06 (seis) meses.
VAlOR: R$ 324.960,00 (trezentos e vinte quatro mil, novecentos 
e sessenta reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Recursos Próprios - Aporte Saúde, à conta da dotação orçamentária:
Reduzido: 16020714
Órgão/Unidade:16.02, Programa de Trabalho:10.301.1635.2.162, 
Despesa: 3.3.90.39.42.00
Fonte de Recurso: 120116020201 – RECURSOS PRÓPRIOS - 
APORTESAÚDE
DATA DA ASSINATURA: 06/10/2017.
SIGNATÁRIOS: Victor da Silva Coelho – Prefeito Municipal, 
Luciara Botelho Moraes Jorge – Secretário Municipal de Saúde e 
Winston Roberto Soares Vieira Machado –  Presidente do Hospital 
Infantil.
PROCESSO: Prot nº 51- 33.101/2017.

EXTRATO DE DESPESA POR ADESÃO 

fORNECEDOR: HSF COMERCIAL LTDA.
OBJETO: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 003/2017/
Município de Marataízes/ Secretaria Municipal de Educação, para 
aquisição de Livros Didáticos, a pedido da Secretaria Municipal 
de Educação – SEME, conforme segue:
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ITEM ESPECIfICAÇÃO MARCA QUANT. VAlOR 
UNITÁRIO

VAlOR 
TOTAl

244

INOVA BRASIL - LINGUA 
PORTUGUESA  
 Livro ALUNO   
 
 
 Autor: DANIEL BARBOSA 
  
 
 Editora: EDJOVEM    
  
 
 ISBN: 9788598068947

5°ANO 147 R$ 123,90 R$ 
18.213,30

245

INOVA BRASIL - LINGUA 
PORTUGUESA  
 Livro ALUNO   
 
 
 Autor: DANIEL BARBOSA 
  
 
 Editora: EDJOVEM    
  
 
 ISBN: 9788598068947

5°ANO 521 R$ 123,90 R$ 
64.551,90

246

INOVA BRASIL - LINGUA PORTUGUESA 
 
  LIVRO PROFESSOR 
  
 
  Autor: DANIEL BARBOSA 
  
 
  Editora: EDJOVEM  
  
 
  ISBN:  
9788598068923 

5°ANO 26 R$ 129,50 R$ 3.367,00

247

INOVA BRASIL - MATEMÁTICA
 Livros ALUNO  
 
 
 Autor: DANIEL BARBOSA 
  
 
 Editora: EDJOVEM 
  
 
 ISBN:  9788598068947 
 

5°ANO 147 R$ 123,90 R$ 
18.213,30

248

INOVA BRASIL - MATEMÁTICA
 Livros ALUNO  
 
 
 Autor: DANIEL BARBOSA 
  
 
 Editora: EDJOVEM 
  
 
 ISBN:  9788598068947 
 

5°ANO 521 R$ 123,90 R$ 
64.551,90

249

 INOVA BRASIL - MATEMÁTICA 
 
 LIVRO PROFESSOR 
  
 
 Título: INOVA BRASIL -  
  
 
 Autor: DANIEL BARBOSA 
  
 
 Editora: EDJOVEM 
  
 
 ISBN:  9788598068923 
 

5°ANO 26 R$ 129,50 R$ 3.367,00

432

INOVA BRASIL - LINGUA PORTUGUESA 
 
 Livro ALUNO   
 
 
 Autor: DANIEL BARBOSA 
  
 
 Editora: EDJOVEM    
  
 
 ISBN: 9788598068954 
 

9°ANO 400 R$ 135,50 R$ 
54.200,00

433

INOVA BRASIL - LINGUA PORTUGUESA 
 
 LIVRO PROFESSOR 
  
 
 Autor: DANIEL BARBOSA 
  
 
 Editora: EDJOVEM  
  
 
 ISBN: 9788598068930 
 
 

9°ANO 11 R$ 139,50 R$ 1.534,50

434

INOVA BRASIL - MATEMÁTICA 
 
 Livros ALUNO  
 
 
 Autor: DANIEL BARBOSA 
  
 
 Editora: EDJOVEM 
  
 
 ISBN: 
9788598068954 

9°ANO 400 R$ 135,50 R$ 
54.200,00

435

INOVA BRASIL - MATEMÁTICA 
 
 LIVRO PROFESSOR 
  
 
 Título: INOVA BRASIL -  
  
 
 Autor: DANIEL BARBOSA 
  
 
 Editora: EDJOVEM 
   
 ISBN: 9788598068930 
 

9°ANO 12 R$ 139,50 R$ 1.674,00

TOTAl
R$ 

283.872,90

VAlOR: R$ 283.872,90 (duzentos e oitenta e três mil, oitocentos 
e setenta e dois reais e noventa centavos).
PROCESSO: Prot. nº 1 – 27.859/2017 .

I PA C I

PORTARIA Nº 494/2017

CONCEDE lICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE.

A DIRETORA DE BENEfÍCIOS SOCIAIS DO IPACI - 
Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas 
através da Portaria nº 041, de 26/01/2017, resolve:

Art. 1º - Conceder aos servidores públicos municipais, constan-
te em relação anexa, licença para tratamento de saúde, conforme 
atestados médicos apresentados e anexos nos processos mencio-
nados, nos termos do artigo 91 da Lei nº 4.009, de 20.12.1994 – 
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais c/c artigo 57, §§ 1º e 
2º, da Lei nº 6.910, de 20/12/2013.

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

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 10 de outubro de 2017.

JENNIfER COSTABEBER DE OlIVEIRA
Diretora de Benefícios Sociais 

RELAÇÃO ANEXA A PORTARIA Nº 494/2017

Servidor Cargo Lotação
Licença

Protocolo
Duração Início

AfONSO HENRIQUE 
AMORIM PONTES

Professor PEB 
C V SEME 07 dias 08/10/2017 34.621/2017

ANDERSON PEREIRA 
BESSA Guarda Municipal SEMDEF 02 dias 01/10/2017 34.332/2017

ANDREA MACEDO BRAZ Professor PEB 
A IV SEME 04 dias

03 dias
04/10/2017
09/10/2017 34.607/2017

BIANCA PRADO 
EVANGElISTA GABRIEl Ajudante Geral SEMUI 03 dias 03/10/2017 34.346/2017

EDSON fERREIRA DOS 
SANTOS Vigia SEMDEF 01 dia 03/10/2017 34.386/2017

fABRÍCIO HONORATO 
DE SOUZA Vigia SEMDEF 03 dias 06/10/2017 34.563/2017

HERCIlIO CARVAlHO 
DOS ANJOS Calceteiro SEMO 23 dias 09/10/2017 34.559/2017
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IVONETE RAINHO 
ROCHA

Professor PEB 
B V SEME 06 dias 06/10/2017 34.391/2017

JORGE JUSTINO 
CARREIRO Motorista SEMUI 09 dias 06/10/2017 31.856/2017

lAYNIA fERREIRA 
AlEXANDRINO

Auxiliar de 
Serviços de 
Educação SEME 21 dias 06/10/2017 33.689/2017

MARlETE OlIOSI 
MOTTÉ

Professor PEB 
C V SEME 25 dias 28/09/2017 34.329/2017

MARCOS RODRIGO DA 
SIlVA

Auxiliar de 
Serviços de 
Controle de 
Zoonoses

SEMUS 07 dias 06/10/2017 31.815/2017

MARINETY EMIlIANO 
DOS REIS Gari SEMSUR 07 dias 04/10/2017 34.582/2017

NIlTON JONATAN DE 
SOUZA AlVES Guarda Municipal SEMDEF 02 dias 26/08/2017 29.852/2017

PORTARIA Nº 495/2017

CONCEDE BENEfÍCIO AUXÍlIO-DOENÇA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A DIRETORA DE BENEfÍCIOS SOCIAIS DO IPACI - 
Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas 
através da Portaria nº 041, de 26/01/2017, resolve:

Art. 1º - Conceder benefício auxílio-doença, nos termos do 
artigo 57 da Lei nº 6.910/2013, à servidora pública municipal 
lAYNIA fERREIRA AlEXANDRINO, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Serviços de Educação, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação, no período de 40 (quarenta) dias a partir de 27 de 
outubro de 2017, conforme avaliação da junta médica constante 
no processo de protocolo nº 33.689, de 02/10/2017.

Art. 2º - Conceder alta à servidora em tela, em virtude de junta 
médica realizada no dia 06 de outubro de 2017, conforme parecer 
médico lançado no processo mencionado no artigo 1º desta 
Portaria, nos termos do artigo 57, § 5º, da Lei nº 6.910/2013, em 
05 de dezembro de 2017 e retorno ao trabalho a partir de 06 de 
dezembro de 2017.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 11 de outubro de 2017.

JENNIfER COSTABEBER DE OlIVEIRA
Diretora de Benefícios Sociais 

PORTARIA Nº 496/2017

CONCEDE BENEfÍCIO AUXÍlIO-DOENÇA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A DIRETORA DE BENEfÍCIOS SOCIAIS DO IPACI - 
Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, 

Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas 
através da Portaria nº 041, de 26/01/2017, resolve:

Art. 1º - Conceder benefício auxílio-doença, nos termos do artigo 
57 da Lei nº 6.910/2013, ao servidor público municipal MARCOS 
RODRIGO DA SIlVA, ocupante do cargo de Auxiliar de 
Serviços de Controle de Zoonoses, lotado na Secretaria Municipal 
de Saúde, no período de 24 (vinte e quatro) dias a partir de 13 de 
outubro de 2017, conforme avaliação da junta médica constante no 
processo de protocolo nº 31.815, de 15/09/2017.

Art. 2º - Conceder alta ao servidor em tela, em virtude de junta 
médica realizada no dia 06 de outubro de 2017, conforme parecer 
médico lançado no processo mencionado no artigo 1º desta 
Portaria, nos termos do artigo 57, § 5º, da Lei nº 6.910/2013, em 
05 de novembro de 2017 e retorno ao trabalho a partir de 06 de 
novembro de 2017.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 11 de outubro de 2017.

JENNIfER COSTABEBER DE OlIVEIRA
Diretora de Benefícios Sociais 

PORTARIA Nº 497/2017

CONCEDE BENEfÍCIO AUXÍlIO-DOENÇA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A DIRETORA DE BENEfÍCIOS SOCIAIS DO IPACI - 
Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, 
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas 
através da Portaria nº 041, de 26/01/2017, resolve:

Art. 1º - Conceder benefício auxílio-doença, nos termos do artigo 
57 da Lei nº 6.910/2013, ao servidor público municipal JORGE 
JUSTINO CARREIRO, ocupante do cargo de Motorista, lotado 
na Secretaria Municipal de Interior, no período de 136 (cento e 
trinta e seis) dias a partir de 15 de outubro de 2017, conforme 
avaliação da junta médica constante no processo de protocolo nº 
31.856, de 15/09/2017.

Art. 2º - Conceder alta ao servidor em tela, em virtude de junta 
médica realizada no dia 06 de outubro de 2017, conforme parecer 
médico lançado no processo mencionado no artigo 1º desta 
Portaria, nos termos do artigo 57, § 5º, da Lei nº 6.910/2013, em 
27 de fevereiro de 2018 e retorno ao trabalho a partir de 28 de 
fevereiro de 2018.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 11 de outubro de 2017.

JENNIfER COSTABEBER DE OlIVEIRA
Diretora de Benefícios Sociais 
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AT O S  D O  P O D E R  L E G I S L AT I V O  M U N I C I PA L

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 016/2017.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAl DE 
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, EM CONJUNTO COM A MESA DIRETORA, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES lEGAIS E REGIMENTAIS.

RESOLVEM:

1º)  Tornar sem efeito a publicação do Ato da Presidência nº 
015/2017.

2º) Publique-se para que produza todos os efeitos legais e 
administrativos. 

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 16 de outubro de 2017.

AlEXANDRE BASTOS RODRIGUES
Presidente

WAllACE MARVIlA fERNANDES
Vice-Presidente

RENATA SABRA B. fIÓRIO NASCIMENTO
1ª Secretária

DIOGO PEREIRA lUBE
2º Secretário

AVISO DE PREGÃO 07/2017

PREGÃO nº07/2017 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE SOfTWARE (LICENÇA DE 
USO DE SUÍTE DE APLICATIVOS MICROSOFT OFFICE 
HOME & BUSINESS 2016 OU VERSÃO EQUIVALENTE 
SUPERIOR NO REGIME FPP – ACOMPANHANDO MÍDIA DE 
INSTALAÇÃO – LICENÇA DEFINITIVA; LICENÇA DE USO 
DE SUÍTE DE APLICATIVOS COREL DRAW! GRAPHICS 
SUITE X8 OU VERSÃO EQUIVALENTE SUPERIOR NO 
REGIME FPP – ACOMPANHANDO MÍDIA DE INSTALAÇÃO 
– LICENÇA DEFINITIVA) PARA A CÃMARA MUNICIPAL DE 
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

DIA: 06/11/2017   HORA: 10:00 horas
Credenciamento: Até Dia:06/11/2017 até as09:30h 
local: Prç Jerônimo Monteiro, nº 70, Centro, Cachoeiro de 
Itapemirim.

O Edital poderá ser obtido na Câmara Municipal de Cachoeiro de 
Itapemirim/ES, de segunda a sexta-feira, das 07h00 às 13h00, na 
Pça Jerônimo Monteiro, nº 70, Centro, Cachoeiro de Itapemirim, 
ou no SITE: http://cachoeirodeitapemirim.es.leg.br

Cachoeiro de Itapemirim, 17 de Outubro de 2017

ROSA DE lIMA CANSOlI HEMERlY
Pregoeira Oficial

I N D Ú S T R I A  E  C O M É R C I O

COMUNICADO

GRAMARFIL FIO DIAMANTADO EIRELI – EPP., CNPJ Nº 
19.081.094/0001-07, torna público que REQUEREU a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente – SEMMA a Licença Prévia – LP e 
Licença de Instalação – LI, por meio do protocolo n° 30.530/2017, 
para as atividades (5.01) – Fabricação de chapas lisas ou corrugadas, 
bobinas, tiras e fitas, perfis, barras redondas, chatas ou quadradas, 
vergalhões, tubos e fios, de metais e ligas ferrosas e não ferrosas, 
a quente ou a frio, com ou sem fusão, desde que sem tratamento 
químico superficial e/ou galvano técnico.; (5.07) – Reparação, 
retífica, lanternagem e/ou manutenção de máquinas, aparelhos e 
equipamentos industriais e mecânicos diversos, inclusive motores 
automotivos, sem pintura, por aspersão, incluindo oficinas 
mecânicas. Localizada à Rod. ES – 488, s/nº, Rod. do Contorno – 
Córrego Seco, Cachoeiro de Itapemirim/ES.
NF: 3733

COMUNICADO

MINERAÇÃO ITÁLIA LTDA, CNPJ Nº 39.827.050/0001-82, 
torna público que REQUEREU a Secretária Municipal de Meio 
Ambiente – SEMMA, RENOVAÇÃO da Licença de Operação – 
LO, nº 065/2009, através do Documento – 61-3625/2017, para a 
atividade (03.09) – Beneficiamento de rochas para produção de 
pedra britada, produtos siderúrgicos ou para outros usos industriais/
agrícolas. Localizada à Rua Projetada, s/nº, Itaoca, Cachoeiro de 
Itapemirim/ES.
NF: 3734

COMUNICADO

PRIME CACHOEIRO VEICULOS LTDA, CNPJ Nº 
09.344.988/0001-80, torna público que REQUEREU a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente – SEMMA a Licença Ambiental de 
Operação - LO, por meio do protocolo n° 30286/2017, para as 
atividades (5.10) – Reparação, retífica ou manutenção de máquinas, 
aparelhos e equipamentos industriais e mecânicos diversos, 
inclusive motores automotivos, com ou sem pintura por aspersão, 
incluindo oficinas mecânicas; (24.03) – Lavagem de veículos com 
ou sem rampa ou fosso. Localizada à Rod. Eng. Fabiano Vivacqua, 
nº 165, Marbrasa, Cachoeiro de Itapemirim/ES.
NF: 3735

www.cachoeiro.es.gov.br
Serviços disponíveis: Download de Leis, Decretos, 
Portarias, Órgãos e Diários Oficiais do Município, 
endereço das secretarias, telefones de atendimento, 
serviços municipais e consulta de processos.


