
Feira da Bondade fortalece 
trabalho de entidades beneficentes
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Entre as 50 entidades beneficentes que 
se preparam para participar da 35ª edição 
da Feira da Bondade de Cachoeiro, maior 
evento de filantropia do sul capixaba, três 
são referências no cuidado de pessoas com 

deficiência.
Durante o evento, que será realizado de 14 

a 16 de setembro, no Parque de Exposições 
da cidade, o público vai poder conhecer 
melhor e ajudar a fortalecer os trabalhos 

desenvolvidos pela Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais (Apae), Associação 
dos Deficientes Físicos do Espírito Santo 
(Adesa) e Associação dos Surdos de Cachoeiro 
(Assurci).  pág. 3
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Feira da Bondade ajuda instituições de apoio 
a pessoas com deficiência

Evento, que acontece em setembro, é oportunidade para 
conhecer e apoiar ações sociais

Entre as 50 entidades beneficentes que se 
preparam para participar da 35ª edição da Feira 
da Bondade de Cachoeiro, maior evento de 
filantropia do sul capixaba, três são referências no 
cuidado de pessoas com deficiência.

Durante o evento, que será realizado de 14 
a 16 de setembro, no Parque de Exposições da 
cidade, o público poderá conhecer melhor e 
ajudar a fortalecer os trabalhos desenvolvidos pela 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
(Apae), Associação dos Deficientes Físicos do 
Espírito Santo (Adesa) e Associação dos Surdos 
de Cachoeiro (Assurci).

De acordo com Vanir Carvalho, diretora 
administrativa da Apae em Cachoeiro, a Feira da 
Bondade é, historicamente, muito importante para 
a divulgação da entidade e para a arrecadação de 
fundos – a partir da venda de comida e bebida aos 
visitantes – que colaboram para a manutenção 
dos serviços. “Mesmo em tempo de crise no 
país, as pessoas continuam se solidarizando. 
Hoje, atendemos, aproximadamente, 480 alunos 
em Cachoeiro, sem contar os atendimentos 
a moradores de outros municípios que nos 
procuram”, comenta.

A Apae está presente em dois mil municípios 
em todo o território nacional. Em Cachoeiro, fica 
no bairro São Geraldo. Possui profissionais que 
atuam nas áreas de assistência social; educação; 
saúde; prevenção; profissionalização; defesa e 
garantia de direitos; esporte, cultura e lazer, para 
pessoas excepcionais, como as com síndrome de 
Down.

Para a Adesa, a Feira é igualmente importante e 

mobiliza todos os membros da associação, que tem 
sede no bairro Gílson Carone. Em parceria com 
outras entidades, a instituição atua na doação de 
cadeiras de rodas e de banho, muletas e bengalas. 
“Gosto muito dessa época da Feira. Chamo 
amigos e parentes, faço questão de trabalhar todos 
os três dias. Todos os anos, marcamos presença. 
É um momento que serve para unir forças e as 
pessoas se solidarizarem com as instituições”, 
avalia o representante do grupo, Carlos Roberto 
Rabelo.

Solidariedade
Instituições que atuam em prol de grupos menos 

favorecidos ou com necessidades especiais nas 
áreas de saúde, esportes, atenção ao idoso, infância 
e cultura também estarão presentes no evento. De 
caráter não governamental e sem fins lucrativos, 
elas compõem o chamado terceiro setor. Possuem 
gestão própria, são voluntárias e legalmente 
constituídas. Por isso, é importante frisar que, 
mais do que os momentos de descontração e lazer 
promovidos pela Feira da Bondade, o evento é 
uma oportunidade para se conhecer as atividades 
que cada uma exerce, as formas de contribuição e 
como são conduzidas.

“A mobilização de grupos ou associações,  
para alcançar determinados objetivos, facilita 
e fortalece o propósito quando outras pessoas 
tomam conhecimento da causa. O aumento da 
participação das entidades, a cada ano na feira, 
contribui para a satisfação nos resultados. Com 
o evento, viabilizamos a maior participação 
das pessoas e, também, possibilitamos diálogos 

produtivos entre essas organizações, novos 
parceiros e o poder público”, cita a secretária 
municipal de Desenvolvimento Social, Márcia 
Bezerra.

A 35ª Feira da Bondade é uma realização da 
prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes). 
Para este ano, o tema escolhido foi “Tempo de 
Doar”. Além da variada oferta gastronômica 
comercializada pelas entidades participantes, 
shows, atividades para o público infantil, 
homenagens e parque de diversões estão entre as 
atrações do evento.

Mais de 9 mil crianças devem ser vacinadas contra pólio 
e sarampo em Cachoeiro

Começou, nesta segunda-feira (6), a campanha 
nacional de vacinação contra o sarampo e 
poliomielite (paralisia infantil). Em Cachoeiro, onde 
há 23 locais de aplicação das doses, a expectativa é 
de que sejam vacinadas, pelo menos, 9.717 crianças, 
até o fim da campanha, em 31 de agosto. 

Todas as crianças de 1 ano até menores de 
cinco anos (4 anos, 11 meses e 29 dias) devem ser 
vacinadas. O objetivo do Ministério da Saúde é 
aumentar a cobertura vacinal para evitar o retorno 
da pólio, erradicada no Brasil desde 1990, e a 
reemergência do sarampo, que voltou a ter casos 
registrados neste ano, em alguns estados, dois anos 
após o país receber, da Organização Pan-Americana 
da Saúde, o certificado de eliminação da circulação 
do vírus.

Logo no primeiro dia, os locais de vacinação de 
Cachoeiro apresentaram grande procura pelas doses. 
“A meta mínima é vacinar 95% do público-alvo, ou 
seja, 9.717 crianças, mas o nosso trabalho é para 
ultrapassar esse número”, destaca a coordenadora 
de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, 
Horminda Gonçalves.

A campanha é indiscriminada, ou seja, pretende 
vacinar todas as crianças da faixa etária estabelecida, 
para manter coberturas homogêneas de vacinação. 
Para a poliomielite, as crianças, que não tomaram 
nenhuma dose durante a vida, receberão a VIP. Já os 
menores de cinco anos, que já tiverem tomado uma 
ou mais doses da vacina, receberão a VOP, a gotinha.

Em relação ao sarampo, todas as crianças 
receberão uma dose da vacina tríplice viral, 
independente da situação vacinal, desde que não 
tenham sido vacinadas nos últimos trinta dias.

Em relação ao sarampo, todas as crianças 
receberão uma dose da vacina tríplice viral, 
independente da situação vacinal, desde que não 
tenham sido vacinadas nos últimos trinta dias. As 
doses são oferecidas nas unidades de saúde com sala 
de vacina, que funcionam de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 16h.

Poliomielite
A poliomielite, também chamada de pólio ou 

paralisia infantil, é uma doença contagiosa aguda 
causada pelo poliovírus, que pode infectar crianças 

e adultos por meio do contato direto com fezes ou 
com secreções eliminadas pela boca das pessoas 
infectadas e provocar ou não paralisia. Nos casos 
graves, em que acontecem as paralisias musculares, 
os membros inferiores são os mais atingidos. Como 
resultado da intensificação da vacinação, no Brasil, 
não há circulação de poliovírus selvagem (da 
poliomielite) desde 1990.

Todas as crianças de 1 ano até menores de cinco anos devem 
ser vacinadas
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Alunos da Escola Família Agrícola 
aprendem a fabricar derivados do leite

Objetivo é que estudantes adquiram qualificação em atividades agroindustriais

Alunos da Escola Família Agrícola de Cachoeiro 
de Itapemirim (Efaci) participam, desta segunda 
(6) até quarta-feira (8), de um curso sobre produção 
de derivados do leite, na Cozinha Comunitária 
do distrito de Itaoca. A capacitação, realizada 
por meio de parceria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural do Espírito Santo (Senar-
ES), é um complemento às atividades curriculares 
da instituição.

Durante o curso, os 15 estudantes da Efaci, 
que funciona no distrito de Pacotuba, na Fazenda 
Experimental Bananal do Norte (do Incaper), estão 
aprendendo os processos de produção de queijo, 
requeijão, iogurte, dentre outros produtos. Desse 
modo, os alunos ganham maior capacitação e 
familiaridade com a produção agroindustrial.

“Os alunos da Efaci realizam uma série de 
atividades práticas relacionadas a técnicas agrícolas 
e não agrícolas. O objetivo desse curso específico é 
oferecer-lhes maior capacitação em atividades que 
podem ser desenvolvidas no campo junto às suas 
famílias, além de aprimorar seus conhecimentos 
técnicos em geral”, destaca o coordenador da 
Efaci, Marcelo da Páschoa Chagas.

A Efaci é fruto de parceria entre o Movimento de 
Educação Promocional do Espírito Santo (Mepes) 
e a prefeitura de Cachoeiro. Em quatro anos, o 
aluno realiza, gratuitamente, o curso técnico em 
agropecuária integrado ao Ensino Médio, o que 
o prepara para seguir tanto no ensino superior, 
quanto para atuar no mercado de trabalho no meio 
rural.

Curso para beneficiários de assistência social
Também em parceria com o Senar, deverá 

ser realizado, no mês de setembro,  na Cozinha 
Comunitária de Itaoca, um curso sobre preparação 
de doces e compotas para usuários dos centros de 

referência de assistência social de Cachoeiro (Cras 
e Creas). O objetivo é oferecer oportunidades de 
qualificação para a geração de emprego e renda.

O curso com usuários dos Cras e Creas 

é uma iniciativa da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social (Semdes), que também 
é responsável pela manutenção da Cozinha 
Comunitária.

Campanha de 
Vacinação 6 a 31 de agosto

Pólio e Sarampo

Todas as crianças de um ano até menores 
de cinco anos (4 anos, 11 meses e 29 dias)
devem ser vacinadas.
Saiba mais no site: www.cachoeiro.es.gov.br SECRETARIA DE

SEMUS
SAÚDE
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Evento em Cachoeiro homenageia escritor 
Newton Braga

Organizada pela Semcult, programação é inteiramente gratuita

Nesta semana, a Secretaria de Cultura e 
Turismo de Cachoeiro de Itapemirim (Semcult) 
celebrará a memória do escritor Newton Braga 
(1911-1962), um dos filhos mais ilustres do 
município, com uma série de atividades alusivas 
à data de seu nascimento (11 de agosto).

É a segunda edição do LiteraNewton, que  
acontecerá,  na sexta-feira (10) e no sábado (11), 
em dois espaços históricos da região central da 
cidade: na Casa dos Braga – onde ele e sua família 
viveram – e na Biblioteca Pública Municipal, 
ambas localizadas na rua 25 de Março.

Inteiramente gratuita, a programação terá leituras 
dramáticas de textos do autor homenageado, 
feitas por artistas e estudantes; passeio literário 
entre a biblioteca e a Casa dos Braga, com 
acompanhamento musical de alunos do projeto 
Novos Talentos;  e entrega de fragmentos de 
poesias e textos literários aos pedestres.

A agenda incluirá, ainda, o lançamento de 
projetos pré-Bienal Rubem Braga 2020, como o 
Pé de Livros, que levará atividades de leitura a 
espaços públicos, e o Livro Virtual de Crônicas 
“Nas Asas da Borboleta Amarela”, destinado 
à publicação de autores amadores na internet. 
Ambas as ações já haviam sido implementadas 
na mobilização para a bienal deste ano.

“Em um evento para celebrar a grande 
importância de Newton para Cachoeiro, nós vamos 
dar o pontapé inicial ao também importantíssimo 
evento literário batizado com o nome de seu 
irmão, com atividades em espaços históricos 
fundamentais para a preservação da memória do 
município e a difusão de nossa produção artística. 

Com certeza, um momento mais do que especial”, 
exalta a secretária municipal de Cultura e Turismo, 
Fernanda Martins.

Sobre o homenageado
Jornalista, advogado e escritor, Newton nasceu 

na fazenda do Frade, administrada pelo pai, 
Francisco Braga, primeiro prefeito de Cachoeiro. 
Estudou no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, 
cidade onde atuou em jornais e publicou poemas 
com influência do modernismo. Voltou para 
a cidade natal em 1932, onde foi jogador do 
Estrela do Norte e redator-chefe do Correio do 
Sul, que usou para impulsionar movimentos 
cívicos, como a criação do Dia de Cachoeiro.

Confira a programação do LiteraNewton:

Sexta-feira (10)
Local: Praça da Poesia, Casa dos Braga
9h – Leitura poética (palco livre para estudantes 
e artistas), leitura dramática e performances 
utilizando textos literários de Newton Braga e de 
outros autores cachoeirenses
14h – Leitura poética (palco livre para estudantes 
e artistas), leitura dramática e performances 
utilizando  textos literários de Newton Braga e 
outros autores cachoeirenses
de 
Sábado (11)
Local: Biblioteca Pública Municipal (início) e 
Casa dos Braga
9h – Lançamento do projeto “Pé de Livros”
9h30 – Lançamento do Livro Virtual de Crônicas 
“Nas Asas da Borboleta Amarela”,  coletânea de 
crônicas publicadas no Livro Virtual da 7ª Bienal 
Rubem Braga, e da logomarca da Bienal Rubem 
Braga 2020
9h45 – Entrega de certificados de reconhecimento 
da 7ª Bienal Rubem Braga aos servidores da 
Semcult e a artistas participantes
10h – Passeio Literário da Biblioteca Municipal 
até a Casa dos Braga, com acompanhamento 
musical de alunos do projeto “Novos Talentos”. 
O passeio continuará dentro dos cômodos da casa
11h10 – Café Literário (na Praça da Poesia): 
música, poesia, apresentação da banda do Centro 
de Atividades Integradas “Newton Braga” e 
coffee break
12h – Encerramento.
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Secretaria Municipal de Administração - SEMAD

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

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Republicado por Incorreção na Quantidade do Lote 02

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2018 -  Pregão nº 
044/2017
FORNECEDOR REGISTRADO:   LUXOR COMERCIO E 
SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA – 
ME.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS DE 
IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO COM 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.

LOTE 01

ITEM 01

ESPECIFICAÇÃO Impressoras Multifuncional com tecnologia laser monocromática 
(monocromática preta – P&B); Capacidade para 30.000 cópias/impressões 

por mês;
Multifuncional: Copiadora, Impressora, Scanner; Modo Foto, texto, automático 
e Manual; Velocidade de impressão mínima de 32 ppm (carta/A4); Resolução 
Mínima de 1200 x 600 Dpi na cópia e na Impressão; Função copiadora deve 
possibilitar escala de redução e ampliação de 50% a 400%; Capacidade para 
Frente e Verso Automático para Cópia, Impressão e Digitalizações; Suportar 
impressão multi-páginas; Conter 01 bandeja para mínimo de 250 folhas A4; 
Conter 01 bandeja manual para no mínimo 50 folhas A4; Conter Alimentador 
Automático de Originais, com capacidade mínima de 50 fls; Digitalização 
/ Scanner coloridos de rede; Memória RAM mínima de 64 MB; Processador 
de no mínimo 300 Mhz; Vidro de originais para tamanhos Ofício, A4 e 
Carta; Placa de Rede Ethernet 10/100 interna, USB 2.0 de Alta velocidade e 
Host USB (Pen-Drive); Função Secure Function Lock 2.0: restringe o acesso 
do usuário individual ou grupo via rede e podendo restingir a um limite de 
páginas; Sistemas Operacionais: Windows®, Mac OS®, Linux; Protocolos de 
Rede TCP/IP no mínimo; Gerenciamento de Impressão via WEB; Códigos de 
Usuários de no mínimo 20 senhas para cópias e impressões; Painel e Manual 
em Português; Incluindo Assistência Técnica, reposição de Peças e material 
de consumo, exceto papel. Assistência Técnica nos softwares de impressão e 
digitalização; Equipamentos Novos ou até com contador no máximo 5.000 
cópias comprovando via browser ou relatório do equipamento;

UNID Unidade

QUANT 7.355.400

MARCA BROTHER MFC 8990 DW

VALOR UNITÁRIO R$ 0,0269

VALOR TOTAL R$ 197.860,26

 LOTE 02

ITEM 01

ESPECIFICAÇÃO Impressora Multifuncional Policromática (colorida); 
Capacidade para 1.500 cópias/impressões por mês; Velocidade 
de impressão colorida mínima de 31 ppm em tamanho carta; 

Resolução de impressão de 1200x1200 ppp;
Painel de controle frontal com display para exibição de status 
operacional; Poderá possuir tecnologia de impressão: TINTA; 
Processador de 600 MHz ou superior; Memória RAM: instalada 
mínima de 128 MB; Deve trabalhar com papel A4, carta, ofício 
e executivo, transparências, envelopes e cartões; Deve possuir 
capacidade para entrada de papel de no mínimo 250 folhas; 
Bandeja de saída com capacidade para 125 folhas; Deve possuir 
capacidade de impressão frente e verso automático; Deve possuir 
uma Interface USB (Universal Serial Bus) para conexão com 
o PC; Deve possuir  uma  Interface Ethernet, com velocidade  
10/100 Mbps, conector RJ-45; Todas as interfaces devem ser 
integradas ao equipamento; Possuir drivers compatíveis com 
Microsoft Windows e Linux; Deve possuir compatibilidade com 
as linguagens de impressão: PCL5e, PCL6; Post Script nível 
3; Painel e Manual em Português; Incluindo Assistência Técnica, 
reposição de Peças e material de consumo, exceto papel. 
Assistência Técnica nos softwares de impressão e digitalização; 
Equipamentos Novos de primeiro uso.

UNID Unidade

QUANT 174.000

MARCA HP OFFICE JET PRO476 MFP

VALOR UNITÁRIO R$  0,1699

VALOR TOTAL R$ 29.562,60

ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de 
Administração – SEMAD.
ÓRGÃO PARTICIPANTES  :
SEMAI – Secretaria Municipal de Agricultura e Interior (SEMAG/
SEMUI)
SEME – Secretaria Municipal de Educação
SEMAD – Secretaria Municipal de Administração (SEMASI)
SEMMAC – Secretaria Municipal de Modernização e Análise de 
Custo (SEMGES)
SEMDEC- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 
(SEMDEC / SEMUTHA/Trabalho) 
SEMDURB –  Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 
(SEMUTHA/Habitação)
SEMMA – Secretaria de Meio Ambiente
SEMGOV – Secretaria Municipal de Governo (SEMCOS) 
SEMSET – Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito 
(SEMDEF)
SEMDES – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
SEMCULT – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
SEMO – Secretaria Municipal de Obras
PGM – Procuradoria Geral do Município (PGM / SEMGES/
DCON)
SEMFA – Secretaria Municipal de Fazenda
GAP – Gabinete do Prefeito
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Secretaria Municipal de Administração - SEMAD

SEMSUR – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
SEMTRA – Secretaria Municipal de Gestão de Transportes 
CGM –  Controladoria Geral do Município (CIG)
SEMESP – Secretaria  Municipal de Esporte e Lazer
PRAZO: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 06/02/2018.
SIGNATÁRIOS: Victor da Silva Coelho – Prefeito Municipal, 
Ramom Rigoni Gobetti – Secretário Municipal de Administração 
e Gilcilene Butk  – Sócia do Fornecedora.
PROCESSO: Protocolo nº  1- 40.175/2017. 

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato Nº 204/2018.
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL 
E DE SERVIÇOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ACISCI.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM, atendendo necessidades da PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO - PGM.
OBJETO: A Locação de Área de 110 m², subdivididos em 
espaços de: recepção, espera, triagem e atendimento, visando a 
realização do 4º Mutirão de Negociação de Dívidas, contendo 
internet, telefone móvel e fixo, ambiente climatizado, durante a 
13ª FEIRA DE NEGÓCIOS, AGROTURISMO, SEMANA DO 
COMÉRCIO E DO EMPREENDEDOR, no período de 18 a 21 
de julho de 2018. 
VALOR: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos são provenientes 
do Fundo Procon,  a saber:
Dotação:0204.0412518412.170.3.3.90.39.99.19990011
Ficha – Fonte:00282-19990011
PRAZO: Até 31/12/2018.
DATA DA ASSINATURA: 18/07/2018.
SIGNATÁRIOS: Ângela de Paula Barboza – Procuradora Geral 
do Município e Francisco Carlos Montovanelli – Presidente da 
Contratada.
PROCESSO: Protocolo nº 1 – 24.901/2018.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL 
E DE SERVIÇOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ACISCI.
OBJETO: A Locação de Área de 110 m², subdivididos em espaços 
de: recepção, espera, triagem e atendimento, visando a realização 
do 4º Mutirão de Negociação de Dívidas, contendo internet, 
telefone móvel e fixo, ambiente climatizado, durante a 13ª FEIRA 
DE NEGÓCIOS, AGROTURISMO, SEMANA DO COMÉRCIO 
E DO EMPREENDEDOR, no período de 18 a 21 de julho de 
2018, a pedido da Procuradoria Geral do Município – PGM.
VALOR: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
RESPALDO: Lei nº 8.666/93, Artigo 25, Caput.
PROCESSO: Protocolo nº 1 – 24.901/2018.

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

Subsecretaria de Apoio ao Ensino – 2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL

Conselho Comunitário Escolar da Unidade de Ensino da Rede 
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim – ES.

Nº Conselho Comunitário Escolar Assembleia

Data Hora 

1 EMEB “Saturnino Rangel Mauro” 15/08/18 16h

Fonte: SEME/Subsecretaria de Apoio ao Ensino/SAE - 
agosto/2018. 

CRISTINA LENS BASTOS DE VARGAS
Secretária Municipal de Educação 

S E C R ETA R I A  M U N I C I PA L  D E  E S P O R T E  E  L A Z E R

ÁRBITROS INSCRITOS E HABILITADOS ATRAVÉS DE 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2017

PROCESSO Nº 33659/2017

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER – 
SEMESP – torna público o árbitro inscrito e habilitado através 
de Edital de Credenciamento nº 004/2017 para atuar nos eventos 
realizados e apoiados pela SEMESP, na modalidade de futebol de 
campo, conforme abaixo:
- Deyvid Antonio Sartorio Rezende

Atendendo ao item 8 do Edital supracitado, os inscritos devem 
comparecer dia 07/08/2018 na sede Administrativa da SEMESP, no 
CMU – Centro de Manutenção Urbana, para assinatura do Termo 
de Credenciamento, portando as documentações necessárias para 
tal.

Cachoeiro de Itapemirim, 06 de agosto de 2018.

Rodolpho Silva Maia
Presidente da Comissão de Seleção

Portaria nº 838/2017

Thiago da Silva Duarte
Membro da Comissão de Seleção

Portaria nº 838/2017

Aline Juriatto Fagundes
Membro da Comissão de Seleção

Portaria nº 838/2017
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S E C R ETA R I A  M U N I C I PA L  D E
 D E S E N V O LV I M E N T O  S O C I A L

ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL  E USUÁRIOS 
HABILITADOS PARA PARTICIPAREM DA ELEIÇÃO 
DA SOCIEDADE CIVIL DO COMASCI – CONSELHO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DIA 17 
DE AGOSTO DE 2018, ÀS 09 H,  NO AUDITÓRIO  DA 

SEMDES.

1-Representante de Usuário (a) ou de Organização de Usuário 
(a) da Assistência Social.

Daniel da Silva – CREAS A
Antonia Catarina Rodrigues – Projeto Casa Verde
Gabriely Benjamim Bettine Pereira – Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (APAE) 
Agda Couto de Carvalho - Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (APAE)

2-Representante de Entidade Juridicamente Constituída e 
em Regular Funcionamento e/ou  organização de Assistência 
Social.

NA CONDIÇÃO DE ELEITORA E CANDIDATA
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
Instituição de Longa Permanência para Idosos - Lar João XXIII
Cáritas Diocesana de Cachoeiro de Itapemirim
Programa de Promoção e Assistência Social “Projeto Casa Verde” 
Inspetoria Nossa Senhora da Penha - Projeto Villagindo para ser 
Feliz
Instit. de Desenvolv. Cultural, Educac. e Social do Sul do Espírito 
Santos -   COMPASSOS
Instituto Sul Capixaba de Atenção à Saúde e à Assistência Social 
– Pro-Vitae 

NA CONDIÇÃO DE ELEITORA
Instit. Longa Permanência de Idosos Lar Nina Arueira 

3-Representante de Entidades de Trabalhadores de Classe 
considerados da Assistência Social – conforme Resolução 
CNAS nº 17, de 20 de junho de 2011.

CLAUDINEIA SOARES DEBONA
Presidente do COMASCI

P R O C U R A D O R I A  G E R A L  D O  M U N I C Í P I O

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 

CONSUMIDOR – CONDECON

Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, 
na sede do Procon Cachoeiro de Itapemirim, reuniram-se os 
Conselheiros do CONDECON devidamente nomeados através de 
Decretos, em primeira chamada realizada às  oito horas e a segunda 
chamada realizada às oito horas e quinze minutos, havendo 
quórum e estando presentes os conselheiros Senhor Marcos 
Cesario da Silva – Presidente do CONDECON e Coordenador do 
Procon Cachoeiro, a Senhora Marcela Borges Daltio – representante 
titular da FAMMOPOCI (Federação das Associações de Moradores 

e Movimentos Populares de Cachoeiro de Itapemirim), Senhor 
José Nildo Mazioli -  representante Suplente da  Secretaria 
Municipal de  Fazenda, Senhor Rogério Casais – Representante 
Suplente da FAMMOPOCI (Federação das Associações de 
Moradores e Movimentos Populares de Cachoeiro de Itapemirim), 
Senhor Rui Crisóstomo de Vargas – Representante  Titular da  
AGERSA,  Senhora  Kamile Hercolano Pinheiro Storck – 
Representante titular da ACISCI (Associação Comércial, Indústrial 
e de Serviços de Cachoeiro de      Itapemirim), Senhora Hérika 
Gomes Bahiense – Representante Titular da  Secretaria Municipal 
de Agricultura e Abastecimento, Senhora Janaina Mouro Noé -  
Secretária adjunta do CONDECON, Senhor Ricardo Silva 
Fonseca, Secretário Geral do CONDECON e o Senhor Maylson 
da Silva Fernandes, servidor lotado no Procon Cachoeiro, 
conforme verifica-se pelas assinaturas lançadas no livro de 
presença. Aberta a reunião, o Presidente agradeceu a presença de 
todos, apresentou a pauta do dia, sendo: Um – Assinatura da ata da 
última reunião realizada pelo CONDECON. Dois -Apresentação 
do relatório bimestral de atividades do CONDECON – Atividades 
do primeiro, segundo e terceiro bimestres de 2018. Três  - Assuntos 
diversos/informações gerais. Iniciada a reunião o Presidente do 
CONDECON, Senhor Marcos Cesário da Silva agradeceu a 
presença de todos, apresentando os novos componentes do 
Conselho, a Senhora Marcela Borges Daltio – representante titular 
da FAMMOPOCI (Federação das Associações de Moradores e 
Movimentos Populares de Cachoeiro de Itapemirim) e o Senhor 
Luis Rogério Ramos Casaes – Representante Suplente da 
FAMMOPOCI (Federação das Associações de Moradores e 
Movimentos Populares de Cachoeiro de Itapemirim). Na sequência 
informou detalhadamente as atividades realizadas para a execução 
dos projetos aprovados através do Plano de Trabalho do 
CONDECON, esclarecendo  que os projetos definidos como 
prioritários receberam o status “em execução” e os demais que 
ainda não foram iniciados receberam o status “não iniciado”. Disse 
que cada projeto possui portfólio contendo: projeto detalhado 
demonstrando justificativa, objetivo, duração, público-alvo, 
metodologia de execução, coordenação, organização, além de 
relatórios detalhados de atividades de cada bimestre, e documentos 
comprobatórios da realização dos trabalhos, declarações/certidões 
de realização de palestras e fichas de avaliação entre outros. Em 
seguida lembrou que os projetos de cada programa é identificado 
por fichas, iniciando a apresentação do relatório bimestral pelo 
programa Procon Cidadão descrevendo os resultados dos projetos 
já iniciados que o compõem. Para o projeto FICHA 1  – Projeto 
Procon Vai à Escola, foram destacados os seguintes resultados: 
apresentado o cronograma de atividades para o ano de dois mil e 
dezoito, e os resultados alcançados pelas palestras já realizadas, 
sendo: dia treze de março de dois mil e dezoito, realizada palestra 
para alunos da EMEB Luiz Marques Pinto – Bairro Boa Vista, 
total de participantes de vinte e oito alunos. No dia quinze de 
março de dois mil e dezoito, os alunos que participaram da palestra 
realizada na EMEB Luís Marques Pinto, realizaram visita técnica 
ao Supermercado Fazoli, no Bairro Boa Vista, com a finalidade de 
colocarem em prática os conhecimentos adquiridos durante a 
palestra. A visita foi conduzida pelos Auditores-Fiscais de Direito 
do Consumidor e pelos responsáveis pela escola. Dia vinte de 
março de dois mil e dezoito foi realizada palestra na LBV – 
público-alvo crianças e adolescentes. Total de participantes: trinta 
e sete alunos. Dia vinte e oito de março de dois mil e dezoito foi 
realizada palestra na LBV para o público-alvo idosos. Total de 
participantes: treze alunos. Dia doze de maio de dois mil e dezoito 
foi realizada Palestra na LBV para os alunos do curso técnico. 
Total de participantes: onze alunos. Dia vinte e um de junho de 
dois mil e dezoito foi realizada palestra na LBV para os alunos do 
Curso técnico. Total de participantes: dezessete alunos. No período 
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os participantes das palestras totalizaram cento e seis alunos.Os 
recursos humanos foram compostos pelos servidores do Procon 
Cachoeiro e não houve empenhos no período. O presidente do 
CONDECON salientou que a Legião da Boa Vontade Cachoeiro 
tem sido grande parceira do projeto já que a Secretaria Municipal 
de Educação visualizou dificuldades para acolhimento do projeto. 
Logo depois passou a presentar os resultados da FICHA 2 – Projeto 
Procon Itinerante informando o cronograma de atividades para o 
ano de dois mil e dezoito e os Procons Itinerantes já realizados 
com os seus rankings de atendimento, sendo eles: dia vinte e 
quatro de fevereiro de dois mil e dezoito realizado atendimento na 
EMEB Padre Jeferson Luiz Magalhães – Bairro Aeroporto, com 
sete atendimentos realizados. Dia quatorze, quinze e dezesseis de 
março de dois mil e dezoito realizada na praça Jerônimo Monteiro 
o Procon Itinerante visando pontuar o dia Internacional do 
Consumidor com oitenta e seis atendimentos. Dia dezenove de 
maio de dois mil e dezoito realizada participação na ação social 
Bairro Elpídio Donizete – Assembleia de Deus Ministério de 
Cachoeiro com três atendimentos. Dia vinte e seis de maio de dois 
mil e dezoito, realizada participação na vigésima quinta Ação 
Global, realizada pelo SESI com seis atendimentos. Disse que os 
recursos humanos foram compostos pela equipe do Procon 
Cachoeiro e os recursos materiais empregados no projeto, de 
acordo com os empenhos efetuados no período, totalizaram R$ 
7.185,82 (Sete mil, cento e oitenta e cinco reais e oitenta e dois 
centavos) sendo que estes valores não referem-se a pagamentos 
efetuados. Salientou a importância do Projeto que leva aos 
consumidores em diversos locais os serviços oferecidos pelo 
Procon Cachoeiro. Continuando a reunião, apresentou os 
resultados do programa modernização administrativa, expondo os 
resultados da FICHA 5 – Projeto modernização da estrutura física 
informando todos os projetos em fase de elaboração dos processos 
licitatórios e todos os processos para aquisições previstas e em 
fase de elaboração de procedimentos de compras conforme 
descrito no relatório bimestral de atividades. Expôs que os recursos 
humanos foram compostos pela equipe do Procon Cachoeiro e que 
os recursos materiais empregados no projeto, de acordo com os 
empenhos efetuados no período, totalizaram R$ 165.567,04 
(Cento e sessenta e cinco mil reais, quinhentos e sessenta e sete 
reais e quatro centavos). Na ocasião destacou que os móveis 
empenhados já estão com as entregas iniciadas e que os valores 
informados não referem-se a pagamentos efetuados. Passou então 
a apresentar a FICHA 5 – Projeto aperfeiçoamento e capacitação 
do servidor, informando as reuniões e treinamentos dos quais 
participaram os servidores do Procon Cachoeiro, com especial 
atenção para a participação nas reuniões realizadas com o objetivo 
de tratar da proposta legislativa sobre alteração dos planos de 
saúde e para a participação no terceiro encontro do Ministério 
Público com os Procons Municipais. Também destacou a 
participação no primeiro Fórum Nacional de Debates do Procons, 
evento ocorrido na cidade de Ilhabela, o qual contou com a 
participação de diversas pessoas com representatividade na área 
do direito do consumidor. Apresentou que os recursos humanos 
foram compostos pela equipe do Procon Cachoeiro e que os 
recursos materiais empregados no projeto, de acordo com os 
empenhos efetuados no período, totalizaram R$ 4.594,49 (Quatro 
mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e nove 
centavos). Disse que este relatório bimestral de atividades 
englobou os três primeiros bimestres do ano de dois mil e dezoito 
pois os relatórios dos bimestres anteriores não puderam ser 
apresentados devido à implantação de novo sistema de 
contabilidade no âmbito do município de Cachoeiro de Itapemirim, 
sendo que durante a fase de implantação do referido sistema alguns 
relatórios permaneceram indisponíveis e entre eles estavam os 
relatórios que fundamentam a elaboração do relatório bimestral de 

atividades do CONDECON. Assim, as reuniões foram suspensas 
até que o relatório pudesse ser elaborado e apresentado como 
agora ocorrido. Em seguida lembrou das datas das próximas 
reuniões: dia vinte e seis de setembro de dois mil e dezoito e dia 
vinte e oito de novembro de dois mil e dezoito. Como ato seguinte 
colocou em votação os dados apresentados no relatório bimestral 
de atividades que foram aprovados por todos os presentes com 
direito a voto e assim será consubstanciado na resolução do 
CONDECON de número três do ano de dois mil e dezoito. Na 
sequência passou para o item dois da pauta do dia: assuntos 
diversos/informações gerais, lembrando que o Fundo Municipal 
de Proteção e Defesa do Consumidor, possui saldo proveniente de 
excesso de arrecadação de anos anteriores e que é preciso pensar 
uma destinação para esse recurso, sendo uma eventual nova sede 
do Procon Cachoeiro um projeto que deve ser considerado. O 
conselheiro suplente da FAMMOPOCI (Federação das Associações 
de Moradores e Movimentos Populares de Cachoeiro de 
Itapemirim), o senhor Luís Rogério Ramos Casais, questionou de 
onde são provenientes os recursos do fundo. Foi então explicado 
pelo presidente que os recursos são provenientes da receita de 
arrecadação das multas aplicadas pelo Procon Cachoeiro no 
exercício de sua função de poder de polícia administrativa. 
Explicou também que todos os gastos realizados com os recursos 
do fundo estão regulamentos por legislação do município e que 
não é permitida a realização de despesas de custeio com esses 
recursos pois não é plausível que o Procon Cachoeiro dependa de 
recursos de multa para custear suas atividades rotineiras e dessa 
forma os esforços de investimento do fundo são realizados no 
sentido da educação para o consumo no programa Procon Cidadão 
e na modernização administrativa. Na sequência a conselheira 
suplente da Secretaria Municipal de Agricultura e Interior, a 
senhora Hérika Gomes Bahiense, informou que não está recebendo 
os e-mails enviados pela secretaria do conselho levantando a 
discussão sobre o fato de todos os comunicados serem 
encaminhados para todos os conselheiros. Foi dito pelo presidente 
que os conselheiros podem buscar as informações que necessitarem 
a qualquer momento na secretaria do CONDECON, e que eles 
devem manter seus contatos atualizados junto à secretaria para que 
possam receber as convocações e demais informativos. O 
conselheiro represente suplente da FAMMOPOCI (Federação das 
Associações de Moradores e Movimentos Populares de Cachoeiro 
de Itapemirim), o senhor Luiz Rogério Ramos Casaes, disse que 
acha importante que os conselheiros titulares e suplentes participem 
das reuniões para que se mantenham informados. O presidente em 
seguida informou que não há impedimento sobre a participação 
dos dois representantes, de cada entidade, titular e suplente, na 
reunião e lembrou que o conselheiro que não puder participar da 
reunião poderá informar-se sobre os fatos nela ocorridos a partir 
da leitura da ata da reunião. Em seguida o conselheiro representante 
suplente da FAMMOPOCI (Federação das Associações de 
Moradores e Movimentos Populares de Cachoeiro de Itapemirim), 
o senhor Luiz Rogério Ramos Casaes, disse que acha relevante 
realizar alterações no regimento interno do conselho para alteração 
dos procedimentos para a elaboração e publicação da ata, 
explanando tópicos para os quais considera as alterações 
relevantes. Nesse sentido foram tecidas várias considerações por 
diversos participantes da reunião. Para organizar e padronizar o 
procedimento da alteração do regimento interno requerido pelos 
conselheiros o presidente do CONDECON sugeriu o seguinte: o 
regimento interno será encaminhado para todos os conselheiros 
analisarem e após análise encaminharem por escrito, via e-mail ou 
através de protocolo entregue na secretaria do CONDECON, as 
alterações sugeridas. Ficou agendada reunião extraordinária para o 
dia quinze de agosto de 2018, as oito horas, na sede no Procon 
Cachoeiro para a votação das alterações sugeridas para o regimento 
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interno. Encerradas as discussões sobre este tema a palavra foi 
novamente franqueada aos conselheiros e não havendo mais 
questionamentos e cumprida a ordem do dia foi encerrada a 
reunião e lavrada a presente ata que vai por mim assinada, Ricardo 
Silva Fonseca, Secretário-Geral do CONDECON e pelo presidente 
CONDECON, Marcos Cesário da Silva.

RICARDO SILVA FONSECA
Secretário-geral do CONDECON

MARCOS CESARIO DA SILVA
Presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do 

Consumidor

C O M I S S Ã O  D E  L I C I TA Ç Ã O

HOMOLOGAÇÃO

O Município de Cachoeiro de Itapemirim, torna público o 
RESULTADO DA LICITAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 
014/2018. Objeto: RP para Aquisição de Extintores. Lotes 1, 4, 
5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 e 18, no valor global de R$ 81.039,69 
em favor de G.P.A. GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI 
11.175.931/0001-47; Lotes 2, 14, 15, 16, 17 e 19, no valor global 
de R$ 54.387,96 em favor de EXTINTOR ES COMERCIO E 
SERVIÇO LTDA ME--20.249.673/0001-97.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 06/08/2018

RAMOM RIGONI GOBETTI
Secretário Municipal de Administração

I PA C I

PORTARIA Nº 347/2018

PRORROGA 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 - Prorrogar benefício auxílio-doença, nos termos do 
artigo 57 da Lei nº 6.910/2013, à servidora pública municipal 
ROSEMERI MARIA MURNO SILVA MOTTA DA COSTA, 
ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Públicos Municipais, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação, no período de 61 
(sessenta e um) dias a partir de 01 de agosto de 2018, conforme 
avaliação da perícia médica constante no processo de nº 28.887, 
de 01/08/2018.

Art. 2º - Conceder alta à servidora em tela, em virtude de perícia 
médica realizada no dia 01 de agosto de 2018, 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 
30 de setembro de 2018 e retorno ao trabalho a partir de 01 de 
outubro de 2018.

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

revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 06 de agosto de 2018.

JENNIFER COSTABEBER DE OLIVEIRA
Diretora de Benefícios Sociais 

PORTARIA Nº 348/2018

RETIFICA A PORTARIA Nº 329, DE 25 DE JULHO DE 
2018.

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 - Retificar a Portaria nº 329, de 25 de julho de 2018, que 
trata de Prorrogação de Benefício Auxílio-Doença, onde se lê: 
“24 (vinte e quatro) dias”, leia-se: “06 (seis) dias”, pertinente à 
servidora pública municipal NÁLIA TOMAZ DE ARAUJO 
PASTORE SANTANA, ocupante do cargo de Auditor Fiscal de 
Defesa dos Direitos do Consumidor, lotada na Procuradoria Geral 
do Município, conforme certidão de nascimento acostada à folha 
04 do processo sob. n.º 28.405 de 27/07/2018.

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

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 06 de agosto de 2018.

JENNIFER COSTABEBER DE OLIVEIRA
Diretora de Benefícios Sociais 

PORTARIA Nº 349/2018

CONCEDE LICENÇA À GESTANTE 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 à servidora pública municipal NÁLIA 
TOMAZ DE ARAUJO PASTORE SANTANA, ocupante do 
cargo de Auditor Fiscal de Defesa dos Direitos do Consumidor, 
lotada na Procuradoria Geral do Município, licença à gestante, por 
180 (cento e oitenta) dias, no período de 26 de julho de 2018 até 
21 de janeiro de 2019, conforme atestado médico apresentado e 
protocolado sob nº 28.405, de 27/07/2018, nos termos do artigo 
101 da Lei Municipal nº 4009, de 20/12/1994, e suas alterações, 
c/c os artigos 59 e 60 da Lei Municipal nº 6.910/2013.

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

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 06 de agosto de 2018.

JENNIFER COSTABEBER DE OLIVEIRA
Diretora de Benefícios Sociais 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018

Processos: 46-25.145 e 25.158/2018.

A Presidente do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO 
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-IPACI, no 
uso de suas atribuições legais, considerando a Ata da Realização 
do Pregão Presencial nº 001/2018, constatada a regularidade dos 
atos procedimentais e com fundamento no inciso XXII, do art. 4°, 
da Lei n° 10.520/2002, 

RESOLVE:  

HOMOLOGAR o procedimento licitatório referente ao Pregão 
Presencial n°001/2018, que tem por objeto a aquisição de materiais 
de expediente (papelaria e gráfico), autorizando empenhos à favor 
das empresas vencedoras: 

EMPRESA VALOR

DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E 
GRÁFICA LTDA – CNPJ Nº 27.740.877/0001-
75

R$ 3.566,50 (três mil quinhentos e sessenta e seis 
reais e cinquenta centavos)

M MARINHO MOREIRA PAPÉIS EPP- 
CNPJ Nº 13.108.131/0001-39

R$ 6.823,29 (seis mil oitocentos e vinte e três reais 
e vinte e nove centavos)

MG DE OLIVEIRA MILHORATO – ME-
CNPJ Nº 02.396.150/0001-91

R$ 11.073,17 (onze mil setenta e três reais e 
dezessete centavos)

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 06 de agosto de 2018.

CLEUZEI MIRANDA SMARZARO MOREIRA 
Presidente Executiva 

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

PORTARIA Nº 277/2018.

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR DO 
EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E 
REGIMENTAIS, RESOLVE: 

Art. 1º – Exonerar, nos termos da Lei Municipal nº 6.717/12, o 
Assessor de Gabinete Parlamentar (AGP), abaixo mencionado, a 
requerimento deste Vereador, a partir de 03/08/2018:

ORD ASSESSOR PADRÃO JORNADA DE TRABALHO

01 JOSÉ HENRIQUE DA SILVA 
CHAVES AGP 13 Interna

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

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 03 de agosto de 2018.

ALEXANDRE BASTOS RODRIGUES
Presidente

PORTARIA Nº 278/2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA O 
EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E 
REGIMENTAIS, RESOLVE: 

Art. 1º – Nomear o Assessor de Gabinete Parlamentar (AGP), 
mencionado abaixo, por indicação deste Vereador, fixando-lhe os 
vencimentos mensais estabelecidos pela Lei Municipal nº 6.717/12 
e alterações, a partir de 06/08/2018:

ORD ASSESSOR PADRÃO JORNADA DE TRABALHO

01 JOÃO VITOR GOMES DA 
CONCEIÇÃO AGP 13 Interna

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

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 06 de agosto de 2018.

ALEXANDRE BASTOS RODRIGUES
Presidente

PORTARIA Nº 279/2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA O 
EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E 
REGIMENTAIS, RESOLVE: 

Art. 1º – Nomear o Assessor de Gabinete Parlamentar (AGP), 
mencionado abaixo, por indicação do Vereador Allan Ferreira, 
fixando-lhe os vencimentos mensais estabelecidos pela Lei 
Municipal nº 6.717/12 e alterações, a partir de 06/08/2018:

ORD ASSESSOR PADRÃO JORNADA DE 
TRABALHO

01 MARCOS ANTôNIO QUINTO AGP 06 Interna

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

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 06 de agosto de 2018.

ALEXANDRE BASTOS RODRIGUES
Presidente

PORTARIA Nº 280/2018.

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR DO 
EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E 
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REGIMENTAIS, RESOLVE: 

Art. 1º – Exonerar, a pedido, nos termos da Lei Municipal nº 
6.717/12, o Assessor de Gabinete Parlamentar (AGP), abaixo 
mencionado, a partir de 03/08/2018:

ORD ASSESSOR PADRÃO JORNADA DE 
TRABALHO

01 MAyCONL BUGIN GRIFFO AGP 08 Interna

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

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 06 de agosto de 2018.

ALEXANDRE BASTOS RODRIGUES
Presidente

PORTARIA Nº 281/2018.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR 
COMISSIONADO.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Licença, por motivo de doença em pessoa 
da família (filha), nos termos do art. 79, IV, da Lei 4009/94, à 
Servidora Comissionada, mencionada abaixo, conforme atestado 
médico de acompanhante, anexado ao requerimento protocolado 
nesta Casa sob o nº 72821/2018:

Nome Cargo Total 
Dias Data Início Data Fim Data 

Retorno

ÉLICA IENDEZ 
MANELI

Assessor Gabinete 
Parlamentar 02 02/08/2018 03/08/2018 04/08/2018

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

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 06 de agosto de 2018.

ALEXANDRE BASTOS RODRIGUES
Presidente

PORTARIA Nº 282/2018.

TORNAR SEM EFEITO A CONCESSÃO DE FÉRIAS A 
SERVIDOR COMISSIONADO.
 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
RESOLVE:

Art. 1º - Tornar sem efeito as férias concedidas ao Assessor de 
Gabinete Parlamentar, MAyCONL BUGIN GRIFFO, previstas 
para usufruto no período de 01 a 30/08/2018, conforme Portaria 
nº 258/2018, em virtude do pedido de sua exoneração através do 
requerimento protocolado sob o nº 72822 - 274/2018, a partir de 
03/08/2018.

Art. 2º - Publique-se para todos os efeitos legais e administrativos.

Cachoeiro de Itapemirim, 06 de agosto de 2018.

ALEXANDRE BASTOS RODRIGUES
Presidente

I N D Ú S T R I A  E  C O M É R C I O

COMUNICADO

LAPAES – LABORATÓRIO DE PATOLOGIA DO ESPÍRITO 
SANTO, CNPJ Nº 05.260.491/0002-04, torna público que 
REQUEREU a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 
SEMMA a Licença de Operação Corretiva – LOC, através do 
protocolo  n°  24492/2018, para a atividade (23.02) – Laboratório 
de análises clínicas, patológicas, microbiológicas e/ou biologia 
molecular. Localizada à Rua Doutor Raulino de Oliveira, nº 40, 
Centro, Cachoeiro de Itapemirim/ES.
NF: 4521

COMUNICADO

FLAVIA SILVA NUNES PAGANOTI (132.757.827-77), CNPJ 
Nº 17.059.725/0001-58, torna público que OBTEVE a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente – SEMMA a RENOVAÇÃO da 
Licença de Operação – LO nº 118/2014, válida até 12 de junho 
de 2022, através do protocolo n° 47623/2012, para a atividade 
(24.03) – Lavador de veículos. Localizada à Rua Blaudilio Lunz, 
nº 21, Distrito de Itaoca, Cachoeiro de Itapemirim/ES.
NF: 4522

COMUNICADO

KAKA GRANITOS EIRELI, CNPJ Nº 13.034.518/0001-98, 
torna público que REQUEREU a Secretaria Municipal de Meio  
Ambiente – SEMMA  ALTERAÇÃO TITULARIDADE da 
Licença de Operação – LO N º 012/2018 e Licença de Instalação 
LI N ° 002/2017, por meio do Protocolo nº 30854/2015, sequencial 
n° 61-3044/2018, para as atividades (3.02) – Polimento de rochas 
ornamentais, quando exclusivo; (3.04) – Desdobramento e/ou 
polimento e/ou corte e aparelhamento de rochas ornamentais, 
quando associados entre si; (22.04)- Pátio de estocagem, armazém 
ou depósito exclusivo de produtos extrativos de origem mineral 
em bruto. Localizada à Rod Ricardo Barbieri, KM 07, s/n°, Rui 
Pinto Bandeira, Cachoeiro de Itapemirim - ES, anteriormente 
concedida para KABEGRAN EXPORT LTDA EPP, CNPJ Nº 
13.034.518/0001-98.
NF: 4523

COMUNICADO

BEGRAN GRANITOS EIRELI, CNPJ Nº 04.476.229/0001-58, 
torna público que REQUEREU da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente – SEMMA, a ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE 
da Licença de Operação - LO Nº 037/2014, através do protocolo 
n° 27537/2018, para a atividade (3.04) – Desdobramento e/ou 
polimento e/ou corte e aparelhamento  de rochas ornamentais, 
quando associada entre si. Localizada à Rod. Ricardo Barbieri, 
Km 8,1, s/n°,  Localidade de Moitãozinho, Rui Pinto Bnadeira, 
Cachoeiro de Itapemirim/ES, anteriormente concedida para 
KABEGRAN GRANITOS LTDA, CNPJ Nº 04.476.229/0001-58 .
NF: 4524


