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MUNICÍPIO  DE  RIO  NOVO  DO  SUL 
ESTADO  DO  ESPÍRITO  SANTO 

Rua Fernando de Abreu, nº 18, Centro – Rio Novo do Sul/ES – Cep: 29290-000 
Tel./Fax (28)3533-1360 – CNPJ: 27.165.711/0001-72 

 
Rio Novo do Sul/ES – 28 DE DEZEMBRO DE 2018 – Nº. 189 

 
P O D E R      E X E C U T I V O   M U N I C I P A L 

Lei Orgânica do Município de Rio Novo do Sul-ES Art. 84 
Lei Nº. 205/2003 de 19 de Dezembro de 2003 

 

 

 

 

 
LEI N.º 777, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018. 
 

CONCEDE ABONO PECUNIÁRIO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS 
EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, DO PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, 
conforme determina o art. 30 da Constituição Federal, bem como os arts. 70 e 71 da Lei Orgânica Municipal, e demais normas que 
regem a matéria, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Aos servidores municipais ativos efetivos, contratados e comissionados do Poder Executivo Municipal, será concedido um 
abono no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), em parcela única, não incorporável à remuneração a qualquer título. 
 
Parágrafo único. O abono de que trata o caput deste artigo não será devido a servidores cedidos a outros Poderes e Entes, e aos 
servidores licenciados sem remuneração. 
 
Art. 2º O abono de que trata esta lei será pago no mês de Dezembro de 2018, e não integrará os vencimentos para efeito de 
concessão de vantagens pessoais e fixação de proventos. 
 
Parágrafo único. Sobre o valor do abono não incidirão descontos e vantagens pessoais, exceto se a legislação em vigor assim o 
determinar. 
 
Art. 3º O servidor que acumule cargo ou emprego na forma do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal fará jus à percepção de 
um único abono no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). 
 
Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, suplementada, se 
necessário, no orçamento do corrente exercício. 
 
Art. 5º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
no Orçamento do Município, os reajustes que se fizerem necessários ao cumprimento desta lei. 
 
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Dado e traçado no Gabinete do Prefeito Municipal de Rio Novo do Sul, Estado do Espírito Santo, aos 14 de Dezembro de 2018. 
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THIAGO FIORIO LONGUI 
Prefeito Municipal 

 
Lei de autoria do Poder Executivo. 

 
 
LEI N.º 778, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018. 
 

INSTITUI PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO DE DÉBITOS 
FISCAIS NAS CONDIÇÕES QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.   

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, 
conforme determina o art. 30 da Constituição Federal, bem como os arts. 70 e 71 da Lei Orgânica Municipal, e demais normas que 
regem a matéria, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele SANCIONA a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica instituído o Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais, destinado a promover a regularização de débitos 
fiscais relativos à exigência de tributos ou penalidades pecuniárias, observadas as condições e limites estabelecidos nesta lei. 
 
Art. 2º Os débitos fiscais, suas multas e juros, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de Dezembro de 2018, constituídos ou 
não, inscritos ou não em dívida ativa, inclusive protestados ou ajuizados, poderão ser pagos nas condições estabelecidas no Anexo I 
desta lei. 
 
§ 1º O débito fiscal, assim considerado a soma do imposto, da multa, da atualização monetária, dos juros e dos acréscimos previstos 
na legislação, será calculado, individualmente, por lançamento, na data do pedido de ingresso no Programa, com os respectivos 
acréscimos legais. 
  
§ 2º Poderão ser incluídos no pedido os valores espontaneamente denunciados ou informados pelo contribuinte à repartição 
fazendária. 
  
§ 3º Para fins de parcelamento: 
  
I – não será admitida parcela mensal inferior a 50 (cinquenta) Valores de Referência do Tesouro Municipal – VRTM, ressalvado o 
disposto no inciso a seguir; 
 
II – admitir-se-á parcela com valor mínimo de 15 (quinze) VRTM, na hipótese de débito fiscal cujo montante seja igual ou inferior a 
300 (trezentos) VRTM. 
 
Art. 3º O ingresso no Programa instituído por esta lei: 
  
I – ocorrerá por opção do interessado, no período de 14 de Janeiro de 2019 a 29 de Março de 2019; 
  
II – implica o reconhecimento dos débitos nele incluídos e a desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, com 
renúncia ao direito sobre o qual se fundam e de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo, 
ressalvado o disposto no art. 4º; e 
  
III – admite pagamento parcial, relativo à parte incontroversa do débito fiscal exigido. 
 
Art. 4º Havendo impugnação ou recurso pendente de julgamento nos órgãos da Administração Tributária, sobrevindo decisão 
condenatória, será assegurado ao interessado o direito de ingressar no Programa, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da 
ciência da respectiva decisão. 
  
Parágrafo único. O ingresso no Programa, na forma assegurada no caput: 
  
I – requer a manifestação expressa do interessado nas condições e prazos previstos no Anexo I; 
  
II – implica aceitação em caráter irrecorrível da decisão proferida pelo órgão julgador em que tramita o respectivo processo e 
renúncia à interposição de novas impugnações ou recursos no âmbito administrativo ou judicial; e 
  
III – obriga o interessado a observar, no que couber, as disposições estabelecidas no art. 5º. 
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Art. 5º O pedido de parcelamento será efetuado:  
 
I – no setor de tributação da prefeitura municipal, exceto na hipótese de que trata o inciso seguinte; 
  
II – na Procuradoria Geral do Município, quando se tratar de processo em que tenha sido proposta a ação para cobrança judicial ou 
quando a Certidão de Dívida Ativa estiver protestada. 
 
Art. 6º Para cada débito parcelado será firmado um contrato que considerar-se-á celebrado com o pagamento do valor 
correspondente à entrada prevista no Anexo I desta lei. 
 
Art. 7º Os contratos de parcelamento celebrados na forma desta lei não dispensam os juros de mora, equivalentes a 1% (um por 
cento) por mês ou fração. 
 
Art. 8º O pagamento de débitos com os benefícios previstos nesta lei: 
 
I – não autoriza a restituição ou compensação das importâncias já recolhidas; 
  
II – aplica-se aos parcelamentos em curso; 
  
III – poderá ser deferido, independentemente da existência de outros parcelamentos anteriormente celebrados; 
  
IV – fica condicionado a que o contribuinte efetue o pagamento das custas, emolumentos e honorários advocatícios, quando for o 
caso; 
 
V – será concedido desconsiderando-se eventuais restrições previstas em legislação específica. 
  
Parágrafo Único. Na hipótese do inciso II do caput, o cálculo do benefício abrangerá o montante das parcelas vincendas e vencidas 
não pagas, se for caso. 
 
Art. 9º Os parcelamentos em curso poderão ser liquidados, na forma prevista nesta lei, devendo-se recalcular o saldo das parcelas 
vincendas do débito de forma que não haja cumulatividade de benefícios. 
 
Art. 10. No pagamento de parcela em atraso serão aplicados os acréscimos legais previstos. 
 
Art. 11. O contrato celebrado em decorrência do parcelamento previsto nesta lei será considerado descumprido e automaticamente 
rescindido, independentemente de qualquer ato da autoridade fazendária, quando ocorrer: 
  
I – falta de pagamento integral de qualquer uma das parcelas, por prazo superior a 60 (sessenta) dias; 
  
II – inadimplemento do imposto devido, relativamente a fatos geradores ocorridos após a data de ingresso no Programa, superior a 
60 (sessenta) dias; e, 
 
III – inobservância de quaisquer das exigências estabelecidas nesta lei. 
  
§ 1º Ocorrida à rescisão nos termos previstos no caput, deverão ser restabelecidos, em relação ao saldo devedor, os valores 
originários das multas dispensadas, prosseguindo-se a cobrança do débito remanescente. 
  
§ 2º Para os fins de que trata este artigo, serão considerados todos os estabelecimentos de empresa beneficiária do parcelamento. 
 
Art. 12. Ato do Poder Executivo poderá dispor sobre normas complementares necessárias à implementação das disposições contidas 
nesta lei. 
Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Dado e traçado no Gabinete do Prefeito Municipal de Rio Novo do Sul, Estado do Espírito Santo, aos 17 de Dezembro de 2018. 

 
THIAGO FIORIO LONGUI 

Prefeito Municipal 
 

Lei de autoria do Poder Executivo. 
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ANEXO I 
PERCENTUAIS DE REDUÇÃO DOS JUROS 

  

 
THIAGO FIORIO LONGUI 

Prefeito Municipal 
 
LEI N.º 779, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018. 

 
ALTERA ARTIGOS DA LEI MUNICIPAL N.º 353, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2008 
(CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, 
conforme determina o art. 30 da Constituição Federal, bem como os arts. 70 e 71 da Lei Orgânica Municipal, e demais normas que 
regem a matéria, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele SANCIONA a seguinte Lei: 
Art. 1º A Lei Municipal n.º 353, de 31 de dezembro de 2008 passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 

Lei Municipal n.º 353, de 31 de Dezembro de 2018. 
 
.............................................................................................. 
 
Art. 23. O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do 
estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses a seguir, quando o imposto será devido no local:   
 
I - do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, 
na hipótese do § 1.º do art. 24 desta Lei; 
 
II - da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos serviços descritos no subitem 3.05 da lista 
do art. 24; 
 
III - da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.19 da lista do art. 24; 
 
IV - da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da lista do art. 24; 
 
V - das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.05 da lista 
do art. 24; 
 
VI - da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, 
rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços descritos no subitem 7.09 da lista do art. 24; 
 
VII - da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, 
parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.10 da lista do art. 24; 
 
VIII - da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso dos serviços descritos no subitem 7.11 da 
lista do art. 24; 
 
IX - do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos, no caso dos 
serviços descritos no subitem 7.12 da lista do art. 24; 
 
X - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte, 
descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e 

PERÍODO DE ADESÃO 

PRAZO DE PAGAMENTO 

À VISTA 
DE 02 A 04 
PARCELAS 

DE 05 A 08 
PARCELAS 

DE 09 A 12 
PARCELAS 

DE 13 A 20 
PARCELAS 

De 14/01/2019 a 28/02/2019 75% 50% 35% 30% 15% 

01/03/2019 a 15/03/2019 60% 35% 25% 20% 10% 

18/03/2019 a 29/03/2019 50% 20% 15% 10% 5% 

ENTRADA MÍNIMA - 20% 15% 10% 10% 



5 
 

 
28 de dezembro de 2018 E X E C U T I V O Órgão Oficial do Município nº. 189 

 

colheita de florestas para quaisquer fins e por quaisquer meios, no caso dos serviços descritos no subitem 7.16 da lista do 
art. 24; 
 
XI - da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, no caso dos serviços descritos no 
subitem 7.17 da lista do art. 24; 
 
XII - da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.18 da lista do art. 24; 
 
XIII - onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos no subitem 11.01 da lista do art. 24; 
 
XIV - dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos serviços 
descritos no subitem 11.02 da lista do art. 24; 
 
XV - do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no caso dos serviços descritos no subitem 
11.04 da lista do art. 24; 
 
XVI - da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no caso dos serviços descritos nos subitens 
do item 12, exceto o 12.13, da lista do art. 24; 
 
XVII - do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços descritos pelo item 16 da lista do art. 24; 
 
XVIII - do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no 
caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 da lista do art. 24; 
 
XIX - da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o planejamento, organização e administração, no caso dos 
serviços descritos pelo subitem 17.10 da lista do art. 24; 
 
XX - do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou metroviário, no caso dos serviços descritos pelo 
item 20 da lista do art. 24; 
 
XXI - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09 da lista do art. 24; 
 
XXII - do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito ou 
débito e demais descritos no subitem 15.01 da lista do art. 24; 
 
XXIII - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 10.04 e 15.09 da lista do art. 24. 
  
§ 1º  No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.04 da lista do art. 24, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o 
imposto em cada Município em cujo território haja extensão de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de 
qualquer natureza, objetos de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado 
ou não. 
 
§ 2º No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da lista do art. 24, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o 
imposto em cada Município em cujo território haja extensão de rodovia explorada. 
 
§ 3º  No caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito e débito, descritos no subitem 15.01, os 
terminais eletrônicos ou as máquinas das operações efetivadas deverão ser registrados no local do domicílio do tomador do 
serviço.    
 
§ 4.º Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo 
permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as 
denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer 
outras que venham a ser utilizadas. 
 
Art. 24. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista 
seguinte, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador:  
 
1 - Serviços de informática e congêneres. 

1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas. 
1.02 - Programação. 
1.03 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, 
aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.   
1.04 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente da arquitetura 
construtiva da máquina em que o programa será executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres.   
1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. 
1.06 - Assessoria e consultoria em informática. 
1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e 
bancos de dados. 
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1.08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. 
1.09 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, 
respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de Serviço 
de Acesso Condicionado, de que trata a Lei Federal n.º 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS).    

 
2 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 

2.01 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 
 
3 - Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres. 
 

3.02 - Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda. 
3.03 - Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, 
ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou 
negócios de qualquer natureza. 
3.04 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, 
rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza. 
3.05 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário. 

 
4 - Serviços de saúde, assistência médica e congêneres. 

4.01 - Medicina e biomedicina. 
4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância 
magnética, radiologia, tomografia e congêneres. 
4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e 
congêneres. 
4.04 - Instrumentação cirúrgica. 
4.05 - Acupuntura. 
4.06 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. 
4.07 - Serviços farmacêuticos. 
4.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. 
4.09 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental. 
4.10 - Nutrição. 
4.11 - Obstetrícia. 
4.12 - Odontologia. 
4.13 - Ortóptica. 
4.14 - Próteses sob encomenda. 
4.15 - Psicanálise. 
4.16 - Psicologia. 
4.17 - Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres. 
4.18 - Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. 
4.19 - Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres. 
4.20 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie. 
4.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. 
4.22 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, 
odontológica e congêneres. 
4.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou 
apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário. 

 
5 - Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres. 

5.01 - Medicina veterinária e zootecnia. 
5.02 - Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área veterinária. 
5.03 - Laboratórios de análise na área veterinária. 
5.04 - Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. 
5.05 - Bancos de sangue e de órgãos e congêneres. 
5.06 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie. 
5.07 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. 
5.08 - Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres. 
5.09 - Planos de atendimento e assistência médico-veterinária. 

 
6 - Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres. 

6.01 - Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres. 
6.02 - Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres. 
6.03 - Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres. 
6.04 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas. 
6.05 - Centros de emagrecimento, spa e congêneres. 
6.06 - Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres. 

 
7 - Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, 
saneamento e congêneres. 



7 
 

 
28 de dezembro de 2018 E X E C U T I V O Órgão Oficial do Município nº. 189 

 

7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres. 
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e 
de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, 
pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de 
mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 
7.03 - Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e 
serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia. 
7.04 - Demolição. 
7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de 
mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 
7.06 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas 
de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço. 
7.07 - Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres. 
7.08 - Calafetação. 
7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e 
outros resíduos quaisquer. 
7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins 
e congêneres. 
7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. 
7.12 - Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos. 
7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres. 
7.16 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte e 
descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres indissociáveis da formação, 
manutenção e colheita de florestas, para quaisquer fins e por quaisquer meios.    
7.17 - Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. 
7.18 - Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres. 
7.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. 
7.20 - Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, 
geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres. 
7.21 - Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e 
outros serviços relacionados com a exploração e explotação de petróleo, gás natural e de outros recursos minerais. 
7.22 - Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres. 

 
8 - Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução, treinamento e avaliação pessoal de 
qualquer grau ou natureza. 

8.01 - Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior. 
8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. 

 
9 - Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres. 

9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis 
residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada 
com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao 
Imposto Sobre Serviços). 
9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, 
excursões, hospedagens e congêneres. 
9.03 - Guias de turismo. 

 
10 - Serviços de intermediação e congêneres. 

10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e 
de planos de previdência privada. 
10.02 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer. 
10.03 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária. 
10.04 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil (leasing), de franquia 
(franchising) e de faturização (factoring). 
10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou 
subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. 
10.06 - Agenciamento marítimo. 
10.07 - Agenciamento de notícias. 
10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios. 
10.09 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. 
10.10 - Distribuição de bens de terceiros. 

 
11 - Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres. 

11.01 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações. 
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.   
11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas. 
11.04 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie. 
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12 - Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres. 
12.01 - Espetáculos teatrais. 
12.02 - Exibições cinematográficas. 
12.03 - Espetáculos circenses. 
12.04 - Programas de auditório. 
12.05 - Parques de diversões, centros de lazer e congêneres. 
12.06 - Boates, taxi-dancing e congêneres. 
12.07 - Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. 
12.08 - Feiras, exposições, congressos e congêneres. 
12.09 - Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não. 
12.10 - Corridas e competições de animais. 
12.11 - Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do espectador. 
12.12 - Execução de música. 
12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, 
desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. 
12.14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo. 
12.15 - Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres. 
12.16 - Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições 
esportivas, de destreza intelectual ou congêneres. 
12.17 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza. 

 
13 - Serviços relativos à fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia. 

13.02 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres. 
13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres. 
13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização. 
13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, 
litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que 
incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, 
rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.  

 
14 - Serviços relativos a bens de terceiros. 

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e 
conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e 
partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). 
14.02 - Assistência técnica. 
14.03 - Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). 
14.04 - Recauchutagem ou regeneração de pneus. 
14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, 
galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos 
quaisquer.  
14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao 
usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido. 
14.07 - Colocação de molduras e congêneres. 
14.08 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres. 
14.09 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento. 
14.10 - Tinturaria e lavanderia. 
14.11 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral. 
14.12 - Funilaria e lanternagem. 
14.13 - Carpintaria e serralheria. 
14.14 - Guincho intramunicipal, guindaste e içamento.   

 
15 - Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por instituições financeiras 
autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito. 

15.01 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de 
clientes, de cheques pré-datados e congêneres. 
15.02 - Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de investimentos e aplicação e caderneta de 
poupança, no País e no exterior, bem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas. 
15.03 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e 
equipamentos em geral. 
15.04 - Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade, atestado de capacidade 
financeira e congêneres. 
15.05 - Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de 
Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais. 
15.06 - Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em geral; abono de firmas; coleta e 
entrega de documentos, bens e valores; comunicação com outra agência ou com a administração central; licenciamento 
eletrônico de veículos; transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou depositário; devolução de bens em 
custódia. 
15.07 - Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por 
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telefone, fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro 
banco e a rede compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais informações relativas a contas em geral, por 
qualquer meio ou processo. 
15.08 - Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, 
análise e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e 
congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins. 
15.09 - Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e obrigações, substituição de 
garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil 
(leasing). 
15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou 
carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por 
máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas 
de compensação, impressos e documentos em geral. 
15.11 - Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, manutenção de títulos, reapresentação de títulos, e 
demais serviços a eles relacionados. 
15.12 - Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários. 
15.13 - Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de 
contrato de câmbio; emissão de registro de exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no exterior; emissão, 
fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, transferência, cancelamento e demais serviços 
relativos a carta de crédito de importação, exportação e garantias recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral 
relacionadas a operações de câmbio. 
15.14 - Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de 
débito, cartão salário e congêneres. 
15.15 - Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a depósito, inclusive depósito identificado, a 
saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento. 
15.16 - Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens de pagamento, ordens de crédito e 
similares, por qualquer meio ou processo; serviços relacionados à transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e 
similares, inclusive entre contas em geral. 
15.17 - Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de cheques quaisquer, avulso ou por 
talão. 
15.18 - Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, 
emissão, reemissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, emissão e reemissão do termo de quitação e 
demais serviços relacionados a crédito imobiliário. 

 
16 - Serviços de transporte de natureza municipal. 

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.  
16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.   

 
17 - Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres. 

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, 
coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. 
17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, 
interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres. 
17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa. 
17.04 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra. 
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, 
avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço. 
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de 
publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. 
17.08 - Franquia (franchising). 
17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. 
17.10 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. 
17.11 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao 
ICMS). 
17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. 
17.13 - Leilão e congêneres. 
17.14 - Advocacia. 
17.15 - Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica. 
17.16 - Auditoria. 
17.17 - Análise de Organização e Métodos. 
17.18 - Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza. 
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. 
17.20 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira. 
17.21 - Estatística. 
17.22 - Cobrança em geral. 
17.23 - Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de informações, 
administração de contas a receber ou a pagar e em geral, relacionados a operações de faturização (factoring). 
17.24 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres. 
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17.25 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto em 
livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e 
gratuita). 

 
18 - Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de 
contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres. 

18.01 - Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção e avaliação de riscos para 
cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres. 

 
19 - Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, 
sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres. 

19.01 - Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de 
apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres. 

 
20 - Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais rodoviários, ferroviários e metroviários. 

20.01 - Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação de passageiros, reboque de embarcações, 
rebocador escoteiro, atracação, desatracação, serviços de praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza, 
serviços acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviços de 
armadores, estiva, conferência, logística e congêneres. 
20.02 - Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, armazenagem de qualquer 
natureza, capatazia, movimentação de aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, serviços acessórios, movimentação 
de mercadorias, logística e congêneres. 
20.03 - Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de passageiros, mercadorias, 
inclusive suas operações, logística e congêneres. 

 
21 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 

21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 
 
22 - Serviços de exploração de rodovia. 

22.01 - Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários, envolvendo execução 
de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de trânsito, 
operação, monitoração, assistência aos usuários e outros serviços definidos em contratos, atos de concessão ou de 
permissão ou em normas oficiais. 

 
23 - Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres. 

23.01 - Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres. 
 
24 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres. 

24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres. 
 
25 - Serviços funerários. 

25.01 - Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; 
fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e 
outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres. 
25.02 - Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos.    
25.03 - Planos ou convênio funerários. 
25.04 - Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios. 
25.05 - Cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento.  

 
26 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos 
correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres. 

26.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive 
pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres. 

 
27 - Serviços de assistência social. 

27.01 - Serviços de assistência social. 
 
28 - Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. 

28.01 - Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. 
 
29 - Serviços de biblioteconomia. 

29.01 - Serviços de biblioteconomia. 
 
30 - Serviços de biologia, biotecnologia e química. 

30.01 - Serviços de biologia, biotecnologia e química. 
 
31 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres. 

31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres. 
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32 - Serviços de desenhos técnicos. 

32.01 - Serviços de desenhos técnicos. 
 
33 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres. 

33.01 - Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres. 
 
34 - Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres. 

34.01 - Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres. 
 
35 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas. 

35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas. 
 
36 - Serviços de meteorologia. 

36.01 - Serviços de meteorologia. 
 
37 - Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. 

37.01 - Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. 
 
38 - Serviços de museologia. 

38.01 - Serviços de museologia. 
 
39 - Serviços de ourivesaria e lapidação. 

39.01 - Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for fornecido pelo tomador do serviço). 
 
40 - Serviços relativos a obras de arte sob encomenda. 

40.01 - Obras de arte sob encomenda. 
 
§ 1º O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no 
exterior do País. 
 
§ 2º Ressalvadas as exceções expressas na lista de que trata o caput, os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao 
Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias. 
 
§ 3º O imposto de que trata esta Lei incide ainda sobre os serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços 
públicos explorados economicamente mediante autorização, permissão ou concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou 
pedágio pelo usuário final do serviço. 
 
§ 4º A incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço prestado. 
§ 5º O imposto não incide sobre: 
 
I - as exportações de serviços para o exterior do País; 
 
II - a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de conselho 
consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos gerentes-delegados; 
 
III - o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos depósitos bancários, o principal, juros e 
acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas por instituições financeiras. 
 
§ 6º Não se enquadram no disposto do inciso I do parágrafo anterior, os serviços desenvolvidos no Brasil cujo resultado aqui 
se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior. 
 
Art. 48. ... 
 
...  

 
f) prestados pela ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA MENSAGEM FM. 
 
Art. 57. ... 

 
VIII - REVOGADO 
 
IX - REVOGADO 
 
Art. 84.  ... 
 
§ 1º O contribuinte que optar pelo pagamento da Taxa de Fiscalização em Cota Única gozará desconto de 10%. 
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§ 2º A taxa devida pela primeira licença será calculada proporcionalmente ao número de meses restantes até o fim do 
exercício financeiro, incluindo o mês do registro.  
 
Art. 86. ... 
 
... 

 
III - as ASSOCIAÇÕES DE RÁDIO COMUNITÁRIA, quando declaradas de Utilidade Pública por Lei Municipal. 

 
Art. 92. ... 
 
§ 1º O contribuinte que optar pelo pagamento da Taxa de Vigilância Sanitária em Cota Única gozará desconto de 10%. 
 
§ 2º A taxa devida pela primeira licença será calculada proporcionalmente ao número de meses restantes até o fim do 
exercício financeiro, incluindo o mês do registro.  
 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
Dado e traçado no Gabinete do Prefeito Municipal de Rio Novo do Sul, Estado do Espírito Santo, aos 28 de Dezembro de 2018. 
 
 

THIAGO FIORIO LONGUI 
Prefeito Municipal 

 
 

Lei de autoria do Poder Executivo 
 
LEI Nº 780, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018. 
 

ALTERA ANEXOS DA LEI MUNICIPAL Nº 353, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2008 
(CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, 
conforme determina o art. 30 da Constituição Federal, bem como os arts. 70 e 71 da Lei Orgânica Municipal, e demais normas que 
regem a matéria, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 
 
Art. 1º O Anexo II da lei municipal nº 353, de 31 de Dezembro de 2008, passa a viger com a redação do anexo I da presente lei. 
 
Art. 2º O Anexo III da lei municipal nº 353, de 31 de Dezembro de 2008, passa a viger com a redação do anexo II da presente lei. 
 
Art. 3º O Anexo IV da lei municipal nº 353, de 31 de Dezembro de 2008, passa a viger com a redação do anexo III da presente lei. 
 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
Dado e traçado no Gabinete do Prefeito Municipal de Rio Novo do Sul, Estado do Espírito Santo, aos 28 de Dezembro de 2018. 
 

THIAGO FIORIO LONGUI 
Prefeito Municipal 

 
 

Lei de autoria do Poder Executivo. 
Lei Municipal nº 780/2018 
ANEXO I 
 
Lei Municipal nº 353/2008 
ANEXO II 
 
TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
 

TIPO DE ESTABELECIMENTO % DO VRTM 
01 – Indústria   

        1.1 – Minerais não metálicos 1.000 
        1.2 – Têxtil e confecções 1.000 
        1.3 – Agroindústria 1.000 
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        1.4 – Outras atividades industriais 1.000 
02 – Comércio   

        2.1 – Postos de combustíveis e lubrificantes 1.000 
        2.2 – Supermercados 1.000 
        2.3 – Material de Construção 1.000 
        2.4 – Farmácias e drogarias  1.000 
        2.5 – Outras atividades comerciais com área de até 30 m2  1.000 
        2.6 – Outras atividades comerciais com área superior a 30 m2. 1.000 
03 – Entidades Financeiras   
       3.1 – Estabelecimentos bancários, de crédito, financiamento e investimento 1.000 

       3.2 – Empresas de capitalização, seguros, fundos e investimentos de títulos e valores 1.000 
04 – Hotéis, Motéis, Pensões e Similares 1.000 
05 – Casa lotérica  1.000 
06 – Oficinas de Conserto em geral   
       6.1 – com área de até 30 m2  1.000 
       6.2 - com área de 31 m2 a 60 m2  1.000 
       6.3 - com área de 61 m2 a 100 m2  1.000 
       6.4 – com área superior a 100 m2  1.000 
07 – Barbearias  1.000 
08 – Salões de beleza  1.000 
09 – Estabelecimentos de ensino de qualquer grau ou natureza    
       9.1 – com até três (03) salas de aula  1.000 

       9.2 – com mais de três (03) salas de aula 1.000 
10 – Extração de areia 1.000 
11 – Empresas de construção civil, empreiteiras e incorporadoras 1.000 
12 – Cartórios em geral 1.000 
13 – Empresas de transporte de carga e ou passageiros 1.000 
14 – Empresas concessionárias de serviços públicos 1.000 
15 – Armazéns e depósitos em geral  1.000 
16 – Beneficiamento de café e cereais 1.000 
17 – Clubes diversos  1.000 

18 – Escritórios em geral  1.000 
19 – Consultórios em geral 1.000 
20 – Locadoras de dvd e fitas de vídeo  1.000 
21 – Gráficas 1.000 
22 – Demais atividades sujeitas à taxa  1.000 

 
THIAGO FIORIO LONGUI 

Prefeito Municipal 
 
 
Lei Municipal nº 780/2018 
ANEXO II 
 
Lei Municipal nº 353/2008 
ANEXO III 
 
TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO 
 

TIPO DE ESTABELECIMENTO % DO VRTM 
01 – Indústria   
        1.1 – Minerais não metálicos 35.000 
        1.2 – Têxtil e confecções 20.000 
        1.3 – Agroindústria 1.500 
        1.4 – Outras atividades industriais 25.000 
02 – Comércio   
        2.1 – Postos de combustíveis e lubrificantes 30.000 
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        2.2 – Supermercados 30.000 
        2.3 – Material de Construção 30.000 

        2.4 – Farmácias e drogarias  25.000 
        2.5 – Outras atividades comerciais com área de até 30 m2  6.000 
        2.6 – Outras atividades comerciais com área superior a 30 m2. 10.000 
03 - Entidades Financeiras   
       3.1 – Estabelecimentos bancários, de crédito, financiamento e investimento 70.000 
       3.2 – Empresas de capitalização, seguros, fundos e investimentos de títulos e valores 25.000 
04 – Hotéis, Motéis, Pensões e Similares 20.000 
05 – Casa lotérica  20.000 

06 – Oficinas de Conserto em geral   
       6.1 – com área de até 30 m2  10.000 
       6.2 – com área de 31 m2 a 60 m2  15.000 
       6.3 – com área de 61 m2 a 100 m2  20.000 
       6.4 – com área superior a 100 m2  25.000 
07 – Barbearias  5.000 
08 – Salões de beleza  10.000 
09 – Estabelecimentos de ensino de qualquer grau ou natureza    
       9.1 – com até três (03) salas de aula  15.000 
       9.2 – com mais de três (03) salas de aula 30.000 
10 – Extração de areia 25.000 
11 – Empresas de construção civil, empreiteiras e incorporadoras 30.000 

12 – Cartórios em geral  
       12.1 – Cartórios localizados em distritos  10.000 
       12.2 – Cartórios localizados na sede  30.000 
13 – Empresas de transporte de carga e ou passageiros 25.000 
14 – Empresas concessionárias de serviços públicos 50.000 
15 – Armazéns e depósitos em geral  20.000 
16 – Beneficiamento de café e cereais 30.000 
17 – Clubes diversos  20.000 
18 – Escritórios em geral  15.000 

19 – Consultórios em geral 15.000 
20 – Locadoras de DVD e fitas de vídeo  5.000 
21 – Gráficas 30.000 
22 – Demais atividades sujeitas à taxa  8.000 

 
THIAGO FIORIO LONGUI 

Prefeito Municipal 
 
Lei Municipal nº 780/2018 
ANEXO III 
 
Lei Municipal nº 353/2008 
ANEXO IV 
 
TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
 

TIPO DE ESTABELECIMENTO % DO VRTM 
01 – INDÚSTRIAS 15.000 
02 – AGROINDÚSTRIA  

         2.1 – Agroindústria com área de até 50 m² 3.000 
         2.2 – Agroindústria com área de 51 m² até 100 m² 6.000 
         2.3 – Agroindústria com área de 101 m² até 150 m² 9.000 
         2.4 – Agroindústria com área de 151 m² até 200 m² 12.000 
         2.5 – Agroindústria com área superior a 200 m² 15.000 
03 – COMÉRCIO  
        3.1 – Postos de combustíveis e lubrificantes 20.000 
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        3.2 – Supermercados 20.000 
        3.3 – Farmácias e drogarias  15.000 

         3.3 – Outras atividades comerciais com área de até 30 m2  5.000 
        3.4 – Outras atividades comerciais com área superior a 30 m2. 10.000 
04 – ENTIDADES FINANCEIRAS 30.000 
05 – HOTEIS, MOTEIS, PENSÕES E SIMILARES 30.000 
06 – CASA LOTÉRICA  10.000 
07 – OFICINAS DE CONSERTO EM GERAL 10.000 
08 – BARBEARIAS  5.000 
09 – SALÕES DE BELEZA  10.000 

10 – ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE QUALQUER GRAU OU NATUREZA  15.000 
11 – CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS 15.000 
12 – CLUBES DIVERSOS  30.000 
13 – DEMAIS ATIVIDADES SUJEITAS À TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  10.000 

 
THIAGO FIORIO LONGUI 

Prefeito Municipal 
 
 
LEI N.º 781, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018. 
 

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA 
ANUAL DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL, ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, 
conforme determina o art. 30 da Constituição Federal, bem como os arts. 70 e 71 da Lei Orgânica Municipal, e demais normas que 
regem a matéria, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 
 
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 
Art. 1º O Orçamento do Município de Rio Novo do Sul, Estado do Espírito Santo, para o exercício de 2019, será elaborado e 
executado segundo as diretrizes gerais estabelecidas nos termos da presente Lei, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º da 
Constituição Federal, do art. 4º da Lei Complementar n.º 101/2000 e da Lei Orgânica Municipal, compreendendo: 
I - As prioridades e metas da Administração Pública Municipal; 
II - A estrutura e organização dos orçamentos; 
III - As diretrizes gerais para a elaboração dos orçamentos do Município e suas alterações; 
IV - As diretrizes para execução da Lei Orçamentária Anual;  
V - As disposições relativas com despesas de pessoal e encargos sociais; 
VI - As disposições sobre alterações na legislação tributária do Município; 
VII - As disposições finais. 
 
CAPÍTULO I 
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 
 
Art. 2º As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2019 são aquelas estabelecidas no Anexo de Metas e Prioridades que 
integra esta Lei - Anexo I, em consonância com o Planejamento da ação governamental pelo Plano Plurianual 2018/2021, tendo 
como prioridades: 
 
I - A universalização e o acesso aos direitos fundamentais básicos de educação e saúde de qualidade, habitação e saneamento básico, 
e promoção das políticas públicas de assistência social e proteção especial a criança e adolescentes; 
 
II - O desenvolvimento econômico com ênfase na redução das desigualdades e a ampliação das oportunidades de trabalho digno, 
através de programas de desenvolvimento autossustentável, de apoio ao desenvolvimento local e de promoção do turismo 
sustentável e incentivo à industrialização; 
 
III - O desenvolvimento urbano com qualidade de vida e defesa do meio ambiente; 
 
IV - A promoção da articulação e integração entre os Órgãos e as políticas públicas, visando garantir maior eficiência à gestão; 
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V - A implantação de mecanismos de participação direta da população na gestão da cidade, promovendo a transparência, o acesso às 
informações e a elaboração democrática das leis orçamentárias; 
 
VI - A disseminação do uso da tecnologia da informação como forma simplificada de acesso da comunidade aos serviços públicos; 
 
VII - A melhoria da qualidade do gasto público, mediante o aperfeiçoamento do Sistema de Planejamento, Orçamento, Finanças e 
Controle, e redução dos déficits orçamentários do Setor Público Municipal, tendo em vista o atendimento do saneamento das 
finanças públicas; incentivar a prática de esporte na Rede Pública Municipal de Ensino; e, 
 
VIII - Incentivo e investimento nas atividades Culturais no Município.   
 
Parágrafo único. As metas e prioridades constantes no Anexo de Metas e Prioridades desta Lei terão precedência na alocação de 
recursos no orçamento de 2019, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas. 
 
CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS 
 
Art. 3º O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, discriminarão a despesa por Unidade Orçamentária, segundo classificação 
funcional programática, especificando para cada projeto, atividade ou operação especial valores da despesa por natureza, grupo, 
modalidade de aplicação e elemento da despesa. 
 
§ 1º É dispensada a autorização legislativa específica para inclusão de nova fonte de recurso em elemento de despesa já previsto na 
ação. 
 
§ 2º Na indicação do grupo de despesa a que se refere o caput deste artigo será obedecida à seguinte classificação, de acordo com a 
Portaria n.º 42 de 14 de abril de 1999 e a Portaria n.º 163 de 04 de maio de 2001 do Ministério da Fazenda, Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão e da Secretaria de Orçamento Federal, bem como suas posteriores alterações: 
 
a) Pessoal e encargos sociais (1); 
b) Juros e encargos da dívida (2); 
c) Outras despesas correntes (3); 
d) Investimentos (4); 
e) Inversões financeiras (5); 
f) Amortização da dívida (6); 
g) Reserva de Contingência (9). 

 
§ 3º Os programas, classificadores da ação governamental, pelos quais os objetivos da Administração se exprimem, são aqueles 
constantes do Plano Plurianual 2018/2021 e suas posteriores alterações. 
 
§ 4º A reserva de contingência, prevista no art. 27 desta Lei, será identificada pelo dígito “9”, no que se refere ao grupo de natureza 
de despesa. 
 
Art. 4º Para efeito desta Lei, entende-se por: 
 
I - Função, maior nível de agregação das diversas áreas de despesas que competem ao setor público; 
 
II - Subfunção, como uma partição da função visando agregar determinado subconjunto de despesa do setor público; 
 
III - Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo 
mensurado por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual; 
 
IV - Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, 
limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo; 
 
V - Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações 
que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo; e 
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VI - Operação Especial, as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, 
e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. 
 
§ 1º Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações 
especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis por sua realização. 
 
§ 2º Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função, subfunção, o programa de governo, a unidade e o Órgão 
orçamentário, às quais se vinculam. 
 
§ 3º As categorias de programação de que se trata esta Lei serão identificadas por programas, projetos, atividades e operações 
especiais. 

 
Art. 5º O projeto de Lei Orçamentária Anual será constituído de: 
 
I - Texto da Lei; 
 
II - Quadros orçamentários consolidados, conforme definidos no Inciso II, art. 22 da Lei n.º 4.320 de 17 de março de 1964; 
 
III - Anexo do Orçamento Fiscal, discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta Lei;  
 
IV - Demonstrativo da compatibilidade da programação do orçamento com os objetivos e metas constantes no Anexo de Metas 
Fiscais, em cumprimento ao art. 5º da LC n.º 101/2000; e 
 
V - Demonstrativo das medidas de compensação a renúncias de receitas e ao aumento das despesas obrigatórias de caráter 
continuado, conforme definição do art. 5º da LRF. 
 
Art. 6º O Orçamento compreenderá a programação dos Poderes do Município, seus Fundos e Órgãos mantidos pelo Poder Público.  
 
Art. 7º Para efeito no disposto nesta Lei, a proposta orçamentária do Poder Legislativo e do IPASNOSUL integrarão o projeto de 
Lei orçamentária para fins de consolidação. 
 
Art. 8º O percentual da Proposta Orçamentária da Câmara Municipal deverá vir definido na Lei Orçamentária Anual e será de 7% 
(sete por cento) dos Impostos e Transferências Constitucionais previstos para o exercício de 2018, definidos no Anexo de Metas 
Fiscais que acompanha esta Lei. 
Parágrafo único. Os repasses do duodécimo serão efetuados mensalmente até o dia 20 (vinte) de cada mês, calculado conforme 
Emenda Constitucional n.º 25 de 14 de fevereiro de 2000, tendo como base a receita efetivamente realizada no exercício anterior 
conforme determina o Art. 29-A da Constituição Federal.  
 
Art. 9º O Projeto de Lei Orçamentária poderá incluir programação condicionada, constante de propostas de alterações do Plano 
Plurianual 2018/2021, que tenham sido objeto de projetos de lei. 
 
CAPÍTULO III 
DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS E SUAS ALTERAÇÕES 
 
Art. 10. No Projeto de Lei Orçamentária Anual, as receitas e as despesas serão orçadas a preços correntes, estimados para o 
exercício de 2019, conforme Anexo de Metas Fiscais - Anexo II desta Lei. 
 
Art. 11. O orçamento do Município de Rio Novo do Sul para exercício de 2019 será elaborado visando garantir o equilíbrio fiscal e 
a manutenção da capacidade própria de investimento. 
 
Parágrafo único. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução Orçamentária de 2019 deverá ser realizada de modo a 
evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o Princípio da Publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a 
todas as informações relativas a cada uma dessas etapas. 
 
Art. 12. O Poder Executivo colocará a disposição dos demais Poderes e do Ministério Público os estudos e as estimativas das 
receitas para o exercício subsequente, inclusive da receita corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo, conforme 
estabelecido no art. 12 § 3º da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000. 
 
Art. 13. O Poder Legislativo encaminhará sua proposta orçamentária para fins de consolidação ao Poder Executivo. 
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Art. 14. O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal o Projeto de Lei Orçamentária Anual nos termos do art. 135, § 5º da 
Lei Orgânica Municipal. 
 
Art. 15. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocação dos recursos na Lei Orçamentária e em seus 
Créditos Adicionais será feita de forma a propiciar o controle dos custos das ações e avaliação dos resultados dos programas de 
governo.  
 
Art. 16. Na programação da despesa serão observadas restrições no sentido de: 
 
I - Nenhuma despesa poderá ser fixada sem que estejam definidas e legalmente instituídas as unidades executoras; 
 
II - Não poderão ser incluídas despesas a título de Investimentos - Regime de Execução Especial, exceto os casos de calamidade 
pública formalmente reconhecida, na forma do art. 167, § 3º, da Constituição Federal; e 
 
III - Nenhuma despesa poderá ser fixada sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos. 
 
Art. 17. Na programação dos investimentos em novos projetos somente serão incluídos na Lei Orçamentária Anual depois de 
atendidos os em andamento, contempladas as despesas de conservação do patrimônio público e assegurada à contrapartida das 
operações de crédito. 
 
Parágrafo único. Os investimentos deverão apresentar viabilidade técnica, econômica, financeira e ambiental. 
 
Art. 18. A Lei Orçamentária somente contemplará dotação para investimentos com duração superior a um exercício financeiro se o 
mesmo estiver contido no Plano Plurianual e suas posteriores alterações ou em Lei que autorize sua inclusão. 
 
Art. 19. As dotações a título de Subvenções Sociais e Auxílios a Entidades privadas sem fins lucrativos, a serem incluídas na Lei 
Orçamentária Anual e em seus respectivos créditos adicionais serão autorizadas através de Lei específica, obedecerão ao disposto no 
art. 16 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, e serão definidas em Anexo integrante da Lei Orçamentária Anual. 
 
§ 1º O Anexo que trata este artigo discriminará a Instituição a ser beneficiada, devendo conter no mínimo o nome e identificação 
completa do beneficiado. 
§ 2º É vedada a inclusão de dotações a título de auxílio para Instituições privadas, ressalvadas as de caráter assistencial, comunitária, 
médico, educacional e cultural, sem finalidade lucrativa, que definidas conforme “caput” deste artigo, e que tenham aprovadas as 
prestações de contas dos recursos recebidos. 
 
Art. 20. Para atendimentos do art. 19 desta Lei, as Entidades privadas sem fins lucrativos deverão apresentar declaração emitida 
pelo Ministério Público Estadual no exercício de 2018, comprovando funcionamento regular no último ano, bem como o 
comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria. 
 
Art. 21. A Lei Orçamentária Anual poderá conter dispositivo autorizando o Poder Executivo a abrir Créditos Suplementares, nos 
limites autorizados pelo Legislativo Municipal. 
 
Parágrafo único. Cópias dos Decretos de abertura de Créditos Suplementares autorizados na Lei Orçamentária deverão ser 
encaminhadas à Câmara Municipal junto com a Prestação de Contas Mensal, no prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento de 
cada bimestre, importando em crime de responsabilidade o não atendimento a este dispositivo. 
 
Art. 22. As fontes de recursos e as modalidades de aplicação aprovadas na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais poderão 
ser modificadas, justificadamente, para atender as necessidades de execução, desde que verificada a inviabilidade técnica 
operacional ou econômica da execução do crédito na modalidade prevista na Lei Orçamentária. 
 
Art. 23. A proposta orçamentária anual atenderá as Diretrizes Gerais e aos Princípios da Unidade, Universidade e Anuidade, não 
podendo o montante da despesa fixada exceder à previsão da Receita para o exercício.  
 
Art. 24. As receitas e despesas poderão ter seus valores corrigidos, em 01 de janeiro de 2019 por índice oficial, caso o índice de 
inflação do exercício de 2018 seja superior a 10% (dez por cento). 
 
Art. 25. O Município destinará no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) das receitas resultantes de impostos e transferências na 
manutenção e desenvolvimento do ensino nos termos do art. 212 da Constituição Federal. 
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Art. 26. O Município aplicará no mínimo 15% (quinze por cento) das receitas do produto da arrecadação dos impostos a que se 
refere o art. 156, e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea “b” e § 3º, na saúde, em cumprimento a Emenda 
Constitucional n.º 29 de 13 de setembro de 2000. 
 
Art. 27. A dotação destinada para Reserva de Contingência será fixada em montante não superior a 1% (um por cento) da receita 
corrente líquida do exercício de 2019, e será utilizada para atender os passivos contingentes descritos no Anexo de Riscos Fiscais - 
Anexo III - desta Lei e outros riscos, e eventos fiscais que possam surgir no decorrer da execução orçamentária do exercício de 
2019. 
 
Parágrafo único. A proposta Orçamentária para o exercício de 2019 poderá conter, além da reserva de contingência destinada 
exclusivamente para atender riscos ou passivos fiscais, outra reserva de contingência destinada a atender possíveis eventualidades 
ou servir como fonte para abertura de Créditos Suplementares. As dotações fixadas para reserva de contingências deverão ser 
evidenciadas de forma distinta na proposta orçamentária. 
 
Art. 28. Somente serão incluídas, na Lei Orçamentária para o exercício de 2019, dotações para pagamento com juros, encargos e 
amortização de dívidas decorrente de operações de crédito contratadas e autorizadas até a data do encaminhamento do Projeto de 
Lei a Câmara Municipal. 
 
Parágrafo único. A estimativa de receita de operações de crédito, para o exercício de 2019, terá como limite máximo a folga 
resultante da combinação das Resoluções 40/01 e 43/01, do Senado Federal. 
 
Art. 29. Será incluída no Orçamento, dotação necessária ao pagamento de débitos oriundos de Sentenças Judiciais transitadas em 
julgado, constantes de Precatórios Judiciais, desde que apresentadas ao Poder Executivo até 01 de julho do corrente ano. 
 
Art. 30. A aplicação dos recursos dos “royalties do petróleo” decorrentes do art. 48 da Lei Federal n.º 9.478 de 06/08/98 e Lei 
Estadual n.º 8.308/2006, obedecerá rigorosamente ao plano de aplicação elaborado pelo Executivo Municipal, aprovado pelo 
Conselho Municipal dos Royalties. 
Parágrafo único. O plano de aplicação observará o disposto no art. 3º, da Lei Estadual n.º 8.308/2006 e suas alterações posteriores, e 
constará da proposta orçamentária para o exercício de 2019, bem como no Plano Plurianual 2018/2021. 
 
CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCAIS 
 
Art. 31. No exercício de 2019, observado o disposto no art. 169 da Constituição Federal, poderão, mediante prévia autorização 
Legislativa, ser concedidas quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de 
estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, observado o disposto nos artigos 19 e 20 da 
Lei Complementar n.º 101/2000. 
 
§ 1º A despesa total do Poder Executivo e Legislativo terá como limites para pessoal e encargos sociais, o disposto na Lei 
Complementar n.º 101/2000. 
 
§ 2º Os Órgãos próprios do Poder Legislativo e do Poder Executivo assumirão em seus âmbitos as atribuições necessárias ao 
cumprimento do disposto neste artigo. 
 
§ 3º O saldo de caixa existente na Câmara Municipal de Rio Novo do Sul, ao final do exercício financeiro, mediante lei de iniciativa 
da Mesa Diretora, poderá ser devolvido aos cofres públicos municipais. 
 
Art. 32. No exercício de 2019, a realização de horas extras, quando a despesa houver extrapolado 95 % (noventa e cinco por cento) 
dos limites referidos na Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, somente poderá ocorrer quando destinada ao 
atendimento de relevantes interesses públicos, especialmente voltados para as áreas de Saúde e Educação, que gerem situações 
emergenciais de risco ou prejuízo para a sociedade. 
 
Art. 33. Se a despesa com pessoal do Poder Executivo, durante o exercício de 2019, ultrapassar os limites estabelecidos na Lei 
Complementar n.º 101 de 04 de maio de 2000, o percentual excedente será eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo 
menos um terço no primeiro, adotando-se entre outras providências: 
 
I - Redução de horas extras; 
II - Redução de pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão; e 
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III - Exoneração dos servidores não estáveis. 
 
CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 
 
Art. 34. A Lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária só poderá ser editada se atendidas às exigências 
do art. 14 da Lei Complementar n.º 101/2000. 
 
Parágrafo único. Aplica-se à Lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza financeira as mesmas exigências 
referidas no caput, podendo a compensação, alternativamente, dar-se mediante o cancelamento, pelo mesmo período, de despesas 
em valor equivalente. 
 
Art. 35. A concessão ou ampliação de incentivo ou qualquer benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita, 
parcial ou total, deverá ser precedida nos termos do art. 14, da Lei Complementar n.º 101/2000, e em havendo qualquer ato 
administrativo que o conceda, deverá após, ser submetido à Câmara Municipal para homologação, sob pena de nulidade havendo o 
seu descumprimento. 
 
Art. 36. Na estimativa das receitas constantes do Projeto de Lei Orçamentária poderão ser considerados os efeitos das propostas de 
alterações na Legislação Tributária. 
 
Art. 37. Na hipótese de alteração na Legislação Tributária, posterior ao encaminhamento do Projeto de Lei Orçamentária Anual ao 
Poder Legislativo e que implique em excesso de arrecadação, nos termos da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, quanto à 
estimativa de receita constante do referido Projeto de Lei, os recursos correspondentes deverão ser incluídos por ocasião da 
tramitação do mesmo na Câmara Municipal. 
 
Parágrafo único. Caso a alteração mencionada no “caput” deste artigo ocorra posteriormente à aprovação da Lei pelo Poder 
Legislativo, os recursos correspondentes deverão ser objeto de autorização Legislativa. 
 
CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 38. Caso seja necessária limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para atingir a meta 
bimestral, nos termos do art. 9º da Lei Complementar n.º 101/2000, o Chefe do Poder Executivo definirá percentuais específicos 
para contingenciamento das dotações de projetos, atividades e operações especiais. 
 
§ 1º Excluem-se do caput deste artigo as despesas que constituem obrigações Constitucionais e legais do Município e as despesas 
destinadas ao pagamento dos serviços da dívida. 
 
§ 2º Na hipótese da ocorrência do disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo comunicará os demais Poderes, acompanhado 
da memória de cálculo, das premissas, dos parâmetros e da justificação do ato, o montante que caberá a cada um na limitação do 
empenho e da movimentação financeira. 
 
§ 3º O Poder Executivo demonstrará, em até 30 (trinta) dias perante o Poder Legislativo, a necessidade da limitação de empenho e 
movimentação financeira nos percentuais e montantes decretados. 
 
§ 4º No caso de limitação de empenhos e de movimentação financeira que trata o caput deste artigo, buscar-se-á preservar as 
despesas abaixo hierarquizadas: 
 
I - com pessoal e encargos patronais, desde que estejam observados os limites de gastos com pessoal da LRF; e 
 
II - com a conservação do patrimônio público, conforme prevê o disposto no artigo 45 da LC n.º 101/2000. 
 
Art. 39. Caso o Projeto de Lei Orçamentária de 2019 não seja sancionada até 31 de dezembro de 2018, o Município executará o 
orçamento aprovado para o exercício de 2018 em 2019, nos termos do Art. 41 desta Lei. 
 
§ 1º Eventuais saldos negativos, apurados em consequência de emendas apresentadas ao Projeto de Lei na Câmara Municipal e do 
procedimento previsto neste artigo, serão ajustados após a sanção da Lei Orçamentária Anual, através da abertura de créditos 
adicionais. 
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§ 2º Não se incluem no limite previsto no caput deste artigo, podendo ser movimentadas sem restrições, as dotações para atender 
despesas com: 
 
I - Pessoal e encargos sociais; 
 
II - Pagamento de benefícios previdenciários; 
 
III - Pagamento de serviço da dívida; 
 
IV - Pagamento de compromissos correntes nas áreas da saúde, educação e assistência social; e 
 
V - Os projetos e atividades em execução em 2018, financiados com recursos oriundos de convênios, operação de créditos internos e 
externos, inclusive a contrapartida prevista. 
 
Art. 40. Em consonância com o que dispõe a alínea “e”, inciso I, art. 4º, da Lei Complementar Federal n.º 101, de 04 de maio de 
2000, a Administração Pública Municipal desenvolverá sistema de controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas 
financiados com recursos orçamentários. 
 
Art. 41. Caso o Projeto de Lei referente à proposta orçamentária anual não seja aprovado até o término da Sessão Legislativa, a 
Câmara Municipal, após ser convocada extraordinariamente, incluirá a proposição na Ordem do Dia, sobrestando-se as demais 
proposições, até que ultime a votação, aprovando-o ou rejeitando-o. 
 
Art. 42. Caso o Projeto de Lei encaminhado para apreciação do Legislativo Municipal for rejeitado em sua totalidade o Município 
executará o orçamento aprovado para o exercício de 2018 em 2019, tendo seus valores originalmente aprovados e corrigidos pela 
inflação do ano de 2018, sendo este aberto por Decreto Municipal. 
 
Art. 43. O Poder Executivo poderá firmar Convênio com outras esferas de Governo e Entidades Filantrópicas, para desenvolvimento 
de programa prioritários nas áreas da Educação, Cultura, Saúde, Saneamento, Assistência Social, Agropecuária, Habitação, 
Agricultura, Esporte, Segurança e Turismo e Transportes. 
Art. 44. O Poder Executivo poderá celebrar Convênios e/ou Termo de Cooperação Técnica com Consórcios Intermunicipais que 
visem o desenvolvimento do Município, desde que sejam aprovados através de Lei Específica. 
Art. 45. O Poder Executivo nos termos da Constituição Federal e mediante prévia autorização legislativa, poderá: 
 
I - Realizar operações de crédito até o limite estabelecido na lei, inclusive alienação de bens móveis e imóveis; 
 
II - Realizar operações de crédito por antecipação de receita, nos termos da legislação em vigor; 
 
III - Abrir crédito suplementar e adicional, desde que com indicação dos recursos correspondentes;  
 
IV - Transpor, remanejar ou transferir recursos, para cobertura de Créditos Adicionais de que se trata o inciso III. 
 
Parágrafo único. A reabertura de Créditos Especiais e Extraordinários, conforme disposto no art. 167, § 2º, da Constituição Federal, 
será efetivada mediante decreto do Prefeito Municipal. 
 
Art. 46. Para os efeitos do § 3º do art. 16, da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, entende-se como despesas 
irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse para bens e serviços os limites dos incisos I e II do art. 24, da Lei n.º 8.666, de 02 de 
junho de 1993. 
 
Art. 47. O Poder Executivo publicará, no prazo de 30 (trinta) dias após a aprovação da Lei Orçamentária Anual, no Órgão Oficial do 
Município e/ou outra adotada pelo Município, o quadro de detalhamento da Despesa - QDD, discriminado a despesa por elemento, 
conforme unidade orçamentária e respectivos projetos e atividades. 
 
Art. 48. Nos termos dos arts. 8º e 13 da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, o Poder Executivo deverá elaborar e 
publicar até (30) trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual de 2019, o cronograma anual de desembolso mensal 
elaborado por no mínimo grupo de despesa, bem como as metas bimestrais de arrecadação. 
 
Art. 49. Através de ato próprio, o Poder Executivo poderá editar normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados 
dos programas financiados com recursos dos orçamentos, conforme estabelece o art. 4º da Lei Complementar n.º 101/2000. 
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Art. 50. Durante o exercício de 2019, o Poder Executivo observará na execução orçamentária, financeira e patrimonial, as regras do 
Controle Interno conforme estabelece o art. 74 da Constituição Federal e os termos do art. 51 da Lei Orgânica Municipal, bem como 
em total observância as orientações do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. 
 
Art. 51. O Poder Executivo poderá, mediante prévia autorização legislativa, promover as alterações e adequações de sua estrutura 
administrativa, com o objetivo de modernizar e conferir maior eficiência e eficácia ao Poder Público Municipal. 
 
Art. 52. O Poder Executivo Municipal poderá encaminhar ao Poder Legislativo, Projeto de Lei propondo alterações na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para 2019 e na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019, com o objetivo de adequação das metas 
e prioridades da Administração Pública Municipal com o Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021. 
 
Parágrafo único. As alterações mencionadas no “caput” deste artigo poderão ocorrer durante o exercício financeiro de 2019, 
compreendendo os Poderes do Município, seus Fundos e Órgãos mantidos pelo Poder Público.  
Art. 53. O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificação nos Projetos de Lei 
relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais. 
Art. 54. O Poder Executivo deverá encaminhar à Câmara Municipal os balancetes bimestrais da Execução Orçamentária da Receita 
e da Despesa, no prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento de cada bimestre, importando em crime de responsabilidade o não 
atendimento a este dispositivo. 
Art. 55. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Dado e traçado no Gabinete do Prefeito Municipal de Rio Novo do Sul, Estado do Espírito Santo, em 28 de Dezembro de 2018. 

THIAGO FIORIO LONGUI 
Prefeito Municipal 

 
Lei de autoria do Poder Executivo. 

 
LEI N.º 782, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018. 
 

ESTIMA A RECEITA E FIXA AS DESPESAS DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO 
SUL, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 
2019, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, 
conforme determina o art. 30 da Constituição Federal, bem como os arts. 70 e 71 da Lei Orgânica Municipal, e demais normas que 
regem a matéria, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 
 
Art. 1º O Orçamento Geral do Município de Rio Novo do Sul, Estado do Espírito Santo, para o exercício financeiro de 2019, estima 
a RECEITA e fixa a DESPESA em R$ 36.694.672,00 (trinta e seis milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, seiscentos e setenta e 
dois reais) discriminados pelos Anexos desta Lei. 
 
Art. 2º A Receita será realizada na forma da Legislação em vigor, mediante arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas 
correntes constante no adendo III, do anexo 2 da Lei n.º 4.320/64, com o seguinte desdobramento: 
 
RECEITAS VALOR TOTAL 
RECETAS CORRENTES  39.684.672,00 

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 3.953.611,00  
CONTRIBUIÇÕES 268.000,00  
RECEITA PATRIMONIAL 222.100,00  
RECEITA AGROPECUÁRIA 4.400,00  
RECEITA DE SERVIÇOS 26.000,00  
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 35.165.561,00  
OUJTRAS RECEITAS CORRENTES 45.000,00  
RECEITAS CORRENTES-INTRAORÇAMENTÁRIAS  768.000,00 
Dedução FUNDEB – RECEITAS CORRENTES 3.758.000,00  
TOTAL DA RECEITA  36.694.672,00 
 
Art. 3º A Despesa será processada segundo os desdobramentos por órgãos a seguir apresentados: 
 

CÓDIGO DESCRIÇÃO ORÇADO 
01 CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL 1.700.000,00 
02 GABINETE DO PREFEITO 363.500,00 
03 PROCURADORIA 274.000,00 
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04 CONTROLE INTERNO 109.200,00 
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.135.500,00 
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 2.631.500,00 
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 9.565.900,00 
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.611.072,00 
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,TRANSPORTES E SERVIÇOS 

URBANOS 
5.539.100,00 

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1.264.500,00 
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E 

TURISMO 
1.118.500,00 

12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 7.338.900,00 
13 IPASNOSUL – TAXA ADMINISTRATIVA 250.000,00 
14 IPASNOSUL – FUNDO FINANCEIRO 1.895.000,00 
15 IPASNOSUL – FUNDO PREVIDÊNCIÁRIO 898.000,00 
TOTAL 36.694.672,00 

 
Art. 4º O Orçamento do Município de Rio Novo do Sul, Estado do Espírito Santo, deverá ser executado de acordo com os preceitos 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias, sendo permitida a execução ali não contemplada, desde que respeitado na íntegra o artigo 5° da 
presente Lei, sem prejuízo das normas que regem as questões financeiras e Finanças Públicas estabelecidas em Legislação Federal. 
 
Art. 5º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos suplementares com os recursos disponíveis para 
cobrir as despesas nos termos da Lei n.º 4.320/64, observado o seguinte: 
I - Suplementar as dotações orçamentárias utilizando como fonte de recursos o valor apurado a título de excesso de arrecadação do 
exercício de 2018 até o limite máximo de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais); 
II - Suplementar as dotações orçamentárias utilizando como fonte de recursos o valor do superávit financeiro apurado no Balanço 
Patrimonial do exercício de 2018 até o limite máximo de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais); 
 
III - Suplementar as dotações orçamentárias em até 40% (quarenta por cento) do valor total da despesa orçada, utilizando como 
fonte de recursos os valores provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de crédito adicionais; 
 
IV - Incluir novas fontes de recursos em uma dotação orçamentária já existente no orçamento, visando atender as despesas 
provenientes de receitas de convênio ou de outras origens decorrentes da execução orçamentária; 
 
V - Executar suplementação entre fontes de recursos diferentes de uma mesma dotação orçamentária; e 
 
VI - Suplementar as dotações orçamentárias entre unidades gestoras, utilizando como fonte de recursos os valores provenientes de 
anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, no percentual estabelecido no inciso III deste artigo. 
 
Parágrafo único. Ficam excluídos do limite previsto no inciso III deste artigo, os créditos adicionais suplementares: 

a) Abertos à conta de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do artigo 43, 
§ 1º, I, e, § 2º, da Lei nº. 4.320/64; 

b) A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um mesmo projeto, atividade ou operação especial. 
 
Art. 6º Fica o Prefeito autorizado a realizar Crédito por antecipação de receita até o limite de 30% (trinta por Cento) da receita 
estimada, para atender a insuficiência de caixa, conforme prevê o artigo 7º, II § 2º e § 3º, da Lei nº. 4.320/64, observadas as 
exigências contidas nos artigos 32 e 38 da Lei Complementar n.º 101/2000. 
 
Parágrafo Único. É vedado capacitar recursos a títulos de antecipação de receita de tributos ou Contribuição cujo fato gerador ainda 
não tenha ocorrido.  
 
Art. 7º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a adotar as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao 
comportamento da receita, elaborando um Plano de contenção de despesas de até 40% (quarenta por cento) do total das despesas 
fixadas, de acordo com o que está estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2019, vedada a paralisação de 
projetos que já estejam em andamento. 
 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos vigentes a partir de 01 de janeiro de 2019. 
 
Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Dado e traçado no Gabinete do Prefeito Municipal de Rio Novo do Sul, Estado do Espírito Santo, em 28 de Dezembro de 2018. 
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THIAGO FIORIO LONGUI 

Prefeito Municipal 
Lei de autoria do Poder Executivo. 

 
LEI N.º 783, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018. 
 

CRIA E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER 
GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE INCENTIVO – GEI AOS MÉDICOS QUE 
EXERÇAM SUAS FUNÇÕES NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – 
ESF, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, 
conforme determina o art. 30 da Constituição Federal, bem como os arts. 70 e 71 da Lei Orgânica Municipal, e demais normas que 
regem a matéria, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica criada a Gratificação Especial de Incentivo – GEI, para servidor público municipal que exerça a função de médico, seja 
por meio de vínculo efetivo ou contratado, quando a serviço da Estratégia Saúde da Família – ESF, em carga horária de 40h/semana 
(quarenta horas por semana). 
 
Art. 2º A Gratificação Especial de Incentivo – GEI de que trata o art. 1º da presente lei, corresponderá ao valor de R$ 2.500,00 (dois 
mil e quinhentos reais), a ser percebido mensalmente pelo servidor público contemplado. 
 
§ 1º Comporá base de cálculo para gratificação natalina e adicional de férias, o valor de que trata o caput deste artigo, daquele 
servidor público contemplado. 
 
§ 2º O valor percebido a título de gratificação, nos termos do caput deste artigo, não incorporará aos vencimentos básicos do 
servidor público contemplado. 
 
§ 3º Limitar-se-á, a concessão, ao subsídio mensal, em espécie, do Prefeito Municipal, cuja remuneração do servidor público 
contemplado, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, àquele não poderá exceder. 
 
Art. 3º O valor da gratificação especial de incentivo, ora criada e autorizada à concessão, será reajustado no mesmo índice e data do 
reajuste salarial dos servidores públicos municipais. 
 
Art. 4º As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão a conta de dotações orçamentárias consignadas à Secretaria 
Municipal de Saúde, que serão suplementadas, caso necessário. 
 
Art. 5º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
no Orçamento do Município, os reajustes que se fizerem necessários em decorrência da implantação desta lei. 
 
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Dado e traçado no Gabinete do Prefeito Municipal de Rio Novo do Sul, Estado do Espírito Santo, aos 28 de Dezembro de 2018. 
 
 

THIAGO FIORIO LONGUI 
Prefeito Municipal 

 
Lei de autoria do Poder Executivo. 

 
LEI N.º 784, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018. 
 

INSTITUI A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-E, A 
DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS, O RECOLHIMENTO DO ISSQN E 
OS SERVIÇOS ON-LINE PELO SISTEMA ELETRÔNICO EM AMBIENTE WEB, A 
DECLARAÇÃO ELETRÔNICA MENSAL DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE 
QUALQUER NATUREZA PARA AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 
INTEGRANTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, 
conforme determina o art. 30 da Constituição Federal, bem como os arts. 70 e 71 da Lei Orgânica Municipal, e demais normas que 
regem a matéria, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 
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Art. 1º Fica instituída a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e, documento fiscal de existência exclusivamente digital, emitido 
e armazenado eletronicamente via Internet pelo Sistema denominado Nota Fiscal de Serviço Eletrônica do Município de Rio Novo 
do Sul, com o objetivo de registrar as operações de prestação de serviços, com autorização de uso fornecida pela Secretaria 
Municipal de Finanças e Planejamento, e, a Declaração Mensal de Serviços Bancários de uso obrigatório pelas instituições 
financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, nos termos da Lei 4.595/64 a ser realizada por meio do software de 
Declaração Mensal de Serviços Bancários. 
 
Parágrafo Único. A Declaração Eletrônica de Serviços deverá ser gerada via software disponibilizado pela Secretaria Municipal de 
Finanças e Planejamento até o dia 10 do mês seguinte, por todos os prestadores de serviços, das Notas de Serviços Eletrônicas 
emitidas pelo sistema. 
 
Art. 2º Na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e constarão os seguintes dados:  
 
I - brasão (se houver) e nome do Município; 
 
II - número sequencial; 
 
III - código de verificação de autenticidade; 
 
IV - data e hora da emissão;  
 
V - identificação do prestador de serviços, com:  
 
a) nome ou razão social; 
b) nome fantasia do Contribuinte;  
c) endereço;  
d) inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;  
e) inscrição municipal.  
 
VI - identificação do tomador dos serviços, com:  
 
a) nome ou razão social;  
b) inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;  
c) inscrição municipal, quando sediado no Município.  
 
VII - discriminação do serviço;  
 
VIII - valor total da NFS-e; 
 
IX - enquadramento do serviço prestado na lista de serviços; 
 
X - valor total das deduções da base de cálculo, conforme previsto em legislação específica; 
 
XI - valor da base de cálculo; 
 
XII - valor do ISSQN; 
 
XIII - indicação de retenção do ISSQN na fonte, quando for o caso;  
 
XIV - indicação de outras retenções, quando for o caso.  
 
Art. 3º A utilização da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e deverá ser requerida pelo Contribuinte à Secretaria Municipal de 
Finanças e Planejamento do Município, até a data de 31 de Dezembro de 2019, nos termos desta lei. 
 
§ 1º O Prefeito Municipal, por meio de Portaria, determinará a ordem das atividades obrigadas a ingressarem no sistema de emissão 
da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e. 
 
§ 2º A autorização e o acesso à emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e está condicionada a apresentação das notas 
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fiscais emitidas por outro regime, com devolução das notas não utilizadas para o devido cancelamento e consequente inutilização 
pelo fisco municipal.  
 
Art. 4º A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e será emitida pelo Contribuinte, devidamente registrado no cadastro municipal 
no sítio eletrônico do Município de Rio Novo do Sul.  
 
§ 1º A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e emitida deverá ser impressa em via única e ser entregue ao tomador de serviços, 
salvo se for enviada por e-mail ou outro meio eletrônico ao tomador de serviços. 
 
§ 2º A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e não será emitida por Contribuintes com situação cadastral suspensa. 
 
§ 3º O emitente e o destinatário deverão manter a NFS-e em arquivo digital, sob sua guarda e responsabilidade, pelo prazo 
estabelecido na legislação tributária, mesmo que fora da empresa e a NFS-e poderá também, a critério do Município, ficar 
disponível para consulta em seu site oficial, pelo prazo de 05 (cinco) anos. 
 
§ 4º A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e não poderá ser emitida com data retroativa. 
 
Art. 5º A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e poderá ser cancelada no próprio sistema/aplicativo, no prazo máximo de 10 
(dez) dias, contados da emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, desde que não tenha ocorrido o pagamento do Imposto. 
 
§ 1º Não ocorrendo o cancelamento da NFS-e dentro do prazo previsto no caput ou após o pagamento do imposto, o cancelamento 
só se dará mediante requerimento à Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento. 
 
§ 2º O processo administrativo para solicitação de cancelamento da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e deverá conter os 
seguintes documentos: 
 
I - requerimento dirigido à autoridade fiscal competente, descrevendo o motivo do cancelamento; 
 
II - termo de cancelamento; 
 
III - declaração do tomador do serviço, em papel timbrado, carimbado e assinado, ratificando o cancelamento do documento fiscal 
ou o seu não recebimento; 
 
IV - comprovante de recolhimento do imposto, quando for o caso. 
 
§ 3º O valor do ISSQN compensado em virtude do cancelamento da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e ficará sujeito a 
posterior homologação pelo fisco, podendo acarretar imposição de penalidades. 
 
§ 4º Ficará disponível no sistema/aplicativo de emissão de nota fiscal, o relatório de cancelamento de NFS-e, que constará os 
números das notas fiscais canceladas por período. 
 
Art. 6º A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e que for cancelada aparecerá com a chancela de "cancelada" tanto para o 
prestador quanto para o tomador de Serviços que consultar o documento no sistema/aplicativo da NFS-e. 
 
Art. 7º A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e destina-se exclusivamente ao registro de operações de prestação de serviços, 
não sendo possível sua utilização em conjunto com a de registro de operações mercantis subordinadas à Legislação Estadual. 
 
Art. 8º Considera-se Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e Avulsa o documento que será emitido apenas por meio eletrônico e 
solicitada pelo próprio Contribuinte ao Setor de Tributação. 
 
§ 1º A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Avulsa somente será concedida se forem atendidas as determinações contidas na 
legislação específica vigente, aos contribuintes que a solicitarem mediante prévia análise da Secretaria Municipal de Finanças e 
Planejamento. 
 
§ 2º A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Avulsa somente será gerada e emitida após a comprovação do pagamento do 
imposto correspondente.  
 
Art. 9º O Recibo Provisório de Serviços - RPS é documento de emissão autorizada pela Secretaria Municipal de Finanças e 
Planejamento, a ser utilizado por Contribuintes inscritos no cadastro municipal, no eventual impedimento da emissão da NFS-e, 
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devendo ser substituído pela respectiva Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e no prazo máximo de até 10 (dez) dias. 
 
Parágrafo Único. A substituição prevista no caput deste artigo poderá ser realizada por lote ou individualmente, via sistema 
eletrônico, nos termos dispostos em regulamento. 
 
Art. 10. A retenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza pelos Tomadores de Serviços, conforme disposto na 
legislação específica vigente, se fará por meio do módulo de substituição tributária disponível no sistema/aplicativo da NFS-e, 
inclusive quando o Contribuinte do ISSQN for optante pelo Simples Nacional. 
 
Art. 11. O Documento Auxiliar de Prestação de Serviços – DAPS é um documento de existência exclusivamente digital, emitido e 
armazenado eletronicamente, com a finalidade de registrar as operações de prestação de serviços de prestadores de serviços não 
estabelecidos no Município de Rio Novo do Sul e sujeitos a retenção do ISSQN na fonte. 
 
Art. 12. Fica instituída a Declaração Mensal de Serviços Bancários de uso obrigatório pelas instituições financeiras integrantes do 
Sistema Financeiro Nacional, nos termos da Lei 4.595/64, a ser realizada por meio do software. 
 
Art. 13. As Instituições Financeiras, integrantes do Sistema Financeiro Nacional, nos termos da Lei 4.595/64, ficam obrigadas a 
preencher a Declaração Mensal de Serviços Bancários, nos termos do regulamento expedido pela Secretaria Municipal de Finanças 
e Planejamento. 
 
Parágrafo Único. Para os fins deste artigo, e nos termos do artigo 4º da Lei Complementar Federal n.º 116/2003, as informações e 
dados serão prestados pelo Administrador da Agência Bancária ou por quem a respectiva Instituição Financeira designar 
formalmente, mediante prévia ciência à Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento. 
 
Art. 14. A Declaração Mensal de Serviços Bancários consiste na escrituração eletrônica dos serviços prestados pelas instituições 
financeiras. 
 
§ 1º As receitas de prestação de serviços deverão ser escrituradas na referida declaração, observadas as contas e a estrutura prevista 
nas Normas Básicas do Plano de Contas instituído pelo Banco Central do Brasil. 
 
§ 2º A declaração prevista no caput deste artigo será gerada eletronicamente pelo programa de informática, que será disponibilizado 
pela Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento. 
 
Art. 15. Cada estabelecimento financeiro é obrigado a encaminhar à Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento a Declaração 
Mensal de Serviços Bancários, até o 10. (décimo) dia útil do mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador do imposto. 
 
§ 1º A entrega da declaração à Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento dar-se-á por transmissão via Internet, contendo: 
 
I - Módulo de Informações Comuns: deverá ser entregue ao fisco no ato da adesão ao Sistema de Emissão da Nota Fiscal de 
Serviços Eletrônica – NFS-e, para o exercício vigente e anualmente até o último dia útil do mês de fevereiro, ou quando houver 
alguma modificação nos dados, devendo conter: 
 
a) plano geral de contas comentado – PGCC; 
b) tabela de tarifas de serviços da instituição; 
c) pacotes de serviços; 
d) composição dos pacotes de serviços; 
e) tabela de identificação de serviços de remuneração variável. 
 
II - Módulo de Apuração Mensal do ISSQN: deverá ser gerado mensalmente e entregue ao fisco até o 10.º (décimo) dia do mês 
seguinte ao de competência dos dados declarados, contendo: 
 
a) o conjunto de informações que demonstrem a apuração da receita tributável por subtítulo contábil; 
b) o conjunto de informações que demonstrem a apuração do ISSQN mensal; 
c) a informação, se for o caso, de ausência de movimento por dependência ou por instituição; 
d) demonstrativo da movimentação das tarifas; 
e) número de contas na agência; 
f) arrecadação referente aos pacotes de serviços. 
 
III - Módulo Demonstrativo Contábil: deverá ser gerado mensalmente e entregue ao fisco até o 10. (décimo) dia do mês seguinte ao 
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de competência dos dados declarados, contendo: 
 
a) os Balancetes Analíticos Mensais; 
b) o Demonstrativo de rateio de resultados internos. 
 
IV - Módulo Demonstrativo das Partidas dos Lançamentos Contábeis: deverá ser gerado anualmente até o último dia útil do mês de 
fevereiro do ano seguinte ao de competência dos dados declarados e entregue ao fisco, contendo as informações das partidas dos 
lançamentos contábeis. 
 
§ 2º A Declaração Mensal deverá ser entregue mesmo quando o declarante não apresente movimento tributável no período ou esteja 
inativo. 
 
§ 3º Ao receber a declaração, a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento emitirá recibo de entrega dos dados e informações 
recebidos. 
 
§ 4º Constará no recibo de entrega, se for o caso, a omissão de dados relacionados a qualquer dos estabelecimentos da instituição 
financeira situados no Município. 
 
§ 5º A critério da Divisão de Fiscalização Tributária, poderão ser rejeitadas as Declarações que contenham inconsistências relativas 
à Inscrição Municipal e ao CNPJ de qualquer dos estabelecimentos da Instituição Financeira, ou ainda, inconsistências relativas à 
forma de escrituração, inclusive quanto aos pacotes ou cestas de serviços e número de correntistas.  
 
§ 6º Na hipótese do parágrafo anterior, após a ciência da rejeição, a Instituição Financeira terá o prazo de 10 (dez) dias para 
apresentar a declaração retificadora. 
 
§ 7º O recibo de entrega emitido pelo Fisco não implicará na validação do conteúdo dos dados constantes da Declaração Mensal 
preenchida pelo Contribuinte. 
 
Art. 16. Será pessoalmente responsabilizado pelas obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração à presente lei o 
gerente, diretor e/ou representante de cada agência das Instituições Financeiras. 
 
Art. 17. As receitas de serviços lançadas na conta COSIF “Rendas Antecipadas” (5.1.1.10.00-4) serão tributadas pelo Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza normalmente, sem qualquer dedução, mesmo antes da ocorrência do fato gerador.  
   
Art. 18. Ao Contribuinte que não cumprir o disposto nesta Lei será imposta multa equivalente a: 
 
I - 20 (vinte) VRTM’s – Valores de Referência do Tesouro Municipal por Nota Fiscal Eletrônica – NFS-e não declarada no prazo 
estipulado, conforme Parágrafo Único do artigo 1.º desta Lei; 
 
II - 50 (cinquenta) VRTM’s – Valores de Referência do Tesouro Municipal por Nota Fiscal Eletrônica – NFS-e cancelada sem 
motivação ou em desacordo com o artigo 5º desta Lei, sem prejuízos das demais penalidades previstas no Código Tributário 
Municipal e suas alterações; 
 
III - 50 (cinquenta) VRTM’s – Valores de Referência do Tesouro Municipal por Recibo Provisório de Serviços – RPS, emitidos e 
não substituídos no prazo previsto no artigo 9.º desta Lei, sem prejuízos das demais penalidades previstas no Código Tributário 
Municipal; 
 
IV - 100 (cem) VRTM’s – Valores de Referência do Tesouro Municipal por pagamento efetuado sem apresentação do DAPS 
emitido pela prestadora de serviço, conforme disposto no artigo 11 desta Lei, sem prejuízo das demais penalidades previstas no 
Código Tributário Municipal; 
 
V - 500 (quinhentos) VRTM’s – Valores de Referência do Tesouro Municipal,  por mês/competência, pelo descumprimento das 
disposições da presente Lei, bem como o cumprimento com incorreções ou omissões, sem prejuízo das sanções administrativas, 
civis, penais e das demais penalidades previstas no Código Tributário Municipal; 
 
VI - 5.000 (cinco mil) VRTM’s – Valores de Referência do Tesouro Municipal, às instituições financeiras, por mês/competência, 
pelo descumprimento das disposições da presente Lei, bem como o cumprimento com incorreções ou omissões, sem prejuízo das 
sanções administrativas, civis, penais e de autorização de funcionamento do estabelecimento bancário e das demais penalidades 
previstas no Código Tributário Municipal.  
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Art. 19. No caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro. 
 
Parágrafo Único. Configura reincidência o não preenchimento da declaração ou preenchimento da declaração com inconsistências, 
por mais de um mês de competência, independentemente de consecutivos ou não. 
 
Art. 20. Os Contribuintes de que tratam esta Lei ficam obrigados a adotar o sistema de domicílio tributário eletrônico a ser 
disponibilizado pelo Município de Rio Novo do Sul, destinado, dentre outras finalidades, a: 
  
I - cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos; 
 
II - encaminhar notificações e intimações; e  
 
III - expedir avisos em geral. 
 
§ 1º Quando disponível, o sistema de domicílio tributário eletrônico de que trata o caput observará o seguinte:  
 
I - a comunicação feita na forma prevista no caput deste artigo será considerada pessoal para todos os efeitos legais;  
 
II - as comunicações serão feitas eletronicamente por meio de funcionalidade própria do sistema utilizado para a declaração, 
dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;  
 
III - a ciência por meio do sistema de que trata o caput deste artigo possuirá os requisitos de validade; 
 
IV - considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o sujeito passivo efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação; 
e 
 
V - na hipótese do inciso IV, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação será considerada como realizada no 
primeiro dia útil seguinte. 
  
§ 2º Quando disponível o sistema de domicílio eletrônico, a consulta referida nos incisos IV e V do § 1º deverá ser feita em até 30 
(trinta) dias contados da data da disponibilização da comunicação no portal a que se refere o inciso I do § 1º, sob pena de ser 
considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo. 
 
§ 3º O sistema de domicílio eletrônico previsto neste artigo não exclui outras formas de notificação previstas na legislação 
municipal.  
 
Art. 21. Compete a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento editar os atos normativos visando à operacionalização da 
presente Lei. 
 
Art. 22. Sempre que necessário, o Poder Executivo regulamentará a presente Lei. 
 
Art. 23. Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias, após a entrada em vigor da presente Lei, para a sua regulamentação pelo Poder 
Executivo Municipal. 
Art. 24. Esta Lei entra em vigor 15 (quinze) após sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
 
Dado e traçado no Gabinete do Prefeito Municipal de Rio Novo do Sul, Estado do Espírito Santo, aos 28 de Dezembro de 2018. 
 

THIAGO FIORIO LONGUI 
Prefeito Municipal 

Lei de autoria do Poder Executivo. 
 
 
LEI N.º 785, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018. 
 

PRORROGA OS EFEITOS DA LEI MUNICIPAL N.º 710/2017, QUE AUTORIZA O 
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONTRATAR TEMPORARIAMENTE 
PROFISSIONAL PSICÓLOGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 
MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
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O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, 
conforme determina o art. 30 da Constituição Federal, bem como os arts. 70 e 71 da Lei Orgânica Municipal, e demais normas que 
regem a matéria, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Ficam prorrogados os efeitos da Lei Municipal n.º 710, de 27 de março de 2017, até a data de 31 de dezembro de 2019. 
 
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, que serão 
suplementadas, caso necessário, ficando, desde já, o Executivo Municipal autorizado a promover os ajustes necessários no 
orçamento vigente à época da liquidação. 
 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Dado e traçado no Gabinete do Prefeito Municipal de Rio Novo do Sul, Estado do Espírito Santo, aos 28 de Dezembro de 2018. 
 

THIAGO FIORIO LONGUI 
Prefeito Municipal 

Lei de autoria do Poder Executivo. 
LEI N.º 786, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018. 
 

ALTERA O INCISO III, DO ART. 5º, DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2018 – 
LEI MUNICIPAL N.º 742, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, 
conforme determina o art. 30 da Constituição Federal, bem como os arts. 70 e 71 da Lei Orgânica Municipal, e demais normas que 
regem a matéria, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 
 
Art. 1º O inciso III, do art. 5º, da Lei Municipal n.º 742, de 27 de Dezembro de 2017 (Lei Orçamentária Anual de 2018), passa a 
viger com a seguinte redação: 
 

Art. 5º .......................................................................................................... 
........................................................... 
 
III – Suplementar as dotações orçamentárias em até 45% (quarenta e cinco por cento) do valor total da despesa orçada, 
utilizando como fonte de recursos os valores provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou 
de créditos adicionais.  

 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
Dado e traçado no Gabinete do Prefeito Municipal de Rio Novo do Sul, Estado do Espírito Santo, aos 28 de Dezembro de 2018. 
 
THIAGO FIORIO LONGUI 
Prefeito Municipal 
 
Lei de autoria do Poder Executivo. 
 
 
LEI N.º 787, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018. 
 

DISPÕE SOBRE LICENÇA SEM VENCIMENTO PARA O PERÍODO DE 04 
(QUATRO) ANOS, ALTERANDO O ART. 99 DA LEI MUNICIPAL N.º 017/1990, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, 
conforme determina o art. 30 da Constituição Federal, bem como os arts. 70 e 71 da Lei Orgânica Municipal, e demais normas que 
regem a matéria, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica alterado o art. 99 da Lei Municipal n.º 017, de 18 de Dezembro de 1990, passando a vigorar com a seguinte redação: 
 

Art. 99. A critério da Administração, poderá ser concedido a servidor público estável licença para o trato de assuntos 
particulares, pelo prazo de 04 (quatro) anos consecutivos, sem remuneração, prorrogável a pedido, uma única vez, por 
igual período. 
 
§ 1º A licença para o trato de assuntos particulares poderá ser interrompido a qualquer tempo, a pedido do servidor 
público ou no interesse do serviço público. 
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§ 2º Não se concederá nova licença antes de decorrido 01 (um) ano do término da licença anterior, com o servidor 
público a serviço da municipalidade. 
 

Art. 2º Os direitos advindos desta Lei alcança, os servidores que, nesta data, estão ou estiveram em gozo de licença para o trato de 
assuntos particulares nos últimos 02 (dois) anos, podendo ser estendido e prorrogado o prazo das respectivas licenças nos contornos 
da nova redação do art. 99 da Lei Municipal n.º 017/1990, a requerimento do servidor interessado. 
 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
Dado e traçado no Gabinete do Prefeito Municipal de Rio Novo do Sul, Estado do Espírito Santo, aos 28 de Dezembro de 2018. 

THIAGO FIORIO LONGUI 
Prefeito Municipal 

 
Lei de autoria do Poder Executivo. 

 
LEI N.º 788, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018. 
 

DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, 
conforme determina o art. 30 da Constituição Federal, bem como os arts. 70 e 71 da Lei Orgânica Municipal, e demais normas que 
regem a matéria, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica denominado “Rua Sophia Hemerly” o logradouro público que se inicia na ponte sobre o córrego São Vicente, nas 
proximidades da residência da Senhora Maria Menegardo de Freitas, estendendo-se até a ponte sobre o córrego São Caetano, nas 
proximidades da residência da Senhora Maria Biancardi Louzada e do ponto de captação de água da Cesan. 
 
Art. 2º Fica o Executivo Municipal autorizado a mandar confeccionar as placas indicativas necessárias, bem como providenciar a 
numeração das residências ao longo da “Rua Sophia Hemerly”, com a devida comunicação aos proprietários. 
 
Art. 3º Os recursos necessários para implementação desta Lei serão os consignados nas dotações especificadas do orçamento 
vigente. 
 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
Dado e traçado no Gabinete do Prefeito Municipal de Rio Novo do Sul, Estado do Espírito Santo, aos 28 de Dezembro de 2018. 
 

THIAGO FIORIO LONGUI 
Prefeito Municipal 

 
Lei de autoria do Vereador Joventino de Almeida Cotta Neto. 

 
 

 

DECRETO N.º 503, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018. 
 

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA ÁREA DE TERRAS PARA FINS DE 
CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE RIO 
NOVO DO SUL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso 
de suas atribuições legais, conforme determina o art. 30 da Constituição Federal, bem como no art. 71, inciso VIII, da Lei Orgânica 
Municipal, 
 
CONSIDERANDO 
 
1. Os princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; 
2. O art. 5.º, inciso XXIII, e art. 170, inciso III, todos da Constituição Federal, que conclamam a função social da propriedade; 
3. O art. 2.º, art. 5.º, alíneas d e h, e art. 40, todos do Decreto-Lei n.º 3.365, de 21 de Junho de 1941; 
4. Que a Rua Felipe Marcon, localizada no Centro deste Município, encontra-se em situação crítica em razão de rompimento da 
tubulação de esgoto; 

DECRETOS 
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5. O laudo em memorial descritivo exarado pelo Sr. Victor Colli Zerbone, engenheiro civil servidor público deste Município, que 
indica como solução menos onerosa para a Administração, e mais rápida no atendimento da coletividade, o uso de passagem no 
terreno de matrícula n.º 912, Livro 2-D, de ordem do Cartório do 1.º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Novo Do 
Sul, de propriedade do Sr. Nelson Afonso de Oliveira Melo, inscrito no CPF/MF n.º ***.502.686-**, conforme indicado em planta 
de locação e de situação anexas, nas coordenadas UTM: ponto A: X: 298398.7372 m E, Y: 7691266.5129 m S; ponto B: X: 
298386.5663 m E, Y: 7691273.3921 m S; ponto C: X: 298378.6288 m E, Y: 7691273.6567 m S; ponto D: X: 298369.1038 m E, Y: 
7691270.2171 m S, objetivando conectar a rede de esgoto da Rua Felipe Marcon a galeria já existente na propriedade identificada;  
 
PREZANDO 
 
i. Pelo uso da propriedade com fim de plenamente atender a sua função social; 
ii. Pela salubridade pública e eficácia na conservação do serviço público de coleta de esgoto, sendo caso de utilidade pública; 
iii. Pela rápida resolução da situação, para que a Rua Felipe Marcon tenha seu esgotamento sanitário regularizado; 
 
DECRETA: 
 
Art. 1.º Fica declarada de utilidade pública para fins de constituição de servidão administrativa pelo Município de Rio Novo Do Sul, 
com fulcro no art. 2.º, art. 5.º, alíneas d e h, e art. 40, todos do Decreto-Lei n.º 3.365, de 21 de Junho de 1941, a área de terras com 
33,50m (trinta e três metros e cinqüenta centímetros) de extensão por 1,20m (um metro e vinte centímetros) de largura, totalizando 
40,20 m.² (quarenta metros e vinte centímetros quadrados), que compreende passagem da Rua Felipe Marcon, centro deste 
Município e Cidade de Rio Novo Do Sul, à conexão de rede de esgoto da galeria coletora principal, existente dentro da propriedade 
do Senhor Nelson Afonso de Oliveira Melo, com registro no Cartório do 1.º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Novo 
Do Sul sob matrícula n.º 912, Livro 2-D, conforme memorial descritivo, relatório fotográfico, planta de situação e de localização, e 
certidão do Cartório do 1.º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Novo Do Sul anexos. 
 
Parágrafo único. A área de terras da passagem citada no caput deste artigo, possui a seguinte descrição: passagem entre as 
residências de Sr.ª Marileia Wandermuren Ribeiro, inscrita no CPF/MF n.º ***.783.317-**, e de Sr. Antônio Carlos Oza, inscrito 
no CPF/MF n.º ***.792.747-**, partindo da Rua Felipe Marcon, adentrando à propriedade do Sr. Nelson Afonso de Oliveira Melo 
identificada no caput deste artigo, até conexão com rede de esgoto à galeria já existente, na extensão de 33,50m (trinta e três 
metros) por 1,20m (um metro e vinte centímetros) de largura, totalizando 40,20 m.² (quarenta metros e vinte centímetros 
quadrados), nas seguintes coordenadas UTM: ponto A: X: 298398.7372 m E, Y: 7691266.5129 m S; ponto B: X: 298386.5663 m E, 
Y: 7691273.3921 m S; ponto C: X: 298378.6288 m E, Y: 7691273.6567 m S; ponto D: X: 298369.1038 m E, Y: 7691270.2171 m S. 
 
Art. 2.º Fica autorizado o Município de Rio Novo Do Sul a promover todos os atos judiciais, ou extrajudiciais, para a efetivação da 
instituição administrativa na área descrita no art. 1.º deste Decreto, na forma da legislação vigente. 
 
Art. 3.º Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa em favor do Município de Rio Novo Do Sul, 
para o fim indicado, o qual lhe compreende o direito atribuído de praticar todos os atos de reconhecimento e medição da área da 
faixa de servidão de passagem de rede coletora de esgoto. 
 
Art. 4.º O proprietário da área atingida pelo ônus da servidão administrativa limitará o uso e gozo da mesma ao que for compatível 
com a existência da servidão, abstendo-se, consequentemente, da prática dentro da referida área, de quaisquer atos que causem 
danos à mesma, incluídos entre eles os de erguer construções, fazer plantações de elevado porte, cravar estacas, usar explosivos e 
transitar veículos pesados. 
 
Art. 5.º O Município de Rio Novo Do Sul poderá invocar em juízo, quando necessário, a urgência a que se refere o art. 15 do 
Decreto-Lei n.º 3.365, de 21 de Junho de 1941, e suas alterações. 
 
Art. 6.º As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente e dos 
exercícios vindouros se necessário, incluindo despesas de cartório. 
 
Art. 7.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Dado e traçado no Gabinete do Prefeito Municipal de Rio Novo Do Sul, Estado do Espírito Santo, aos 17 de Dezembro de 2018. 

THIAGO FIORIO LONGUI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
DECRETO N.º 504, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018. 
 

DECRETA PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
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O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando 
de suas atribuições legais, conforme determina o art. 30 da Constituição Federal, bem como o art. 71, inciso VIII, da Lei Orgânica 
Municipal, e demais normas que regem a matéria, e 
 
CONSIDERANDO, as festividades culturais de Natal e Réveillon que ocorrem ao final do ano; e 
 
CONSIDERANDO, o feriado nacional do Dia da Fraternidade Universal datado de 1º de Janeiro; 
 
DECRETA: 
Art. 1º Fica decretado ponto facultativo nas repartições públicas do Município de Rio Novo do Sul, compreendendo a 
Administração Pública Municipal Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional, nos dias 24 de Dezembro, Segunda-feira, em 
comemoração ao Natal, e 31 de Dezembro, Segunda-feira, em comemoração ao Réveillon e ao Dia da Fraternidade Universal.  
 
Art. 2º As repartições cujo atendimento demande urgência e emergência, bem como os serviços essenciais de limpeza urbana e 
setores que desempenham suas funções em regime de escala, ou que não admitem paralisação, não estão abrangidos por este 
Decreto. 
 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Dado e traçado no Gabinete do Prefeito Municipal de Rio Novo do Sul, Estado do Espírito Santo, aos 20 de Dezembro de 2018. 

THIAGO FIORIO LONGUI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
DECRETO Nº 505, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018. 
 

ALTERA O VALOR DE REFERÊNCIA DO TESOURO MUNICIPAL – VRTM PARA O 
EXERCÍCIO DE 2019, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando 
de suas atribuições legais, conforme determina o art. 30 da Constituição Federal, bem como o art. 71, inciso VIII, da Lei Orgânica 
Municipal, e demais normas que regem a matéria, e 
 
CONSIDERANDO o disposto no art. 272 da Lei Municipal nº 353/2008 (Código Tributário Municipal); e 
 
CONSIDERANDO a atualização do Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) para o exercício de 2019, assim disposto no 
Decreto Estadual nº 4.331-R, de 21 de Novembro de 2018, publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo na edição de 22 
de Novembro de 2018; 
DECRETA: 
 

Art. 1º O Valor de Referência do Tesouro Municipal (VRTM), a vigorar no exercício de 2019, é de R$ 3,4217 (três reais e quatro 
mil duzentos e dezessete décimos de milésimos de real).  
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com efeitos a partir de 1º de 
Janeiro de 2019. 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Dado e traçado no Gabinete do Prefeito Municipal de Rio Novo do Sul, Estado do Espírito Santo, aos 20 de Dezembro de 2018. 
THIAGO FIORIO LONGUI 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
 
PORTARIA N.º 23, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018. 

DESIGNA COMISSÃO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE 
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA SOBRE IMÓVEL URBANO DESCRITO NO DECRETO 
MUNICIPAL N.º 503/2018, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

PORTARIAS 
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O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, Estado do Espírito Santo, usando de suas 
atribuições legais, conforme determina o art. 30 da Constituição Federal, art. 71, inciso VIII, da Lei Orgânica Municipal, e 
CONSIDERANDO 
 
1. Os princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; 
 
2. A servidão administrativa estabelecida pelo Decreto n.º 503, de 17 de Dezembro de 2018; 
 
PREZANDO 
 
 i. Pelo respeito aos princípios constitucionais garantidores do estado democrático de direito; 
 
ii. Pela efetiva avaliação sobre as terras declaradas de utilidade pública para fins de servidão administrativa descrita no Decreto n.º 
503, de 17 de Dezembro de 2018; 
 

RESOLVE 

Art. 1.º Designar o Sr. Victor Colli Zerbone, Engenheiro Civil, matrícula n.º 40282, Sr.ª Maria do Carmo Adão, Arquiteta, matrícula 
n.º 9253, e Sr.ª Debora Marcia Raasch Jacobsen, Técnica em Edificações, matrícula n.º 37680, todos servidores públicos 
municipais, para em comissão e sem qualquer ônus à municipalidade, procederem a avaliação pecuniária de servidão administrativa 
sobre imóvel urbano descrito no Decreto n.º 503/2018, a título de indenização, especialmente seu impacto sobre a utilização do 
terreno. 
 
Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 

Dado e traçado no Gabinete do Prefeito Municipal de Rio Novo do Sul, Estado do Espírito Santo, aos 18 dias de Dezembro de 2018. 

THIAGO FIORIO LONGUI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

 

 

PORTARIA SEMEC Nº 110/2017 de 11 de dezembro de 2017. 

DISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE 
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROFESSORES EM 
DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA E EM CARGA HORÁRIA ESPECIAL. 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL/ES e a SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA, usando de suas atribuições legais, conforme determina o Art. 30 da Constituição Federal, bem 
como os Arts. 70 e 71 da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal nº 422/10. 
RESOLVE: 
Art. 1º - Constituir a Comissão Especial de Avaliação de Desempenho de Professores contratados em Designação temporária, e 
professores em Carga horária Especial.  
Art. 2º - Designar os servidores abaixo relacionados para, sob a coordenação do primeiro, comporem a Comissão de que trata o 
artigo anterior: 
- DOLORES ANDRADE PAIXÃO - Coordenadora 
- DEÍSE LORENCINI SCHEIDEGGER – Professora 
- RAQUEL DE OLIVEIRA MEDEIROS KOPPE – Professora 
- FÁBIO TOGNERI TELLES – Professor 
- ENILDA SILVA SANTOS DE SOUZA - Professora 
Art. 3º - A Comissão Organizadora, a critério, poderá requisitar outros profissionais para participarem do processo mencionado 
no artigo 1º. 
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
Rio Novo do Sul, 29 de novembro de 2017. 

PORTARIAS EDUCAÇÃO 
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THIAGO FIORIO LONGUI                                      MARLENE DECOTÉ TELLES 
     Prefeito Municipal                                                                                    Secretária Municipal de Educação e Cultura 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Designação Temporária 

CATEGORIA: PROFESSOR 

MATRÍCULA: NOME: 

ESCOLA: 

Relacionamos abaixo um conjunto de características desejáveis. Analise cada uma delas e indique ao lado somente UM conceito 
possível, a saber: 

A – SEMPRE C – ALGUMAS VEZES 
E – (OUTRO) - DESCREVER 

B – MUITAS VEZES D – DIFICILMENTE 

DIMENSÃO INSTITUCIONAL – Características que agregam valor e contribuem para o desenvolvimento da Escola 

Itens de verificação Conceito 

 

1. Participou efetivamente dos eventos 
promovidos pela SEMEC  

 

 

2. Participou efetivamente de reuniões, grupos de 
estudo e outros eventos promovidos pela escola 
ou SEMEC. 

 

 

3. Participou efetivamente e envolveu-se nas 
atividades propostas pela escola. 

 

 

4. Participa efetivamente do processo de 
integração escola-família. 

 

A B C D E 
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5. Zela pela preservação do patrimônio escolar. 

 

 

DIMENSÃO PEDAGÓGICA – Características do processo ensino aprendizagem 

Itens de verificação Conceito 

 

6- Demonstra comportamento ético com os 
alunos (são comportamentos não éticos: uso de 
celular, falta de domínio de turma, saídas 
desnecessárias de sala, atrasos, falta de 
aproveitamento do tempo em sala de aula etc...) 

7- Demonstra coerência entre discurso e ação 
pedagógica 

8. Planeja, executa, acompanha e avalia o 
desenvolvimento educacional dos alunos, 
proporcionando-lhes oportunidade de aprender. 

9. Promove saudável interação na sala de aula e 
atividades extra classe, estimulando o 
desenvolvimento de auto-imagem positiva, de 
autoconfiança, autonomia e respeito entre os 
alunos. 

10. Executa todos os registros necessários à 
documentação escolar, mantendo-os atualizados. 

 

A B C D E 

DIMENSÃO ATITUDINAL – Características que aparecem nas atitudes, comportamentos e são um diferencial no professor. 

Itens de verificação Conceito 

11. Cumpre a jornada de trabalho pré-
estabelecida, incluindo planejamento das 
atividades diárias (PL),  tanto no aspecto horário 
como em freqüência, não apresentando 
afastamento mesmo que justificado 
(faltas/atestados/licenças) de forma a desenvolver 
plena e satisfatoriamente suas atribuições. 

12. Houve ocorrência registrada pelo diretor, 
pedagogo ou pelo coordenador por 
comportamento inadequado ou reclamação de 
pais. Deve-se observar os critérios a seguir de 
pontuação: A – O(zero) ocorrência; B – 1 (uma) 
ocorrência); C – 2 (duas) ocorrências; D – 3 
(três) ocorrências e E – mais de 3 (três) 
ocorrências. 

13. Preocupa-se com seu desenvolvimento 
profissional, tomando para si a responsabilidade 

A B C D E 
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de manter-se atualizado. 

14. Tem maturidade, estabilidade e inteligência 
emocional no relacionamento com seus pares, 
superiores, colaboradores, alunos e familiares. 

15. Para resolver os casos que surgem no 
trabalho, não só aplica as soluções que lhe são 
apresentadas, como busca alternativa, a fim de 
cumprir suas obrigações dentro das normas e da 
melhor maneira possível. 

 

OBSERVAÇÃO: 

 

DATA ASSINATURA DO 
DIRETOR/SECRETÁRIA 

ASSINATURA 2º AVALIADOR ASSINATURA 3º AVALIADOR 

    

d 

ANEXO II 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Designação Temporária 

CATEGORIA: PEDAGOGO 

MATRÍCULA: NOME: 

ESCOLA: 

Relacionamos abaixo um conjunto de características desejáveis. Analise cada uma delas e indique ao lado somente UM conceito 
possível, a saber: 

A – SEMPRE C – ALGUMAS VEZES 
E – (OUTRO) - DESCREVER 

B – MUITAS VEZES D – DIFICILMENTE 

DIMENSÃO INSTITUCIONAL – Características que agregam valor e contribuem para o desenvolvimento da Escola 

Itens de verificação Conceito 

 

1. Participou efetivamente da execução do 
projeto político-pedagógico/proposta pedagógica 
da escola. 

2. Participou efetivamente de reuniões, grupos de 
estudo e outros eventos promovidos pela escola 
ou SEMEC. 

3. Participou efetivamente e envolveu-se nas 
atividades propostas pela escola. 

4. Participa efetivamente do processo de 

A B C D E 
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integração escola-família. 

5. Zela pela preservação do patrimônio escolar. 

 

DIMENSÃO PEDAGÓGICA – Características do processo ensino aprendizagem 

Itens de verificação Conceito 

 

6- Realiza e participa dos planejamentos 
semanais. 
 

7- Assessora os professores na escolha e 
utilização de procedimentos e recursos didáticos 
adequados para atingir os objetivos educacionais.  

8. Participa do processo de avaliação escolar e 
recuperação de alunos, analisando coletivamente 
as causas do aproveitamento insatisfatório e 
propõe medidas para superá-los. 
 

9. Coordena as reuniões do Conselho de Classe, 
sobre questões voltadas a aprendizagem, 
levantamento de dados, pesquisa relativas a 
desempenho e dificuldades dos alunos 
promovendo um direcionamento da ação docente 
para superação do problema; 
 

10. Analisa o processo ensino-aprendizagem, 
sugerindo estratégias favoráveis ao seu 
aperfeiçoamento; 

A B C D E 

DIMENSÃO ATITUDINAL – Características que aparecem nas atitudes, comportamentos e são um diferencial no professor. 

Itens de verificação Conceito 

 

11. Cumpre a jornada de trabalho pré-
estabelecida tanto no aspecto horário como em 
freqüência, não apresentando afastamento 
mesmo que justificado (faltas/atestados/licenças) 
de forma a desenvolver plena e satisfatoriamente 
suas atribuições. 

12. Houve ocorrência registrada pelo diretor, 
pedagogo ou pelo coordenador por 
comportamento inadequado ou reclamação de 
pais. Deve-se observar os critérios a seguir de 
pontuação: A – O(zero) ocorrência; B – 1 (uma) 
ocorrência); C – 2 (duas) ocorrências; D – 3 
(três) ocorrências e E – mais de 3 (três) 
ocorrências. 

13. Preocupa-se com seu desenvolvimento 
profissional, tomando para si a responsabilidade 

A B C D E 
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de manter-se atualizado. 

14. Tem maturidade, estabilidade e inteligência 
emocional no relacionamento com seus pares, 
superiores, colaboradores, alunos e familiares. 

15. Para resolver os casos que surgem no 
trabalho, não só aplica as soluções que lhe são 
apresentadas, como busca alternativa, a fim de 
cumprir suas obrigações dentro das normas e da 
melhor maneira possível. 

 

OBSERVAÇÃO: 

 

DATA ASSINATURA DO 
DIRETOR/SECRETÁRIA 

ASSINATURA 2º AVALIADOR ASSINATURA 3º AVALIADOR 

    

 

ANEXO III 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

CARHA HORÁRIA ESPECIAL 

CATEGORIA: PROFESSOR 

MATRÍCULA: NOME: 

ESCOLA: 

Relacionamos abaixo um conjunto de características desejáveis. Analise cada uma delas e indique ao lado somente UM conceito 
possível, a saber: 

A – SEMPRE C – ALGUMAS VEZES 
E – (OUTRO) - DESCREVER 

B – MUITAS VEZES D – DIFICILMENTE 

DIMENSÃO INSTITUCIONAL – Características que agregam valor e contribuem para o desenvolvimento da Escola 

Itens de verificação Conceito 

 

1. Participou efetivamente dos eventos 
promovidos pela SEMEC  

2. Participou efetivamente de reuniões, grupos de 
estudo e outros eventos promovidos pela escola 
ou SEMEC. 

3. Participou efetivamente e envolveu-se nas 
atividades propostas pela escola. 

4. Participa efetivamente do processo de 
integração escola-família. 

A B C D E 
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5. Zela pela preservação do patrimônio escolar. 

 

DIMENSÃO PEDAGÓGICA – Características do processo ensino aprendizagem 

Itens de verificação Conceito 

 

6- Demonstra comportamento ético com os 
alunos (são comportamentos não éticos: uso de 
celular, falta de domínio de turma, saídas 
desnecessárias de sala, atrasos, falta de 
aproveitamento do tempo em sala de aula etc...) 

 

7- Demonstra coerência entre discurso e ação 
pedagógica 

 

8. Planeja, executa, acompanha e avalia o 
desenvolvimento educacional dos alunos, 
proporcionando-lhes oportunidade de aprender. 

 

9. Promove saudável interação na sala de aula e 
atividades extra classe, estimulando o 
desenvolvimento de auto-imagem positiva, de 
autoconfiança, autonomia e respeito entre os 
alunos. 

 

10. Executa todos os registros necessários à 
documentação escolar, mantendo-os atualizados. 

 

A B C D E 

DIMENSÃO ATITUDINAL – Características que aparecem nas atitudes, comportamentos e são um diferencial no professor. 

Itens de verificação Conceito 

11. Cumpre a jornada de trabalho pré-
estabelecida, incluindo planejamento das 
atividades diárias (PL),  tanto no aspecto horário 
como em freqüência, não apresentando 
afastamento mesmo que justificado 
(faltas/atestados/licenças) de forma a desenvolver 
plena e satisfatoriamente suas atribuições. 

12. Houve ocorrência registrada pelo diretor, 
pedagogo ou pelo coordenador por 
comportamento inadequado ou reclamação de 
pais. Deve-se observar os critérios a seguir de 
pontuação: A – O(zero) ocorrência; B – 1 (uma) 
ocorrência); C – 2 (duas) ocorrências; D – 3 
(três) ocorrências e E – mais de 3 (três) 

A B C D E 
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ocorrências. 

 13. Preocupa-se com seu desenvolvimento 
profissional, tomando para si a responsabilidade 
de manter-se atualizado. 

14. Tem maturidade, estabilidade e inteligência 
emocional no relacionamento com seus pares, 
superiores, colaboradores, alunos e familiares. 

15. Para resolver os casos que surgem no 
trabalho, não só aplica as soluções que lhe são 
apresentadas, como busca alternativa, a fim de 
cumprir suas obrigações dentro das normas e da 
melhor maneira possível. 

 

OBSERVAÇÃO: 

 

DATA ASSINATURA DO 
DIRETOR/SECRETÁRIA 

ASSINATURA 2º AVALIADOR ASSINATURA 3º AVALIADOR 

 

 

   

d 

 

PORTARIA SEMEC Nº 121/2018, 06 de Dezembro de 2018. 

     
Dispõe sobre a ampliação da carga horária para os profissionais de 
ensino em regência de classe e em               função pedagógica. 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL/ES e a SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA, usando de suas atribuições legais, conforme determina o Art. 30 da Constituição Federal, bem como os 
Arts. 70 e 71 da Lei Orgânica Municipal e  

Considerando o disposto na Lei 736 de 26 de dezembro de 2017. 

Considerando a seção II do Capítulo VI da Lei nº 422/2010 (Estatuto dos Profissionais do Magistério Público Municipal). 

 RESOLVEM: 

 Art. 1º - Aplicar ao profissional de ensino, ocupante de cargo efetivo, que esteja no exercício de regência de classe, 
coordenação escolar e função pedagógica, a carga horária especial (CHE) prevista no art. 29 da Lei 422/2010 (Estatuto dos 
profissionais do Magistério Público Municipal) Lei 736, de 26 de dezembro de 2017. 

§ 1º A carga horária especial é caracterizada como exercício temporário de atividades de Magistério, de excepcional 
interesse do ensino, atribuída ao professor efetivo em função de regência de classe, que não acumule cargos. 
 § 2º – O número de horas aula semanais, correspondente à carga horária especial, não excederá a 15 (quinze) horas. 

§ 3º - A ampliação da carga horária do professor em função pedagógica não excederá a 15 (quinze) horas. 
§ 4° - Em todas as concessões de Carga Horária Especial, será observada a vedação legal de acumulação ilegal de cargos, 

conforme preceitua a Constituição Federal Artigo 37,§ 10 e Artigo 40, §11 e o decreto Estadual n° 2724 R de 06 de Abril de 2011, 
Artigo 1°, § 2º e artigo 2°. 
 Art. 2º - A carga horária especial será autorizada para as aulas das disciplinas de Arte e Educação Física nos seguintes 
casos: 

I - vacância; 
 II - ampliação efetiva da carga horária do currículo escolar; 

III - funcionamento da escola em tempo integral; 
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 IV - caracterização de necessidade de acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 
 V - quando ocorrer substancial aumento de matrícula. 
 VI -  
  Art. 3º - Para inclusão do professor em função de regência de classe na carga horária especial será observada a 
seguinte ordem de prioridade: 

I – o professor com maior tempo de efetivo exercício na Unidade Escolar onde surgiu a vaga; 
II – o professor localizado na unidade escolar no concurso de remoção realizado em 2018;  
III – o professor com maior tempo de efetivo exercício na Rede Municipal de Educação; 
IV - mais idoso. 
V - Não ter o candidato avaliação negativa (inferior a 70%) na Carga Horária Especial (CHE), no ano de 2018. 
Art. 4º - Para a inclusão do professor em função pedagógica na carga horária especial observar-se-á os seguintes casos: 
I- Estar desempenhando a função na Unidade Escolar ou Secretaria Municipal de Educação; 
II- Estar atuando em escola com dois turnos de funcionamento; 
III- Coordenar atividades pedagógicas essenciais, de excepcional interesse do ensino. 

  
 Art. 5º - É vedada a inclusão na carga horária especial de professor que tenha tido avaliação negativa ou ocorrências 

registradas pela escola e/ou SEMEC no ano de 2018. 

Art. 6º - A inclusão do professor na carga horária especial dar-se-á em caráter temporário. 
Art. 7º - É competente para autorizar a carga horária especial a Secretária Municipal de Educação e Cultura. 

 § 1º – As propostas serão formuladas em modelo próprio fornecido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 
§ 2º - As inscrições serão realizadas na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no período de 10/12/2018 à 

12/12/2018 das 7:00 as 13:00 horas. 

Art. 8º - A convocação dos candidatos inscritos será realizada por meio de Edital a ser afixado na SEMEC, especificando 

local, dia e hora para escolha de vagas existentes. 

 Art. 9º - O valor da hora-aula de trabalho na carga horária especial será igual ao valor da hora de trabalho na carga horária 
básica. 

Art. 10 – Sobre o valor da hora de trabalho na carga horária especial será calculado proporcionalmente, em relação ao 
valor da hora de trabalho estabelecida para a carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais, em cada padrão. 

Art. 11 - A Carga Horária Especial será automaticamente suspensa quando o servidor se afastar de suas atividades, por 
motivo justificado, por período superior a 15 (quinze) dias consecutivos no decorrer do período de inclusão do professor na carga 
horária especial, em razão do excepcional interesse do ensino.  

§ 1º O pagamento dos valores referentes à carga horária Especial será automaticamente restabelecido após o término do 
afastamento. 

§ 2º O servidor que se afastar por período superior a 15 (quinze) dias intercalados ou contínuos não receberá o valor 
relativo a Carga Horária Especial (CHE) referente aos dias excedentes, devendo estes dias serem imediatamente comunicados por 
meio de ofício a Secretaria Municipal de Educação para providencias junto ao RH.  

Art. 12 - O profissional de ensino que esteja no exercício de regência de classe e não acumule cargo deverá fazer sua 
inscrição, antes do término do ano letivo, para o ano letivo subseqüente, caso tenha interesse em ampliar sua carga horária, 
conforme anexo I desta portaria. 

Art. 13 – O profissional que solicitar o cancelamento da carga horária especial antes do término do período previsto ficará 
impedido de ampliar sua carga horária no ano da desistência 

Parágrafo único – A carga horária especial poderá ser revogada, se cessada a necessidade da Rede Municipal de Ensino ou 
quando o profissional não corresponda satisfatoriamente e receba avaliação negativa do diretor da escola ou da SEMEC quando 
estiver em exercício em escola da zona rural. 

Art. 14 - Será tornada sem efeito a inclusão de professor na carga horária especial quando promovida em desacordo com o 
disposto nesta portaria, hipótese em que houver indevidamente recebido. 

Art. 15 - Ao diretor da unidade escolar cabe a responsabilidade pela avaliação e controle da concessão da carga horária 
especial, exceto nas escolas rurais, as quais são de responsabilidade da SEMEC. 

Art. 16 - Baixado o ato de autorização na carga horária especial compete ao Setor de Pagamento de Pessoal da Prefeitura 
Municipal e dos Recursos Humanos adotarem as providências quanto ao pagamento. 
 Art. 17- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 18 – Revogam-se as disposições em contrário. 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 

 
Rio Novo do Sul, 06 de dezembro de 2018. 
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THIAGO FIORIO LONGUI                                           MARLENE DECOTÉ TELLES 

   Prefeito Municipal                                              Secretária Municipal de Educação e Cultura 

 

ANEXO I 
 

CADASTRAMENTO PARA CARGA HORÁRIA ESPECIAL DE PROFESSOR 
 
 
Nome:________________________________________________________ 
 
Matrícula n.º________ Cargo MaMPA___ Data de Admissão: ___/____/____ 
 
Habilitação: ___________________________________________________ 
 
Unidade de exercício ____________________________________________ 
 
Data de assunção na escola ____/ ____/ ______  
 
email - _______________________________________________________ 
 
Turno de exercício: (  ) Matutino  (  ) Vespertino  
 
Telefone fixo: ____________________ / Celular _____________________ 

 
Manifesta interesse por ampliar a carga horária para 40 (QUATENTA) horas semanais, estando ciente de que terá 

prioridade, pela ordem, o profissional: 
I – o professor com maior tempo de efetivo exercício na Unidade Escolar onde surgiu a vaga; 
II – o professor localizado na unidade escolar no concurso de remoção realizado em 2017;  
III – o professor com maior tempo de efetivo exercício na Rede Municipal de Educação; 
IV - mais idoso. 

Rio Novo do Sul, _____ de ____________________ de 201____.     
__________________________________________ 

Assinatura do (a) professor (a) 

 

PORTARIA N° 122/2018 de 06 de dezembro de 2018. 

Dispões Sobre as férias dos servidores lotados na Secretaria 
Municipal de Educação de Rio Novo do Sul/ES. 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, e a SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, no uso de suas atribuições legais. 
Considerando o disposto do artigo 106, na seção X do capítulo V,  da Lei Municipal nº 0017 de 18 de novembro de 1990; 

RESOLVEM:  
Art.1º – Os profissionais da educação em exercício de Transporte Escolar Ensino Fundamental, farão jus a trinta (30) 

dias de férias a contar de 26 de dezembro de 2018 a 24 de janeiro de 2019. 
Parágrafo único - Anexo I, lista nominal dos profissionais. 

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
  Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 
  REGISTRE-SE.  PUBLIQUE-SE.  CUMPRA-SE. 
  Rio Novo do Sul 06 de dezembro de 2018. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

THIAGO FIORIO LONGUI                                  MARLENE DECOTÉ TELLES 
      Prefeito Municipal                           Secretária Municipal de Educação e Cultura 
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Anexo I 

Nº Profissional Nº Funcional 
01 Alcidemar Ferreira Nunes 16268 
02 Amanda Rocha da Silva 38555 
03 José Veghein Soares 17655 
04 Regina Celia Rodrigues Bortolote 16900 
  Rio Novo do Sul, 06 de dezembro de 2018. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

THIAGO FIORIO LONGUI                                MARLENE DECOTÉ TELLES 
      Prefeito Municipal                            Secretária Municipal de Educação e Cultura 

 

PORTARIA N° 123/2018 de 06 de dezembro de 2018. 

Dispões Sobre as férias dos servidores lotados na Secretaria 
Municipal de Educação de Rio Novo do Sul/ES. 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, e a SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, no uso de suas atribuições legais. 
Considerando o disposto do artigo 106, na seção X do capítulo V,  da Lei Municipal nº 0017 de 18 de novembro de 1990; 

RESOLVEM:  
Art.1º – Os profissionais da educação em exercício de Transporte Escolar Educação Infantil, farão jus a trinta (30) dias 

de férias a contar de 26 de dezembro de 2018 a 24 de janeiro de 2019. 
Parágrafo único - Anexo I, lista nominal dos profissionais. 

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 REGISTRE-SE.  PUBLIQUE-SE.  CUMPRA-SE. 
 Rio Novo do Sul 06 de dezembro de 2018. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
THIAGO FIORIO LONGUI                                  MARLENE DECOTÉ TELLES 

      Prefeito Municipal                           Secretária Municipal de Educação e Cultura 

 
 

Anexo I 

Nº Profissional Nº Funcional 
01 Anderson Castelari  16829 
02 Edvaldo de Oliveira Contaefer 9121 
03 Romildo da Silva Rohr 16730 
04 Valdilena Decote da Silva 38580 
  

Rio Novo do Sul, 06 de dezembro de 2018. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
THIAGO FIORIO LONGUI                                MARLENE DECOTÉ TELLES 
      Prefeito Municipal                            Secretária Municipal de Educação e Cultura 

 

 

PORTARIA N° 124/2018 06 de dezembro de 2018. 

Dispões Sobre as férias dos servidores do Magistério Público 
Municipal de Rio Novo do Sul/ES. 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, e a SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, no uso de suas atribuições legais. 
Considerando o disposto do artigo 41, na seção I do capítulo I, Título III, da Lei Municipal nº 422 de 23 de novembro de 2010; 
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E considerando o calendário Letivo Municipal 2017 elaborado pela Secretaria Municipal de Educação, devidamente Aprovado pela 
SRE. 

RESOLVEM:  
Art.1º – Os profissionais da educação em exercício Apoio Ensino Fundamental, farão jus a trinta (30) dias de férias a 

contar de 26 de dezembro de 2018 a 24 de janeiro de 2019. 
Parágrafo único - Anexo I, lista nominal dos profissionais. 

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 REGISTRE-SE.  PUBLIQUE-SE.  CUMPRA-SE. 
 Rio Novo do Sul, 06 de dezembro de 2018.                                                                                                                                                                                  
THIAGO FIORIO LONGUI                                               MARLENE DECOTÉ TELLES 

      Prefeito Municipal                                              Secretária Municipal de Educação e Cultura 

 
Anexo I 

Nº Profissional Nº Funcional 
01 Amabile Bortolote Marcon 1066 
02 Graziele Seixas Siller 17060 
03 Isabelle Correia dos Santos Louzada 38610 
04 Ivanete Maria Colle Peterle 2976 
05 Laidelcy de Jesus Oliviera 2291 
06 Lucinea Lucas Peixoto 9385 
07 Luziene Castelari Batista Silva 28622 
08 Mara Lucia Fonseca Laureano 17337 
09 Marcia Polonini Moreli 17833 
10 Maria Cemira Debacker de Souza Depra 17132 
11 Maria da Braça Bayerl 1473 
12 Maria de Fátima dos Santos Miranda 17221 
13 Maria Regina Scheidegger Brasileiro 3018 
14 Marta Luiza Tomazeli Zambi 9440 
15 Rafael da Silva Alves 17248 
16 Roxana Dias 2631 
17 Rudineia Maria Silva 10456 
18 Tayane da Silva Carvalho Alexandre 38628 
19 Valda Silveira de Souza 9490 
20 Vanna Malena Venturin 1651 
21 Vera Lúcia Carvalho Dias Bianchi 39896 
22 Welington Alexandre Norte 39071 
Rio Novo do Sul, 06 de dezembro de 2018. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
THIAGO FIORIO LONGUI                                MARLENE DECOTÉ TELLES 

      Prefeito Municipal                           Secretária Municipal de Educação e Cultura 
 

PORTARIA N° 125/2018 06 de dezembro de 2018. 

Dispões Sobre as férias dos servidores do Magistério Público 
Municipal de Rio Novo do Sul/ES. 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, e a SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, no uso de suas atribuições legais. 
Considerando o disposto do artigo 41, na seção I do capítulo I, Título III, da Lei Municipal nº 422 de 23 de novembro de 2010; 
E considerando o calendário Letivo Municipal 2018 elaborado pela Secretaria Municipal de Educação, devidamente Aprovado pela 
SRE. 

RESOLVEM:  
Art.1º – Os profissionais da educação em exercício Apoio Educação Infantil, farão jus a trinta (30) dias de férias a 

contar de 26 de dezembro de 2018 a 24 de janeiro de 2019. 
Parágrafo único - Anexo I, lista nominal dos profissionais. 

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
  Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 
  REGISTRE-SE.  PUBLIQUE-SE.  CUMPRA-SE. 
Rio Novo do Sul, 06 de dezembro de 2018.                                                                                                                                                                                                
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THIAGO FIORIO LONGUI                             MARLENE DECOTÉ TELLES 

      Prefeito Municipal                       Secretária Municipal de Educação e Cultura 

 
 

Anexo I 

Nº Profissional Nº Funcional 
01 Ana Zenailda Tomazeli Veraz 10553 
02 Cátia Regina da Costa Nascimento 16225 
03 Claudia Maria dos Santos Ramos Heliodório 17205 
04 Claudiana dos Santos Ramos Sofiati 17264 
05 Daniela Verheyen Perin Bressamini 38601 
06 Elaine Paulo Peixoto Decothe 17230 
07 Elaine Shoray Gomes 9326 
08 Elenita de Fatima Castelari 2011 
09 Eliana Venturini Menengardo 28568 
10 Elisangela Dutra Serpa 17701 
11 Elton Leal Koppe 16705 
12 Izabel Castelari Marconsini 2216 
13 Jucimara Almeida de Amorim 16764 
14 Maria Esther Fachim Zampirolli 28614 
15 Maria Lucia Perin Bressamini 38849 
16 Marly Zambe Oza 2461 
17 Rosangela Scheidegger Calenzani 2844 
18 Tais Francisco Cunha 38857 
19 Vilma Pereira de Oliveira 29319 
 

Rio Novo do Sul, 06 de dezembro de 2018. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
THIAGO FIORIO LONGUI                                MARLENE DECOTÉ TELLES 
      Prefeito Municipal                           Secretária Municipal de Educação e Cultura 
 

PORTARIA N° 126/2018 de 06 de dezembro de 2018. 

Dispões Sobre as férias dos servidores do Magistério Público 
Municipal de Rio Novo do Sul/ES. 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, e a SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, no uso de suas atribuições legais. 
Considerando o disposto do artigo 41, na seção I do capítulo I, Título III, da Lei Municipal nº 422 de 23 de novembro de 2010; 
E considerando o calendário Letivo Municipal 2017 elaborado pela Secretaria Municipal de Educação, devidamente Aprovado pela 
SRE. 

RESOLVEM:  
Art.1º – Os profissionais da educação em exercício da docência farão jus a trinta e oito (38) dias de férias a contar de 

21 de dezembro de 2017 a 28 de janeiro de 2018. 
Parágrafo único - Anexo I, lista nominal dos profissionais em docência. 

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
  Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 
  REGISTRE-SE.  PUBLIQUE-SE.  CUMPRA-SE. 
  Rio Novo do Sul, 06 de dezembro de 2018.                                                                                                                                             
THIAGO FIORIO LONGUI                              MARLENE DECOTÉ TELLES 
      Prefeito Municipal                            Secretária Municipal de Educação e Cultura 
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Anexo I 

Nº Profissional Nº Funcional 
01 Ana Elízia Hartuiq Debarba 978-4/1 
02 Ana Verônica Admiral 977-6/1 
03 Barbara Ziviani Dutra 3711-7/1 
04 Bruna De Souza Pontes Gaiote 3720-6/1 
05 Catiana Polonini Martins Roque 3752-4/1 
06 Claudia Maria Carneiro De Souza 3717-6/1 
07 Claudia Renata de Oliveira Moraes 4028-0/1 
08 Corchina Grancieri Almeida Decoté 953-9/1 
09 Danielle Roveta Volponi Oggioni 3831-8/1 
10 Dayana Pessini Marconsini  3713-3/1 
11 Dayana Pessini Marconsini 1650-0/1 
12 Edina Marta Pesine Silva 1640-3/1 
13 Enilda Silva Santos De Souza 2870-3/1 
14 Enilda Silva Santos De Souza 1041-3/1 
15 Fabiano Ayub Rocha 3700-1/1 
16 Fernanda Pasquali Marvila 3699-4/1 
17 Hellem Bernardo De Oliveira 3761-3/1 
18 Ilana Pereira Emanoel Admiral 171-6/1 
19 Laelina Scherrer Silva Ciciliote 976-8/1 
20 Lucimar Caldon De Assis Gonçalves 3951-9/1 
21 Marcos Mendonça De Souza 3721-4/1 
22 Marlete De Souza Barcelos Louzada 1641-1/1 
23 Rosana Louzada Polonini 959-8/1 
24 Rosimélia Freitas Castellari Bagatol  1643-8/1 
25 Rudineia Gonçalves Nunes Kobi 1644-6/1 
26 Saulo Cezar Pacheco Batista 3702-8/1 
27 Silvia Helena Sartorio Martins 979-2/1 
28 Suziane Koppe Almeida Alves 1005-7/1 
29 Valcléria Marconsin Marchiori Rohr 1642-0/1 
Rio Novo do Sul,  06 de dezembro de 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

THIAGO FIORIO LONGUI                              MARLENE DECOTÉ TELLES 

      Prefeito Municipal                            Secretária Municipal de Educação e Cultura 

 

PORTARIA N° 127/2018 de 06 de dezembro de 2018. 

Dispões Sobre as férias dos servidores do Magistério Público 
Municipal de Rio Novo do Sul/ES. 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, e a SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, no uso de suas atribuições legais. 
Considerando o disposto do artigo 41, na seção I do capítulo I, Título III, da Lei Municipal nº 422 de 23 de novembro de 2010; 
E considerando o calendário Letivo Municipal 2018 elaborado pela Secretaria Municipal de Educação, devidamente Aprovado pela 
SRE. 

RESOLVEM:  
Art.1º – Os profissionais da educação em exercício da docência farão jus a trinta e oito (38) dias de férias a contar de 

24 de dezembro de 2018 a 31 de janeiro de 2019. 
Parágrafo único - Anexo I, lista nominal dos profissionais em docência Ensino Fundamental. 

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
  Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 
  REGISTRE-SE.  PUBLIQUE-SE.  CUMPRA-SE. 
 
 Rio Novo do Sul, 06 de dezembro de 2018.                                                                                                                                                            
THIAGO FIORIO LONGUI                              MARLENE DECOTÉ TELLES 

      Prefeito Municipal                            Secretária Municipal de Educação e Cultura 
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Anexo I 

Nº Profissional Nº Funcional 
01 Adriana Martins Scheidegger Marinato 2868-1/1 
02 Ana Claudia Wetler Lima 967-9/1 
03 Ariosto de Castro Amorim Júnior 163-8/1 
04 Caio Ferreira Taliuli 3701-0/1 
05 Camila Andrea De Souza Pereira 3934-9/1 
06 Catiana Polonini Martins Roque 3752-4/1 
07 Cleria Polonini Moreli 170-8/1 
08 Cristiane de Souza Silva Caslelari 40134/1 
09 Débora Cristina Costalonga Monteiro 3763-0/1 
10 Deíse Lorencini 974-1/1 
11 Elizabete De Almeida Dutra 952-0/1 
12 Fabiana Oza Dos Anjos 989-0/1 
13 Fábio Togneri Telles 1648-9/1 
14 Jessica Brites de Melo Mameri 4028-1/1 
15 Jessyca Paula Pontes Scheidegger Rossi 3718-4/1 
16 Jocarlylson de Carvalho Dias 4028-9/1 
17 Joelma Moreira Borsoi 956-3/1 
18 Joselia Da Penha Bonadiman Marin 3716-8/1 
19 Josiane Fernandes Louzada Haddad 1047-2/1 
20 Josiane Fernandes Louzada Haddad 1637-3/1 
21 Josiane Louzada Da Silva 964-4/1 
22 Lanussa Hemerly De Almeida 961-0/1 
23 Larissa Michelle Oliveira Agnoleti 3833-4/1 
24 Lucimara Bonadiman Sartório 980-6/1 
25 Maria Da Conceição De Oliveira Serbate 2867-3/1 
26 Mauricio Anderson Eliodorio Gomes 3703-6/1 
27 Otaviana Koppe Almeida Laureano 1048-0/1 
28 Raquel Oliviera Medeiros Koppe 1736-1/1 
29 Renata Do Nascimento Shunck 3715-0/1 
30 Rosilucy Fernandes Louzada  4015-7/1 
31 Rosimery Massolari Louzada Telles 1647-0/1 
32 Vânia Miguel Rangel 3719-2/1 
Rio Novo do Sul,  06 de dezembro de 2018.                                                                                                                                                                           

THIAGO FIORIO LONGUI                              MARLENE DECOTÉ TELLES 
      Prefeito Municipal                            Secretária Municipal de Educação e Cultura 

 

PORTARIA N° 128/2018 de 06 de dezembro de 2018. 

Dispões Sobre as férias dos servidores do Magistério Público 
Municipal de Rio Novo do Sul/ES. 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, e a SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, no uso de suas atribuições legais. 
Considerando o disposto do artigo 41, na seção I do capítulo I, Título III, da Lei Municipal nº 422 de 23 de novembro de 2010; 
E considerando o calendário Letivo Municipal 2018 elaborado pela Secretaria Municipal de Educação, devidamente Aprovado pela 
SRE. 

RESOLVEM:  
Art.1º – Os profissionais da educação em exercício da docência farão jus a trinta (30) dias de férias a contar de 26 de 

dezembro de 2018 a 24 de janeiro de 2019. 
Parágrafo único - Anexo I, lista nominal dos profissionais Técnicos administrativos, Direção Escolar, Pedagógico e 

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

 Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 REGISTRE-SE.  PUBLIQUE-SE.  CUMPRA-SE. 
 Rio Novo do Sul, 06 de dezembro de 2018.                                                                                                                                                            
THIAGO FIORIO LONGUI                              MARLENE DECOTÉ TELLES 
      Prefeito Municipal                            Secretária Municipal de Educação e Cultura 
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Anexo I 

Nº Profissional Nº Funcional 
01 Arine Rodrigues Alves Gomes 3760-5/1 
02 Claudia Maria Carneiro de Souza 1651-9/1 
03 Denise do Amaral Paixão Balbino 1679-9/1 
04 Elaine Ferreira Wetler Pereira 954-7/1 
05 Elaine Ferreira Wetler Pereira 3710-9/1 
06 Edmar Napoleão Roza 960-1/1 
07 Flaviane Nunes Francisco 3877-6/1 
08 Flaviane Nunes Francisco 2859-2/1 
09 Gerlandia Marquesini Sedano 1649-1/1 
10 Gerlandia Marquesini Sedano 972-5/1 
11 Geruza Adame de Almeida Lacerda 1646-2/1 
12 Heloisa Serpa Nunes 965-2/1 
13 Jane dos Santos de Oliveira 2858-4/1 
14 Joelma Moreira Borsoi 955-5/1 
15 Ludmila Pinheiro Ribeiro 3705-2/1 
16 Margareth Hemerly Martins 972-0/1 
17 Patricia de Cássia Admiral Olioza 1736-1/1 
18 Renata de Cássia dos Santos Mameri 1040-5/1 
19 Vivian Amaral Batista Peçanha 3863-6/1 
Rio Novo do Sul, 06 de dezembro de 2018.                                                                                                                                                                                                                                                 

 

THIAGO FIORIO LONGUI                              MARLENE DECOTÉ TELLES 
      Prefeito Municipal                            Secretária Municipal de Educação e Cultura 

 

 
PORTARIA N° 129/2018 de 07 de dezembro de 2018. 

PRORROGA A CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO 
POR PRAZO DETERMINADO DE PROFISSIONAL DA 
EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, e a SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA, no uso de suas atribuições legais e, especialmente, nos termos da Lei nº 270 de 09/06/2006; 
E considerando o disposto do artigo a Lei 737 de 26 de dezembro de 2017. 
E considerando o disposto do artigo 33, artigo 35 §3º da Portaria n° 122/2017 de 27 de dezembro de 2017. 

RESOLVEM: 
Art.1º – Prorrogar o contrato em caráter temporário, firmado pela portaria 097/2018 da Professora MaMPA V, 

SUZANY FABIANO CAPRINI, na vaga DESDOBRAMENTO DE TURMA, POR MOTIVO DE AUMENTO SUBSTANCIAL 
DA MATRICULA, (LICENÇA MÉDICA DE MARIA SUELEN TEIXEIRA DA SILVA COSTA), pelo período de 15 
(quinze)dias no turno vespertino com  25 horas semanais, a partir de 07/12/2018, com lotação na CEI JOAQUINA 
NOGUEIRA. 

. 
 

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 REGISTRE-SE.  PUBLIQUE-SE.  CUMPRA-SE. 

Rio Novo do Sul, 07 de dezembro de 2018. 
THIAGO FIORIO LONGUI                                                  MARLENE DECOTÉ TELLES        
        Prefeito Municipal                                                       Secretária Municipal de Educação e Cultura 
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PORTARIA N° 130/2018 de 21 de dezembro de 2018. 

PRORROGA A CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO 
POR PRAZO DETERMINADO DE PROFISSIONAL DA 
EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, e a SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA, no uso de suas atribuições legais e, especialmente, nos termos da Lei nº 270 de 09/06/2006; 
E considerando o disposto do artigo a Lei 737 de 26 de dezembro de 2017. 
E considerando o disposto do artigo 33, artigo 35 §3º da Portaria n° 122/2017 de 27 de dezembro de 2017. 

RESOLVEM: 
Art.1º – Prorrogar o contrato em caráter temporário, firmado pela portaria 119/2018 da Professora MaMPA V, 

CLAUDIANE CARNEIRO DE SOUZA, na vaga CLASSE VAGA aulas de arte com 15 horas semanais, a partir de 21/12/2018, 
com lotação na EMEIEF VITAL LUCAS.  EM VIRTUDE DE GRAVIDEZ. 
 

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 REGISTRE-SE.  PUBLIQUE-SE.  CUMPRA-SE. 

Rio Novo do Sul, 21 de dezembro de 2018. 
   THIAGO FIORIO LONGUI                                                              MARLENE DECOTÉ TELLES        

        Prefeito Municipal                                                       Secretária Municipal de Educação e Cultura 
 
 
 
PORTARIA N° 131/2018 de 21 de dezembro de 2018. 

PRORROGA A CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO 
POR PRAZO DETERMINADO DE PROFISSIONAL DA 
EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, e a SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA, no uso de suas atribuições legais e, especialmente, nos termos da Lei nº 270 de 09/06/2006; 
E considerando o disposto do artigo a Lei 737 de 26 de dezembro de 2017. 
E considerando o disposto do artigo 33, artigo 35 §3º da Portaria n° 122/2017 de 27 de dezembro de 2017. 

RESOLVEM: 
Art.1º – Prorrogar o contrato em caráter temporário, firmado pela portaria 063/2018, a Professora MaMPA V, 

PALOMA F. TRAVEZANI  , na vaga CLASSE VAGA, no turno matutino com  25 horas semanais, a partir de 21/12/2018, com 
lotação na EMPEIEF ALTO MUNDO NOVO.  EM VIRTUDE DE GRAVIDEZ.  

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 REGISTRE-SE.  PUBLIQUE-SE.  CUMPRA-SE. 
Rio Novo do Sul, 21 de dezembro de 2018. 
THIAGO FIORIO LONGUI                                                                   MARLENE DECOTÉ TELLES        
        Prefeito Municipal                                                       Secretária Municipal de Educação e Cultura 
 
 
PORTARIA N° 132/2018 de 21 de dezembro de 2018. 

PRORROGA A CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO 
POR PRAZO DETERMINADO DE PROFISSIONAL DA 
EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, e a SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA, no uso de suas atribuições legais e, especialmente, nos termos da Lei nº 270 de 09/06/2006; 
E considerando o disposto do artigo a Lei 737 de 26 de dezembro de 2017. 
E considerando o disposto do artigo 33, artigo 35 §3º da Portaria n° 122/2017 de 27 de dezembro de 2017. 

RESOLVEM: 
Art.1º – Prorrogar o contrato em caráter temporário, firmado pela portaria 028/2018, a Professora MaMPA V, 

BRUNA CASTELIONI MARCHIORI OSORIO  , na vaga DA PROFESSORA TANIA PORTO LUCIANO QUE ESTÁ SEDIDA 
PARA A EMEIEF VITAL LUCAS, no turno matutino com  25 horas semanais, NO PERÍODO DE 21/12/2018 à 31/01/2019, 
com lotação na EMPEIEF IVO MENEGARDO. .  EM VIRTUDE DE LICENÇA MATERNIDADE.  
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Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 REGISTRE-SE.  PUBLIQUE-SE.  CUMPRA-SE. 

Rio Novo do Sul, 21 de dezembro de 2018. 
THIAGO FIORIO LONGUI                                                                MARLENE DECOTÉ TELLES        
        Prefeito Municipal                                                       Secretária Municipal de Educação e Cultura 
 

 
 

 
EXTRATO – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2018 

 
ATA Nº000094 /2018 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul. 
CONTRATADO: Estrela H motos Venda Nova ltda 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de motocicletas para atender às necessidades da secretaria municipal de administração. 
VALOR GLOBAL: R$ 61.250,00 (secenta e um mil e duzentos e cinquenta reais).  
PRAZO: 12 (doze) meses. 
DATA DA CELEBRAÇÃO: 19 de dezembro de 2018. 
 
ATA Nº000095 /2018 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul. 
CONTRATADO: Alpha Comercial Eireli 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de equipamentos para estruturação das estratégias saúde da família 01 PSF Princesa, 02 
PSF Capim Angola, 03 PSF  Quarteirão, 04 PSF centro norte e 05 PSF centro sul. 
VALOR GLOBAL: R$ 3.053,00 (tres mil e cinquenta reais).  
PRAZO: 12 (doze) meses.  
DATA DA CELEBRAÇÃO: 19 de dezembro de 2018. 
 
ATA Nº000096 /2018 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul. 
CONTRATADO: CL Costa Comércio e Serviços - ME 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de equipamentos para estruturação das estratégias saúde da família 01 PSF Princesa, 02 
PSF Capim Angola, 03 PSF  Quarteirão, 04 PSF centro norte e 05 PSF centro sul. 
VALOR GLOBAL: R$ 6.256,00 (seis mil e duzentos e cinquenta e seis reais).  
PRAZO: 12 (doze) meses. 
DATA DA CELEBRAÇÃO: 19 de dezembro de 2018. 
 
 
ATA Nº000097 /2018 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul. 
CONTRATADO: F.C.A. Melo Equipamentos e Máquinas Ltda 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de equipamentos para estruturação das estratégias saúde da família 01 PSF Princesa, 02 
PSF Capim Angola, 03 PSF  Quarteirão, 04 PSF centro norte e 05 PSF centro sul. 
VALOR GLOBAL: R$ 10.559,00 (dez mil e quinhetos e cinquenta e nove reais).  
PRAZO: 12 (doze) meses. 
DATA DA CELEBRAÇÃO: 19 de dezembro de 2018. 
 
ATA Nº000098 /2018 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul. 
CONTRATADO: HolyMed Comercio de Produtos Eireli 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de equipamentos para estruturação das estratégias saúde da família 01 PSF Princesa, 02 
PSF Capim Angola, 03 PSF  Quarteirão, 04 PSF centro norte e 05 PSF centro sul. 
VALOR GLOBAL: R$ 56.290,00 (cinquenta e seis mil duzentos e noventa reais).  
PRAZO: 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato. 
DATA DA CELEBRAÇÃO: 19 de dezembro de 2018. 

 CONTRATOS 
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ATA Nº000099 /2018 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul. 
CONTRATADO: João Batrista de Miranda 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de equipamentos para estruturação das estratégias saúde da família 01 PSF Princesa, 02 
PSF Capim Angola, 03 PSF  Quarteirão, 04 PSF centro norte e 05 PSF centro sul. 
VALOR GLOBAL: R$ 24.800,00 (vinte e quatro mil e oitocentos reais). 
PRAZO: 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato. 
DATA DA CELEBRAÇÃO: 19 de dezembro de 2018. 
 
ATA Nº000100 /2018 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul. 
CONTRATADO: M.G. de Oliveira Milhorato 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de equipamentos para estruturação das estratégias saúde da família 01 PSF Princesa, 02 
PSF Capim Angola, 03 PSF  Quarteirão, 04 PSF centro norte e 05 PSF centro sul. 
VALOR GLOBAL:  
PRAZO: 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato. 
DATA DA CELEBRAÇÃO: 19 de dezembro de 2018. 
ATA Nº0000101 /2018 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul. 
CONTRATADO: Max Medical 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de equipamentos para estruturação das estratégias saúde da família 01 PSF Princesa, 02 
PSF Capim Angola, 03 PSF  Quarteirão, 04 PSF centro norte e 05 PSF centro sul. 
VALOR GLOBAL: R$ 12.563,00 ( doze mil quinhetos e sessenta e tres reais).  
PRAZO: 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato. 
DATA DA CELEBRAÇÃO: 19 de dezembro de 2018. 
 
ATA Nº000102 /2018 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul. 
CONTRATADO: Odontoplus 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de equipamentos para estruturação das estratégias saúde da família 01 PSF Princesa, 02 
PSF Capim Angola, 03 PSF  Quarteirão, 04 PSF centro norte e 05 PSF centro sul. 
VALOR GLOBAL: R$ 21.930,00 (vinte e um mil novecentos e trinta reais).  
PRAZO: 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato. 
DATA DA CELEBRAÇÃO: 19 de dezembro de 2018. 
 
ATA Nº0000103 /2018 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul. 
CONTRATADO: Prime Material Médico 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de equipamentos para estruturação das estratégias saúde da família 01 PSF Princesa, 02 
PSF Capim Angola, 03 PSF  Quarteirão, 04 PSF centro norte e 05 PSF centro sul. 
VALOR GLOBAL: R$ 9.449,50 (nove mil quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos).  
PRAZO: 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato. 
DATA DA CELEBRAÇÃO: 19 de dezembro de 2018. 
 
 
ATA Nº000104 /2018 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul. 
CONTRATADO: S2 Saúde Ltda 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de equipamentos para estruturação das estratégias saúde da família 01 PSF Princesa, 02 
PSF Capim Angola, 03 PSF  Quarteirão, 04 PSF centro norte e 05 PSF centro sul. 
VALOR GLOBAL: R$ 20.220,00 (vinte mil e duzentos e vinte reais) 
PRAZO: 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato. 
DATA DA CELEBRAÇÃO: 19 de dezembro de 2018. 

 
 
 
 



53 
 

 
28 de dezembro de 2018 E X E C U T I V O Órgão Oficial do Município nº. 189 

 

 

 

 

CONTRATO Nº 143/2018 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul 
CONTRATADO: Manoel Fernandes Netto. 
OBJETO: Locação de imóvel residencial situado à Rua Francisco Percílio Koppe, s/nº, Quarteirão de Santana, neste município.  
VALOR GLOBAL: R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 17 de dezembro de 2018 e término em 31 de maio de 2019.  
DATA DA CELEBRAÇÃO: 17/12/2018  
 
 
CONTRATO Nº 144/2018 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul 
CONTRATADO: Jorge Luiz Admiral. 
OBJETO: Locação de imóvel residencial situado à Avenida Amâncio Martins Athayde, São José, S/n°, neste município.  
VALOR GLOBAL: R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 17 de dezembro de 2018 e término em 31 de maio de 2019.  
DATA DA CELEBRAÇÃO: 17/12/2018  
 
 
CONTRATO Nº 145/2018 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul 
CONTRATADO: S. da C. D. Shunck. 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de brinquedos e outros, para a Colônia de Férias e Festa de 
Natal, da Secretaria Municipal de Assistência Social do Ano de 2018. 
VALOR GLOBAL: R$ 9.000,00 (nove mil reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA: início em 18 de dezembro de 2018 e término em 17 de dezembro de 2019. 
DATA DA CELEBRAÇÃO: 18/12/2018  
 
 
CONTRATO Nº 146/2018 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul 
CONTRATADO: Veraldo Bettcher Pereira 00793713706 
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e serviços na área de informática, visando atender às 
necessidades das Secretarias Municipais 
VALOR GLOBAL: R$ 3.420,00 (três mil, quatrocentos e vinte reais) 
PRAZO DE VIGÊNCIA: Início em 18 de dezembro de 2018 e término em 17 de janeiro de 2019.  
DATA DA CELEBRAÇÃO: 18/12/2018.  
 
 
 
 
 
 
 

ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO Nº 040/2018 

 

 A Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul/ES, inscrita no CNPJ nº 27.165.711/0001-72, autoriza a empresa S. DA C. D. 
SHUNCK, inscrito no CNPJ sob o nº 11.440.324/0001-67, celebrado entre as partes através do Contrato assinado dia 18/12/2018, a dar 
inicio à prestação de serviços de locação de brinquedos e outros, para a Colônia de Férias e Festa de Natal, da Secretaria Municipal 
de Assistência Social do Ano de 2018. 

Rio Novo do Sul - ES, 18 de Dezembro de 2018. 

 

Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul 

THIAGO FIORIO LONGUI 

EXTRATO DE CONTRATO 

 ORDEM DE SERVIÇO 
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EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002/2017.  
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Rio Novo do Sul.  
CONTRATADO: Bioteste laboratório de análises clinicas eireli epp 
OBJETO: prorrogação da vigência do Termo de Credenciamento nº 002/2017, cujo objeto trata da prestação de serviços de coleta, 
realização e distribuição de exames laboratoriais de patologia clínica constantes da Tabela de Procedimentos SIA/SUS, conforme 
rotina adotada pela Secretaria Municipal de Saúde. 
PRAZO: início em 08 de dezembro de 2018 e término em 07 de dezembro de 2019. 

VALOR GLOBAL: R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). 
DATA DA CELEBRAÇÃO: 07 de dezembro de 2018. 
 

 

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2017 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul. 
CONTRATADO: Despachar Ltda me 
OBJETO: Aumento de 10 km/dia na Rota 24, do lote 7, do anexo único do contrato, passando de 36,9 km para 46,9 km/dia. 
PRAZO: O termo final do Contrato n.º 076/2017 passa a ser a data de 01 de novembro de 2019. 
VALOR GLOBAL: R$ 3.353,20 (três mil, trezentos e cinqüenta e três reais e vinte centavos) 

DATA DA CELEBRAÇÃO: 17 de dezembro de 2018. 

 

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2017 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul. 
CONTRATADO: Esmael Rebonato 
OBJETO:  É objeto do presente termo aditivo a prorrogação do prazo de vigência do contrato e o reajuste do preço contratado 
através do INPC (IBGE), com índice de correção no período de 1,0230168. 
PRAZO: início em 01 de janeiro de 2019 e término em 31 de dezembro de 2019. 
VALOR GLOBAL: R$ 11.502,84 (onze mil quinhentos e dois reais e oitenta e quatro centavos). 
DATA DA CELEBRAÇÃO: 28 de dezembro de 2018. 
 
 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2018 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul. 
CONTRATADO: Mercedes Maria Sartório Marinato. 
OBJETO:  Locação de um imóvel residencial situado na Avenida Amancio Martins Athayde, s/nº, São José, neste município para 
funcionamento do Projeto Criança Feliz.  
PRAZO: Início 01 de janeiro de 2019 e termino em 31 de dezembro de 2019 
VALOR GLOBAL: $ 11.448,00 (onze mil quatrocentos e quarenta e oito reais) 
DATA DA CELEBRAÇÃO: 28 de dezembro de 2018. 
 
 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2018 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul. 
CONTRATADO:  Despachar ltda me.                  
OBJETO:  É objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação da vigência do Contrato n.º 017/2018, para Prestação de Serviços de 
Transporte Escolar para atendimento dos alunos do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), 
residentes em localidades da Zona Rural ou Portadores de Necessidades Especiais Motoras, matriculados na escola da Rede 
Estadual do município de Rio Novo do Sul, para o período de 22 de dezembro de 2018 a 21 de dezembro de 2019. 
PRAZO: O termo final do Contrato n.º 017/2018 passa a ser a data de 21 de dezembro de 2019. 
VALOR GLOBAL: R$ 39.500,00 (trinta e nove mil quinhentos reais). 
DATA DA CELEBRAÇÃO: 21 de dezembro de 2018. 
 

 

 

 

TERMO ADITIVO 
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EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul. 
CONTRATADO:  M Pacheco construções ltda me.       
OBJETO:  O presente termo aditivo tem por objeto a dilação do prazo de vigência do Contrato nº 095/2018, firmado entre as partes 
em 11 de setembro de 2018, nos termos previstos na Lei nº 8.666/93. 
PRAZO: Pelo presente termo aditivo o prazo de vigência do Contrato fica estendido até 08 de fevereiro de 2019. 
VALOR GLOBAL:  
DATA DA CELEBRAÇÃO: 10 de dezembro de 2018. 
 
 
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2018 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul. 
CONTRATADO:  Luiz Pedro Debarba 
OBJETO:  - É objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação da vigência do Contrato n.º 025/2016, cujo objeto trata da locação 
de um imóvel comercial, medindo aproximadamente 1.000 (um mil) m2, contendo um galpão, localizado no Bairro São José, nesta 
cidade, de propriedade do LOCADOR, para as atividades de Coleta Seletiva da ASCARENOVO. 
PRAZO: Pelo presente termo aditivo o prazo de vigência do Contrato fica estendido até 08 de fevereiro de 2019. 
VALOR GLOBAL: R$ 25.754,76 (vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos) 
DATA DA CELEBRAÇÃO: 28 de dezembro de 2018. 
 

 
 

 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
 
MODALIDADE DA LICITAÇÃO:  
PREGÃO PRESENCIAL 
 
EDITAL Nº:    
000007/2018 
 
OBJETO:    
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS SAÚDE 
DA FAMÍLIA 01 PSF PRINCESA, 02 PSF CAPIM ANGOLA, 03 PSF QUARTEIRÃO, 04 PSF CENTRO NORTE E 05 PSF 
CENTRO SUL. 
 
HOMOLOGADO POR:                   
FUNDO MUN SAÚDE/MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL 
 
FAVORECIDO(S):   
ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI - ME, C L COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, F.C.A. MELO 
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - ME , HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 
EIRELI - ME , JOAO BATISTA DE MIRANDA INFORMATICA, M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME, MAX-MEDICAL 
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-ME, ODONTOPLUS LTDA-ME, PRIME MATERIAIS 
MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME e S2 SAÚDE LTDA-ME. 
 
VALOR TOTAL:                              
R$ 178.764,50 (cento e setenta e oito mil setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos). 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL (ES), diante do parecer conclusivo da licitação em destaque, do Extrato de 
Adjudicação firmado pelo Pregoeiro Oficial, bem como da documentação apresentada de acordo com as exigências editalícias e 
perfeitamente regular, e dos preços propostos dentro das estimativas de mercado, decide HOMOLOGAR a licitação em destaque, 
em favor da(s) empresa(s) ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI - ME, C L COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
- ME, F.C.A. MELO EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - ME , HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 
HOSPITALARES EIRELI - ME , JOAO BATISTA DE MIRANDA INFORMATICA, M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME, 
MAX-MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-ME, ODONTOPLUS LTDA-ME, PRIME 
MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME e S2 SAÚDE LTDA-ME, pelo valor global de R$ 178.764,50 (cento e setenta e 
oito mil setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos). 
Que seja lavrado o respectivo contrato de fornecimento. 
RIO NOVO DO SUL (ES), 30 de novembro de 2018. 
                                                  

________________________________________ 
THIAGO FIORIO LONGUI 

Prefeito Municipal 

HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO 
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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
 
MODALIDADE DA LICITAÇÃO:  
PREGÃO PRESENCIAL 
 
EDITAL Nº:    
000026/2018 
 
OBJETO:    
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
 
HOMOLOGADO POR:                   
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL   
 
FAVORECIDO(S):   
ESTRELA H MOTOS VENDA NOVA LTDA 
 
VALOR TOTAL:                              
R$ 61.250,00 (sessenta e um mil duzentos e cinquenta reais). 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL (ES), diante do parecer conclusivo da licitação em destaque, do Extrato de 
Adjudicação firmado pelo Pregoeiro Oficial, bem como da documentação apresentada de acordo com as exigências editalícias e 
perfeitamente regular, e dos preços propostos dentro das estimativas de mercado, decide HOMOLOGAR a licitação em destaque, 
em favor da(s) empresa(s) ESTRELA H MOTOS VENDA NOVA LTDA, pelo valor global de R$ 61.250,00 (sessenta e um mil 
duzentos e cinquenta reais). 
 
Que seja lavrado o respectivo contrato de fornecimento. 
RIO NOVO DO SUL (ES), 14 de dezembro de 2018. 
                                                                           ________________________________________ 

THIAGO FIORIO LONGUI 
Prefeito Municipal 

 
 
 

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
 
MODALIDADE DA LICITAÇÃO:  
TOMADA DE PREÇOS 
 
EDITAL Nº:    
000003/2018 
 
OBJETO:    
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE CEI "JOAQUINA NOGUEIRA". 
 
HOMOLOGADO POR:                   
MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL   
 
FAVORECIDO(S):   
M PACHECO CONSTRUCOES LTDA - ME  
 
VALOR TOTAL:                              
R$ 811.238,82 (oitocentos e onze mil duzentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos). 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL (ES), diante do parecer conclusivo da licitação em destaque, bem como da 
documentação apresentada de acordo com as exigências editalícias e perfeitamente regular, e dos preços propostos dentro das 
estimativas de mercado, decide HOMOLOGAR a licitação em destaque, em favor da empresa M PACHECO CONSTRUCOES 
LTDA - ME, pelo valor global de R$ 811.238,82 (oitocentos e onze mil duzentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos). 
Que seja lavrado o respectivo contrato de fornecimento. 
 
RIO NOVO DO SUL (ES), 14 de janeiro de 2019. 
                                                  

________________________________________ 
THIAGO FIORIO LONGUI 

Prefeito Municipal 
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EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO 
 
MODALIDADE DA LICITAÇÃO:  
PREGÃO PRESENCIAL 
EDITAL Nº:    
000008/2018 
OBJETO:    
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, VISANDO ATENDER 
ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. 
ADJUDICATÁRIO:                   
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL 
ADJUDICADO(S):   
A P MOREIRA INFORMATICA no lote 42 no valor total de R$ 12.900,00 (doze mil novecentos reais), ALPHA COMERCIAL DE 
DIVERSOS EIRELI - ME no lote 33 no valor total de R$ 6.720,00 (seis mil setecentos e vinte reais), BACKUP 2 INFORMATICA 
LTDA ME nos lotes 21, 38, 54 e 57 no valor total de R$ 9.297,50 (nove mil duzentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), C 
L COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME nos lotes 18 e 39 no valor total de R$ 3.237,00 (três mil duzentos e trinta e sete 
reais), CENTRAL MOVEIS E SOLUCOES LTDA ME nos lotes 29 e 34 no valor total de R$ 6.600,00 (seis mil seiscentos reais), 
CIRIO SOARES JUNIOR EIRELI ME nos lotes 6, 11, 14 e 59 no valor total de R$ 37.960,00 (trinta e sete mil novecentos e 
sessenta reais), D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI nos lotes 7, 12, 13, 17, 20, 27, 30, 36, 41, 45, 47 e 48 no 
valor total de R$ 23.298,00 (vinte e três mil duzentos e noventa e oito reais), F.C.A. MELO EQUIPAMENTOS E MAQUINAS 
LTDA - ME  nos lotes 9 e 16 no valor total de R$ 11.025,00 (onze mil vinte e cinco reais), FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA 
no lote 1 no valor total de R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais), HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 
HOSPITALARES EIRELI - ME  nos lotes 8, 19, 28, 40 e 43 no valor total de R$ 12.263,00 (doze mil duzentos e sessenta e três 
reais), J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI nos lotes 55 e 58 no valor total de R$ 62.871,00 (sessenta e dois mil oitocentos e 
setenta e um reais), LORENA SALEH PEREIRA ME nos lotes 23 e 50 no valor total de R$ 3.819,00 (três mil oitocentos e 
dezenove reais), M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI no lote 25 no valor total de R$ 949,00 (novecentos e 
quarenta e nove reais), MAX-MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-ME nos lotes 2, 3, 
24, 31, 35 e 49 no valor total de R$ 27.405,00 (vinte e sete mil quatrocentos e cinco reais), ODONTOPLUS LTDA-ME nos lotes 32 
e 60 no valor total de R$ 25.779,00 (vinte e cinco mil setecentos e setenta e nove reais), PRIME MATERIAIS MEDICO 
HOSPITALAR LTDA-ME nos lotes 10, 15, 26, 51, 52, 56 e 61 no valor total de R$ 26.058,80 (vinte e seis mil cinquenta e oito 
reais e oitenta centavos), S2 SAÚDE LTDA-ME nos lotes 4, 44 e 53 no valor total de R$ 23.750,00 (vinte e três mil setecentos e 
cinquenta reais) e VITAL MATERIAIS ESPECIAIS EIRELI no lote 5 no valor total de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais). 
VALOR TOTAL:                              
R$ 360.076,30 (trezentos e sessenta mil setenta e seis reais e trinta centavos). 
ADJUDICAMOS a licitação em destaque, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, em favor da(s) empresa(s) A P MOREIRA 
INFORMATICA, ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI - ME, BACKUP 2 INFORMATICA LTDA ME, C L COSTA 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CENTRAL MOVEIS E SOLUCOES LTDA ME, CIRIO SOARES JUNIOR EIRELI 
ME, D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI, F.C.A. MELO EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - ME , FGI 
COMERCIO E SERVICOS LTDA, HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME , J.B 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI, LORENA SALEH PEREIRA ME, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, 
MAX-MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-ME, ODONTOPLUS LTDA-ME, PRIME 
MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME, S2 SAÚDE LTDA-ME e VITAL MATERIAIS ESPECIAIS EIRELI, pelo 
valor global de R$ 360.076,30 (trezentos e sessenta mil setenta e seis reais e trinta centavos), cujos preços encontram-se dentro das 
estimativas de mercado, por esta ter apresentado proposta de preço de acordo com o Edital, bem como toda documentação exigida 
para fins de habilitação de maneira regular. 
Remetemos à autoridade superior para Homologação. 
RIO NOVO DO SUL (ES), 28 de dezembro de 2018. 
 
JEFFERSON DIONEY ROHR 
Pregoeiro Municipal 
 

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO 
 
PROCESSO Nº:                            
004504/2018 
MODALIDADE DA LICITAÇÃO:  
PREGÃO PRESENCIAL 
EDITAL Nº: 
000026/2018 
OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 

ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
ADJUDICATÁRIO: 
MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL 
ADJUDICADO(S): 
ESTRELA H MOTOS VENDA NOVA LTDA no lote 1 no valor total de R$ 61.250,00 (sessenta e um mil duzentos e cinquenta 
reais). 
VALOR TOTAL: 
R$ 61.250,00 (sessenta e um mil duzentos e cinquenta reais). 
ADJUDICAMOS a licitação em destaque, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, em favor da empresa ESTRELA H MOTOS 
VENDA NOVA LTDA, pelo valor global de R$ 61.250,00 (sessenta e um mil duzentos e cinquenta reais), cujos preços encontram-
se dentro das estimativas de mercado, por esta ter apresentado proposta de preço de acordo com o Edital, bem como toda 
documentação exigida para fins de habilitação de maneira regular. 
Remetemos à autoridade superior para Homologação. 
RIO NOVO DO SUL (ES), 14 de dezembro de 2018. 
______________________________________ 
JEFFERSON DIONEY ROHR 
Pregoeiro Municipal 
 
 
 
 

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO 
 
PROCESSO Nº:                            
004146/2018 
MODALIDADE DA LICITAÇÃO:  
TOMADA DE PREÇOS 
EDITAL Nº: 
000002/2018 
 
OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL AOS SERVIDORES QUE EXECUTAM 
ATIVIDADES OPERACIONAIS NOS PRINCIPAIS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
NOVO DO SUL 
ADJUDICATÁRIO: 
MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL 
ADJUDICADO(S): 
JAS CONTABILIDADE E CONSULTORIA ME no lote 1 no valor total de R$ 59.760,00 (cinquenta e nove mil setecentos e 
sessenta reais) 
VALOR TOTAL: 
R$ 59.760,00 (cinquenta e nove mil setecentos e sessenta reais)  
ADJUDICO a licitação em destaque, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, em favor da(s) empresa(s) JAS CONTABILIDADE E 
CONSULTORIA ME, pelo valor global de R$ 59.760,00 (cinquenta e nove mil setecentos e sessenta reais), cujos preços 
encontram-se dentro das estimativas de mercado, por esta ter apresentado proposta de preço de acordo com o Edital, bem como toda 
documentação exigida para fins de habilitação de maneira regular. 
RIO NOVO DO SUL (ES), 24 de outubro de 2018 

________________________________________ 
THIAGO FIORIO LONGUI 

Prefeito Municipal 
 

 

 

ATO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO Nº 006191/2018 
Ratifico a dispensa de licitação, com fundamento no ARTIGO 24, INCISO II, da Lei nº 8.666/93, para AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL ELÉTRICO PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, BEM COMO NAS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, a favor da(s) empresa(s) BRITO MATERIAL ELÉTRICO LTDA-EPP, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 30.785.802/0001-15 e PRELUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-
ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.255.686/0001-00, no valor global de R$ 1.979,80 (um mil 
novecentos e setenta e nove reais e oitenta centavos), face ao disposto no art. 26 daquele mesmo diploma legal, vez que o processo 
se encontra devidamente instruído. 
Publique-se. 
RIO NOVO DO SUL (ES), 20 de dezembro de 2018. 
THIAGO FIORIO LONGUI 
Prefeito Municipal 

DISPENSA LICITAÇÃO 
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ATO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO Nº 006362/2018 
Ratifico a dispensa de licitação, com fundamento no ARTIGO 24, INCISO IV, da Lei nº 8.666/93, para AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELAS EQUIPES NOS 
CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, a favor das empresas DENTAL MED 
SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.477.571/0001-47, 
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 21.504.525/0001-34, DL DENTAL LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o n.º 07.827.565/0001-96 e HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME , 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.696.551/0001-95, no valor global de R$ 106.114,93 (cento e seis 
mil cento e quatorze reais e noventa e três centavos), face ao disposto no art. 26 daquele mesmo diploma legal, vez que o processo 
se encontra devidamente instruído. 
Publique-se. 
RIO NOVO DO SUL (ES), 28 de dezembro de 2018. 
THIAGO FIORIO LONGUI 
Prefeito Municipal 
 
 

ATO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO Nº 006040/2018 
Ratifico a dispensa de licitação, com fundamento no ARTIGO 24, INCISO IV, da Lei nº 8.666/93, para Contratação emergencial de 
empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de iluminação pública na Sede do Município de Rio Novo do Sul, no 
interior, nas comunidades, na sede do Distrito, e demais locais, com o fornecimento de materiais elétricos necessários e mão de 
obra, a favor da(s) empresa(s) J H ENGENHARIA E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o n.º 26.530.371/0001-79, no valor global de R$ 35.700,00 (trinta e cinco mil setecentos reais), face ao 
disposto no art. 26 daquele mesmo diploma legal, vez que o processo se encontra devidamente instruído. 
Publique-se. 
RIO NOVO DO SUL (ES), 27 de novembro de 2018. 
THIAGO FIORIO LONGUI 
Prefeito Municipal 
 

ATO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO Nº 005541/2018 
Ratifico a dispensa de licitação, com fundamento no ARTIGO 24, INCISO II, da Lei nº 8.666/93, para AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO DE 2018, AFIM DE ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ATENDIMENTO AO PROJETO VIVER 
MELHOR, VOLTADO PARA A PESSOA IDOSA, ACIMA DE 60 ANOS, REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA 
E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, a favor das 
empresas J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 
15.112.495/0001-18 e SUPERMERCADO ZENILU LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 
00.299.120/0001-31, no valor global de R$ 3.255,24 (três mil duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), face ao 
disposto no art. 26 daquele mesmo diploma legal, vez que o processo se encontra devidamente instruído. 
Publique-se. 
RIO NOVO DO SUL (ES), 03 de dezembro de 2018. 
THIAGO FIORIO LONGUI 
Prefeito Municipal 
 

ATO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO Nº 006691/2018 
Ratifico a dispensa de licitação, com fundamento no ARTIGO 24, INCISO II, da Lei nº 8.666/93, para Contratação de empresa para 
aluguel de andaime metálico de 15 metros de altura durante o período de 1 (um) mês, a favor da(s) empresa(s) CZ SUL 
CAPIXABA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 24.964.358/0001-00, no valor global de R$ 
255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), face ao disposto no art. 26 daquele mesmo diploma legal, vez que o processo se 
encontra devidamente instruído. 
Publique-se. 
RIO NOVO DO SUL (ES), 06 de dezembro de 2018. 
THIAGO FIORIO LONGUI 
Prefeito Municipal 
 
 

ATO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO Nº 005581/2018 
Ratifico a dispensa de licitação, com fundamento no ARTIGO 24, INCISO II, da Lei nº 8.666/93, para CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS E OUTROS, PARA A COLÔNIA DE 
FÉRIAS E FESTA DE NATAL, PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ANO 
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DE 2018, a favor da(s) empresa(s) S. DA C. D. SHUNCK, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 
11.440.324/0001-67, no valor global de R$ 9.000,00 (nove mil reais), face ao disposto no art. 26 daquele mesmo diploma legal, vez 
que o processo se encontra devidamente instruído. 
Publique-se. 
RIO NOVO DO SUL (ES), 17 de dezembro de 2018. 
THIAGO FIORIO LONGUI 
Prefeito Municipal 
 
 

ATO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO Nº 006377/2018 
Ratifico a dispensa de licitação, com fundamento no ART. 24, XVII, da Lei nº 8.666/93, para contratação de Revisão obrigatória de 
3.000 km, durante o período de garantia do fabricante do caminhão, VOLKSWAGEN 15.190 WORKER, ano 2017/2018, placa 
PPW 5904, a favor da empresa ORVEL - ORLETTI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA - FILIAL, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o n.º 07.930.676/0002-04, no valor global de R$ 2.338,44 (dois mil trezentos e trinta e oito reais e quarenta e 
quatro centavos), face ao disposto no art. 26 daquele mesmo diploma legal, vez que o processo se encontra devidamente instruído. 
Publique-se. 
RIO NOVO DO SUL (ES), 07 de dezembro de 2018. 
THIAGO FIORIO LONGUI 
Prefeito Municipal 
 
 
 

ATO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO Nº 006374/2018 
Ratifico a dispensa de licitação, com fundamento no ART. 24, XVII, da Lei nº 8.666/93, para contratação de Revisão obrigatória de 
20.000 km, durante o período de garantia do fabricante do caminhão, VOLKSWAGEN 8.160 DELIVERY, ano 2016/2017, placa 
OYE 6880, a favor da empresa ORVEL - ORLETTI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA - FILIAL, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o n.º 07.930.676/0002-04, no valor global de R$ 2.495,02 (dois mil quatrocentos e noventa e cinco reais e dois 
centavos), face ao disposto no art. 26 daquele mesmo diploma legal, vez que o processo se encontra devidamente instruído. 
Publique-se. 
RIO NOVO DO SUL (ES), 07 de dezembro de 2018. 
THIAGO FIORIO LONGUI 
Prefeito Municipal 
 

ATO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO Nº 005689/2018 
Ratifico a dispensa de licitação, com fundamento no ARTIGO 24, INCISO II, da Lei nº 8.666/93, para AQUISIÇÃO E 
INSTALAÇÃO, DE REDES DE PROTEÇÃO, PARA O ESPAÇO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO BAIRRO 
SÃO JOSÉ, EM ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, a favor da(s) 
empresa(s) CASA DAS REDES - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 
07.939.898/0001-07, no valor global de R$ 1.020,00 (um mil vinte reais), face ao disposto no art. 26 daquele mesmo diploma legal, 
vez que o processo se encontra devidamente instruído. 
Publique-se. 
RIO NOVO DO SUL (ES), 12 de dezembro de 2018. 
THIAGO FIORIO LONGUI 
Prefeito Municipal 
 

 

 

DECRETO INDIVIDUAL N° 0345/2018. 
NOMEAR SERVIDOR PARA EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA. 
 

O EXM° SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL/ES, usando de suas atribuições legais, conforme 
determina o art. 30 da Constituição Federal e no art. 71, inciso VIII, da Lei Orgânica Municipal, considerando o § 2º do art. 52 da 
Lei 108/97 e Lei nº 327/2008, 

RESOLVE: 
Art. 1º - NOMEAR a servidora SUELLEN WANDERMUREM ALTOÉ,  matrícula nº 39608, do quadro de pessoal 

permanente desta Prefeitura Municipal, para exercer a função de ENCARREGADO DE DEPARTAMENTO, ref. FC-1, na 
Secretaria Municipal de Saúde, de provimento em comissão. 
  Art.2º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
Rio Novo do Sul/ ES, 03 de dezembro de 2018. 

THIAGO FIORIO LONGUI 
Prefeito Municipal 

                  DECRETOS INDIVIDUAIS 
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DECRETO INDIVIDUAL N° 0346/2018. 
NOMEIA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE Nº 13. 

O Prefeito Municipal de Rio Novo do Sul, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
 RESOLVE: 

Art. 1º - Nomear BEATRIZ DE OLIVEIRA EIRIZ, MICHELE DO CARMO DE FREITAS MARTINS E FILIPE 
ROBSON MOULIN DA PASCHOA, para, sob a Presidência do primeiro, comporem a Comissão de Processo Seletivo 
Simplificado de Nº 13 - para contratação imediata e formação de cadastro de reserva, objetivando o preenchimento da 
função pública de MÉDICO-ESF, em cumprimento da DECISÃO JUDICIAL proferida nos autos da Ação Civil Pública, 
processo n.º 04206000813-5. 
  Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,  revogadas as disposições em contrário. 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
Rio Novo do Sul/ ES, 18 de dezembro de 2018. 

THIAGO FIORIO LONGUI 
Prefeito Municipal 

 
 
DECRETO INDIVIDUAL Nº 0347/2018. 
PROMOVE SERVIDORES MUNICIPAIS DE ACORDO COM O ART. 6º DA LEI N.º 038/91, ALTERADA PELA LEI Nº 
485/2012. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições 
legais e de acordo com o art. 6º da Lei Municipal nº 038/91 de 06 de dezembro de 1991, alterada pela Lei nº 485/2012 de 28 de 
fevereiro de 2012, 

DECRETA: 
 Art. 1º - Fica promovido para a classe imediatamente superior do Plano de Carreira do Município de Rio Novo do Sul, os 
servidores relacionados, retroagindo seus efeitos na data de vigência especificada abaixo. 

Matrícula Nome Cargo Classe 
Anterio
r 

Classe 
Atual 

Período Analisado Início da 
Vigência 

9830 José Maria Oliveira Nunes Trabalhador Braçal D E 10/12/2014 a 10/12/2018 10/12/2018 

10219 Maria Inez Contaeffer Moreli Servente D E 26/12/2014 a 28/12/2018 28/12/2018 

 Art.2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 

Rio Novo do Sul/ ES, 28 de dezembro de 2018. 
THIAGO FIORIO LONGUI 
         Prefeito Municipal 

DECRETO INDIVIDUAL N° 0348/2018. 
PRORROGA CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, Estado do Espírito Santo, e especialmente nos termos do que 
dispõe o Inciso IX, art. 37 da Constituição federal e, de acordo com o que estabelece a Lei Municipal nº 270 de 09/06/2006; Lei nº 
486/2012 de 05 de março de 2012. 

E CONSIDERANDO a necessidade de realização de concurso Público pelo Município de Rio Novo do Sul no ano de 

2012 nos termos do Termo de Ajustamento de conduta – TAC firmado com o Ministério Público Estadual – MPE ES.  

E CONSIDERANDO o Principio Constitucional da Continuidade dos Serviços Públicos. 

RESOLVE: 
Art. 1º - Fica prorrogado o contrato de trabalho até 31-12-2019 abaixo relacionado, sujeito à rescisão antecipada com 

o inicio do exercício de candidato aprovado em concurso público. 

NOME DO CONTRATO FUNÇÃO 
MOTIVO DO CONTRATO 
SUBSTITUIÇÃO 

CAMILA NUNES DE JESUS 
MARCONSINI 

ENFERMEIRA PEDIDO DE DEMISSÃO DE LICIA LONGUI 
ROSSETO ROHR. 

PAULO CEZAR DA SILVA 
VOLPATO 

ESCRITURARIO APOSENTADORIA ANTÔNIO BENEDITO WETLER. 

SUZANA ALMEIDA ALVES CONTINUO PEDIDO DE DEMISSÃO DE FRANCISCO XERXES 
DIAS. 

MICHELLI PEIXOTO CHUINA PSICOLOGA LEI 710/2017 E LEI 785/2018. 
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Rio Novo do Sul-ES, 28 de dezembro de 2018. 
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Registre-se.  Publique-se.  Cumpra-se. 
THIAGO FIORIO LONGUI 

Prefeito Municipal 
 
 
 
DECRETO INDIVIDUAL N° 0349/2018. 
PRORROGA CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, Estado do Espírito Santo, e especialmente nos termos do que 

dispõe o Inciso IX, art. 37 da Constituição federal e, de acordo com o que estabelece a Lei Municipal nº 270 de 09/06/2006; Lei 308 
de 06/11/2007 e Determinação Judicial – Processo de Autos nº 04206000813-5. 

E CONSIDERANDO a realização de Processo Seletivo Público pelo Município de Rio Novo do Sul no ano de 2012. 
E por cautela e prudência, tendo em vista a decisão liminar proferida na ADI 2135-4, pelo Supremo Tribunal Federal, 

publicada em 14/08/2007, até sua decisão final. 
RESOLVE: 

Art. 1º - Fica prorrogado o contrato de trabalho até 31-12-2019 dos Agentes de Endemias abaixo relacionados 
oriundos do Processo Seletivo Público realizado no ano de 2012, sujeito à rescisão antecipada, com o Término do Repasse do 
Recurso oriundo do Governo Federal. 

 Nome do Agente de Endemias Decreto Individual de Nomeação 
ALCILENE ROHR 2399/2013 

HEVILA HEMERLY EMANOEL DA SILVA 2349/2013 
ANA PAULA CARDOSO RODRIGUES 2518/2014 
FERNANDA DA SILVA ALMEIDA 2531/2014 
JACQUELINE SILVA DE PAULO FRANCISCO 2723/2015 
Art.2º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

RIO NOVO DO SUL-ES, 28 DE DEZEMBRO DE 2018. 
REGISTRE-SE.  PUBLIQUE-SE.  CUMPRA-SE. 

THIAGO FIORIO LONGUI 
Prefeito Municipal 

 
DECRETO INDIVIDUAL N° 0350/2018 
PRORROGA OS CONTRATOS DE TRABALHO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, Estado do Espírito Santo, e especialmente nos termos do que 
dispõe o Inciso IX, art. 37 da Constituição federal e, de acordo com o que estabelece a Lei Municipal nº 270 de 09/06/2006; Lei 308 
de 06/11/2007 e Determinação Judicial – Processo de Autos nº 04206000813-5. 

E CONSIDERANDO o parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional 51, de 14 de fevereiro de 2006, 
regulamentado pela Lei Federal 11.350, de 05 de outubro de 2006, especialmente o parágrafo único do art. 9º e a Portaria nº 076 de 
21 de janeiro de 2008; 

E por cautela e prudência, tendo em vista a decisão liminar proferida na ADI 2135-4, pelo Supremo Tribunal Federal, 
publicada em 14/08/2007, até sua decisão final. 
DECRETA: 

Art.1º – - Fica prorrogado o contrato de trabalho até 31-12-2019 das Agentes Comunitárias de Saúde abaixo relacionadas 
oriundos do Processo Seletivo Simplificado para substituição, sujeito à rescisão antecipada, com o Término do Repasse do Recurso 
oriundo do Governo Federal, ou retorno do exercício do Titular que encontra-se de benefício previdenciário do INSS: 

NOME Decreto Individual Nº 

AMANDA DA SILVA COSTA 2474/2013 
ANDREIA DE SOUZA THOMAZ 2562/2014 
FLAVIANNY BATISTA MARDEGAN 2423/2013 
FLAVIANI ALMEIDA DO ESPIRITO SANTO 2974/2016 
Art.2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

RIO NOVO DO SUL-ES, 28 DE DEZEMBRO DE 2018. 
REGISTRE-SE.  PUBLIQUE-SE.  CUMPRA-SE. 

THIAGO FIORIO LONGUI 
Prefeito Municipal 
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DECRETO INDIVIDUAL N° 0351/2018 
PRORROGA OS CONTRATOS DE TRABALHO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, Estado do Espírito Santo, e especialmente nos termos do que 
dispõe o Inciso IX, art. 37 da Constituição federal e, de acordo com o que estabelece a Lei Municipal nº 270 de 09/06/2006; Lei 308 
de 06/11/2007 e Determinação Judicial – Processo de Autos nº 04206000813-5. 

E CONSIDERANDO o parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional 51, de 14 de fevereiro de 2006, 
regulamentado pela Lei Federal 11.350, de 05 de outubro de 2006, especialmente o parágrafo único do art. 9º e a Portaria nº 076 de 
21 de janeiro de 2008; 

E por cautela e prudência, tendo em vista a decisão liminar proferida na ADI 2135-4, pelo Supremo Tribunal Federal, 
publicada em 14/08/2007, até sua decisão final. 
DECRETA:  

Art.1º – Fica prorrogado o contrato de trabalho até 31-12-2019 dos Agentes Comunitários de Saúde abaixo relacionados 
oriundos do processo de certificação, sujeito à rescisão antecipada, com o Término do Repasse do Recurso oriundo do Governo 
Federal. 

NOME Decreto Individual Nº 
Ana Vieira da Silva Costa 1345/2008 
Andréia Correia Bastos Marconsini 1346/2008 
Angélica Caetano Dutra dos Santos 1347/2008 

Carla da Costa Nascimento 1348/2008 
Flávia Togneri Telles Castellari 1351/2008 
Hozana Koppe Chagas 1352/2008 
Ivanete Costa dos Santos 1353/2008 
Letícia Marchiori Scheidegger 1356/2008 
Luciana Araújo Louzada de Campos 1357/2008 
Luzia Candeia e Silva 1359/2008 
Maria Aparecida Verhyen Nunes Wether 1360/2008 
Natália Duarte Wanderley  1362/2008 

Rutte Decote 1366/2008 
Sandra de Oliveira Contaiffer Peterle 1367/2008 
Sandra Menegardo Ângelo 1368/2008 
Simônia Cominotte Martins 1369/2008 
Tânia Mara Pinto Paulo Scheidegger 1370/2008 
Art.2º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

RIO NOVO DO SUL-ES, 28 DE DEZEMBRO DE 2018. 
REGISTRE-SE.  PUBLIQUE-SE.  CUMPRA-SE. 

THIAGO FIORIO LONGUI 
Prefeito Municipal 

 
DECRETO INDIVIDUAL N° 0352/2018. 
PRORROGA CONTRATOS  POR  PRAZO DETERMINADO. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, Estado do Espírito Santo, e especialmente nos termos do que 
dispõe o Inciso IX, art. 37 da Constituição federal e, de acordo com o que estabelece a Lei Municipal nº 270 de 09/06/2006; Lei 308 
de 06/11/2007 e Determinação Judicial – Processo de Autos nº 04206000813-5. 

E CONSIDERANDO a realização de Processo Seletivo Público pelo Município de Rio Novo do Sul no ano de 2010. 
E por cautela e prudência, tendo em vista a decisão liminar proferida na ADI 2135-4, pelo Supremo Tribunal Federal, 

publicada em 14/08/2007, até sua decisão final. 
RESOLVE: 

Art. 1º - Fica prorrogado o contrato de trabalho até 31-12-2019 dos Agentes Comunitários de Saúde abaixo 
relacionados oriundos do Processo Seletivo Público realizado no ano de 2010, sujeito à rescisão antecipada, com o Término do 
Repasse do Recurso oriundo do Governo Federal. 

 Nome da Agente Comunitária de Saúde Decreto Individual de Nomeação 
Adenilda dos Santos Gomes Souza 1845/2010 
Eliziane Santana Bastos Laeber 1844/2010 
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Jequeline Marquesini Marinato Pertele 1846/2010 
Andréia Almeida Tavora 1843/2010 

Ylorrana Moreira Gomes 1847/2010 
Dulce Vianna Bortoloti 1904/2010 
Luciana Almeida Koppe Gomes 1999/2011 
Art.2º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

RIO NOVO DO SUL-ES, 28 DE DEZEMBRO DE 2018. 
REGISTRE-SE.  PUBLIQUE-SE.  CUMPRA-SE. 

THIAGO FIORIO LONGUI 
Prefeito Municipal 

 
 
DECRETO INDIVIDUAL N° 0353/2018. 
PRORROGA CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, Estado do Espírito Santo, e especialmente nos termos do que 

dispõe o Inciso IX, art. 37 da Constituição federal e, de acordo com o que estabelece a Lei Municipal nº 270 de 09/06/2006; Lei 308 
de 06/11/2007 e Determinação Judicial – Processo de Autos nº 04206000813-5. 
RESOLVE: 

Art. 1º - Fica prorrogado o contrato de trabalho até 31-12-2019 da Agente Comunitária de Saúde abaixo relacionada, 
oriundos do Processo Seletivo Simplificado realizado no ano de 2013 - nº 23 para substituição, sujeito à rescisão antecipada, 
com o Término do Repasse do Recurso oriundo do Governo Federal, ou inicio do exercício de candidato aprovado em Processo 
Seletivo Publico. 

 Nome da Agente Comunitária de Saúde Decreto Individual de Nomeação 
 
MARGARETH SELESTRINI DEPOLO 

 
2434/2013 

Art. 2º - Fica prorrogado o contrato de trabalho até 31-12-2019 da Agente Comunitária de Saúde abaixo relacionada, 
oriundos do Processo Seletivo Simplificado realizado no ano de 2016 - nº 48 para substituição, sujeito à rescisão antecipada, 
com o Término do Repasse do Recurso oriundo do Governo Federal, ou inicio do exercício de candidato aprovado em Processo 
Seletivo Publico. 

Nome da Agente Comunitária de Saúde Decreto Individual de Nomeação 
 
KARINA CHRISTINA HEMERLY MARCON 

 
3015/2016 

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

RIO NOVO DO SUL-ES, 28 DE DEZEMBRO DE 2018. 
REGISTRE-SE.  PUBLIQUE-SE.  CUMPRA-SE. 

THIAGO FIORIO LONGUI 
Prefeito Municipal 

 
 
 
DECRETO INDIVIDUAL N° 0354/2018 
PRORROGA CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO PARA ATENDIMENTO A ESTRATÉGIA DE SAÚDE AS 
FAMILIAS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, Estado do Espírito Santo, e especialmente nos termos do que 
dispõe o Inciso IX, art. 37 da Constituição federal e, de acordo com o que estabelece a Lei Municipal nº 270 de 09/06/2006; Lei 308 
de 06/11/2007 e Determinação Judicial – Processo de Autos nº 04206000813-5. 

E por cautela e prudência, tendo em vista a decisão liminar proferida na ADI 2135-4, pelo Supremo Tribunal Federal, 
publicada em 14/08/2007, até sua decisão final. 
DECRETA: 
 

Art.1º – Fica Prorrogado em caráter temporário até 31/12/2019, sujeito à rescisão antecipada, com o Término do Repasse 
do Recurso oriundo do Governo Federal os contratos abaixo discriminados: 
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Art.2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

RIO NOVO DO SUL-ES, 28 DE DEZEMBRO DE 2018. 
REGISTRE-SE.  PUBLIQUE-SE.  CUMPRA-SE. 

THIAGO FIORIO LONGUI 
Prefeito Municipal 

 
 
 

 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 026/2018 

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL-ES, no uso das suas atribuições legais e devidamente 

autorizado pela Lei nº 017/90, torna público, para conhecimento dos interessados que: 

1 - A Prefeitura Municipal CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, conforme classificação de aprovados no concurso público 

realizado no ano de 2014/2015, homologado pelo Edital de Homologação datado de 25/06/2015, para a realização da 4ª Etapa do 

certame nos termos do item 1.1 do Edital Principal – comprovação de requisitos e exames médicos, de caráter apenas eliminatório 

para apresentarem os documentos necessários para a posse relacionados no item 9.2 do Edital Principal junto a área de Recursos 

Humanos no prazo decadencial de 30(trinta) dias. 

“9.2 Os candidatos classificados serão convocados para a realização da Comprovação de Requisitos e 
Exames Médicos e submeter-se-ão à apreciação da Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul/ES, em duas 
fases: 

1ª Fase - Habilitação para o cargo, apresentando os seguintes documentos: 

a) Cópia autenticada em cartório da Carteira de Identidade;  

b) Cópia autenticada em cartório do Título de Eleitor e certidão de quitação com a Justiça Eleitoral expedida 
há no máximo 30 (trinta) dias; 
c) Cópia autenticada em cartório do CPF e Comprovante de Regularização da Receita Federal;  

d) Cópia autenticada em cartório do Certificado de Reservista, ou documento equivalente, ou ainda dispensa 
de incorporação (se do sexo masculino); 
e) Cópia autenticada em cartório da Certidão de nascimento ou casamento;  

Decreto 
Individual Nº 

Data Início 
da Atividade 

Nome do Servidor Contratado 
 

Função 
 

Processo Seletivo 
Simplificado que originou 
o contrato 

1371/2008 18/02/2008 VINICIUS MACHADO DE CASTRO MÉDICO - ESF 005/2008 

1330/2008 14/02/2008 FELIPE SANTOS PASCOAL DENTISTA - ESF 005/2008 

1333/2008 14/02/2008 JULIANA HARTUIQ R. CICILIOTI ENFERMEIRA - ESF 005/2008 

1336/2008 14/02/2008 CLAUDIANA DA SILVA S. NUNES TÉC. ENFERM.- ESF 005/2008 

1714/2009 04/05/2009 VANILDA SANTOS ADMIRAL TÉC. ENFERM.- ESF 012/2009 

1732/2009 13/07/2009 ELESSANDRA M. M. DE OLIVEIRA TÉC. ENFERM.- ESF 012/2009 

3065/2016 03/11/2016 WILZA AMARAL BATISTA TÉC. ENFERM.- ESF 035/2015 

0238/2018 01/03/2018 
IVANETE FREITAS CHAGAS BERNARDO 

AUXILIAR DE C. 
DENTISTA - ESF 

001/2018 

0239/2018 01/03/2018 
LETTICIA BERNARDO ALVIS 

AUXILIAR DE C. 
DENTISTA - ESF 

001/2018 

0278/2018 21/06/2018 ROBERTA LORENCINI BARROS DENTISTA-ESF 005/2018 

0323/2018 29/10/2018 CARLA SERBATO DE BARROS DENTISTA-ESF 005/2018 

CONCURSO 
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f) Cópia do Cartão de Cadastramento do PIS/PASEP (se tiver);  

g) Exibição da Carteira de Trabalho e Previdência Social (cópia e Original)  

h) Uma fotografia tamanho 3x4 recente, colorida;  

i) Fotocópia autenticada em cartório dos documentos que comprovem a escolaridade exigida para o 
cargo/categoria profissional/especialidade, conforme discriminado neste Edital, e respectivo registro no 
conselho de fiscalização do exercício profissional, se o cargo exigir; e 
j) Exibição do original de Diploma ou Certificado de Conclusão do curso correspondente à escolaridade 

exigida, conforme especificação constante deste Edital; 

2ª Fase - Exame médico pré-admissional, apenas se o candidato convocado apresentar todos os documentos 
solicitados na 1ª Fase. 

O candidato convocado deverá submeter-se a exame médico pré-admissional ou a exame médico específico 
(pessoas com deficiência) a ser realizado pelo órgão de saúde indicado pela Prefeitura Municipal de Rio 
Novo do Sul/ES. 

 

9.3 Considerado apto para o desempenho do cargo, nas duas fases previstas no item 9.2 deste Edital, o 
candidato será convocado por ato do Poder Executivo e deverá assumir o cargo no prazo previsto pela 
Prefeitura.  

9.4 O candidato que por qualquer motivo não apresentar a documentação e exames exigidos na 1ª e 2ª fases 
de convocação, conforme item 9.2, perderá automaticamente o direito à nomeação ou sob declaração de 
renúncia temporária, passará para o final da lista classificatória.  

 
9.5 Os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas estabelecido neste Edital serão 

chamados para o ingresso no cargo, sendo-lhes assegurado o direito subjetivo de nomeação, a qual, quando 

ocorrer, obedecerá rigorosamente à ordem de classificação. 

 

9.6 O candidato aprovado, após convocação e nomeação, ficará sujeito a estágio probatório, durante o 

qual sua eficiência e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, durante o 

período de até 3 (três) anos.” (sem grifo no original) 

CARGO Classificação PcD* NOME DO CANDIDATO 

Assistente Social 1º - Yasmin Eugenia Christo Almonfrey 

Professor MaMPA 34º - Patricia De Cassia Admiral 

Trabalhador Braçal 5º - Paulo Campos Da Silva 

2- Os candidatos deverão apresentar também, para fins de inclusão no cadastro de servidores: 
 
a) Comprovante de regularidade com o órgão que regulamenta a profissão, (se for o caso). 
 
b) Cópia do Comprovante de Residência (água, luz, telefone); 
 
c) Certidão Negativa Criminal 
 
d) Certidão dos filhos menores de 21 anos (fins de IRRF ou Salário Família); 
 
e) Cartão de vacinação dos filhos até 6 anos de idade; 
 
f) Comprovante de freqüência escolar dos filhos de 7 a 14 anos; 
 
g) Declaração de Bens (ou Declaração Anual de ajuste Fiscal entregue a Receita Federal do Brasil) e Declaração que não 

exerce outro cargo Público (Modelo disponível do ARH). 
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3 - A pericia médica poderá ser agendada junto à área de Recursos Humanos, após a entrega da documentação exigida na 1ª fase, 

e nos termos da Portaria nº 079/2008 e suas alterações, o candidato deverá ser submetido a exame clínico na pericia médica 

apresentando os seguintes exames, de acordo com o cargo para o qual foi aprovado. 

 

3.1 – Para TODOS os cargos serão exigidos os seguintes exames médicos admissionais: 
• Laudo Psiquiátrico detalhado; 

 
• Laudo Dermatológico detalhado; 

 
• Laudo Oftalmológico detalhado; 

 
• Laudo Odontológico; 

 
• Laudo cardiológico Teste Ergométrico (acima de 35 anos); 

 
• RX de Tórax com Laudo; 

 
• Hemograma Completo com Plaquetas; 

 
• Glicose em jejum; 

 
• Ureia e Creatinina; 

 
• TGO; 

 
• TGP; 

 
• GAMA GT; 

 
• TAP; 

 
• VDRL; 

 
• Classificação Sanguínea ABO e Fator RH; 

 
• Fezes; 

 
• Urina EAS. 

 

3.2 Nos  casos   específicos   do   cargo   PROFESSOR  será exigido ainda o seguinte exame: 
• Laudo de Otorrinolaringologista com Vídeo Laringoscopia;  

• Ultrassonografia do Ombro Dominante; 

• Teste Alérgico. 

3.3 Nos  casos   específicos   do   cargo   TRABALHADOR BRAÇAL  será exigido ainda o seguinte exame: 
• RX de coluna Lombar com Laudo. 

4 - E considerando o disposto no item 9.4 do Edital (O candidato que por qualquer motivo não apresentar a documentação e 

exames exigidos na 1ª e 2ª fases de convocação, conforme item 9.2, perderá automaticamente o direito à nomeação ou sob 

declaração de renúncia temporária, passará para o final da lista classificatória) caso o candidato faça opção pela desistência 

temporária deverá protocolizar no protocolo geral da Prefeitura a declaração de renúncia temporária, conforme modelo constante 

no anexo I deste Edital, no prazo máximo de 30 dias contados da publicação deste Edital. 

Rio Novo do Sul/ ES, 28 de dezembro de 2018. 

THIAGO FIORIO LONGUI 
Prefeito Municipal 
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                                                                                                              Anexo I 

                 Modelo 

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA TEMPORÁRIA 

Excelentíssimo Senhor Prefeito de Rio Novo do Sul -ES 

Eu,______________________________________________________ portador(a) do R.G nº __________________, inscrito(a) sob 

o CPF nº___________________, habilitado (a) no Concurso Público realizado pela Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, Edital 

nº 26/2018, publicado na forma da lei, para o cargo de _____________________, classificado(a) em _____º lugar, venho, pelo 

presente, manifestar minha renúncia à nomeação e requerer a Vossa Excelência meu reposicionamento em último lugar na lista dos 

aprovados para o referido cargo, conforme previsto no item 9.4 do Edital 01/2014. 

Rio Novo do Sul (ES ), ______ de ________________ de ________. 

_____________________________________ 

Assinatura 

Firma reconhecida em cartório. 
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EDITAL N.º 005/2018 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 010/2018 
 
A Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, Estado do Espírito Santo, torna pública a CONVOCAÇÃO para o exercício da 
função de ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO, o candidato abaixo relacionado, conforme classificação, a saber:  
 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA – (30 HORAS SEMANAIS): 
 
 

CLASSIFICAÇÃO Nº INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO 

01 01 DIOGO HARTUIQ DEBARBA 2,5 PONTOS 

 
 
O candidato tem o prazo de (05) cinco dias úteis após a publicação do edital para se apresentar ao Setor de Recursos 

Humanos, com os documentos abaixo listados para formalização do contrato: 
 Cópia da certidão de nascimento; 
 Declaração assinada pela instituição de ensino superior, indicando o período em que está matriculado; 
 Declaração indicando o professor orientador do estágio; 
 Uma foto 3x4, colorida e recente; 
 Cópia do Registro Geral (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
 Cópia de comprovante de residência atualizado, emitido nos últimos 03 (três) meses; 
 Atestado médico, comprovando que o candidato está em gozo de boa saúde; 
 Declaração de disponibilidade de horário para exercer as atividades a critério da Administração Superior. 

 
Para contratação dos candidatos maiores de 18 anos, também serão exigidos os seguintes documentos: 

 Cópia do Título de Eleitor e Certidão de Quitação com a Justiça Eleitoral; 
 Cópia de comprovante de regularidade com as obrigações eleitorais; 
 Cópia de comprovante de regularidade com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino; 

 
 Atestado de antecedentes criminais da Polícia Federal e da Polícia dos Estados, expedido há, no máximo, 30 (trinta) 

dias; 
 Certidão negativa criminal expedida há, no máximo, 30 (trinta) dias pela Justiça Estadual e pela Justiça Federal. 

 
O candidato somente assume o exercício após a assinatura, pelas partes interessadas, do termo de compromisso de estágio e 

assinatura do convênio entre Instituição de Ensino e Prefeitura. 
 
Rio Novo do Sul/ES, 10 de dezembro de 2018. 

_________________________ 
BEATRIZ DE OLIVEIRA EIRIZ 

Presidente da Comissão 
 

______________________________________                                   __________________________________ 
MICHELE DO CARMO DE FREITAS MARTINS                             FILIPE ROBSON MOULIM DA PASCHOA 

Membra da Comissão                                                                                  Membro da Comissão 
 

HOMOLOGO OS TERMOS DO PRESENTE PROCESSO SELETIVO Nº 010/2018 

EDITAL N º 005/2018 

________________________ 
THIAGO FIORIO LONGUI 

Prefeito Municipal 
 
 

 
 
 
 
 
 

                  PROCESSO SELETIVO 
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EDITAL N.º 002/2018 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 0012/2018 

RESULTADO PRELIMINAR 

 
A Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, Estado do Espírito Santo, torna público: 
 

1) Que as inscrições abaixo foram INDEFERIDAS. 

NOME DO CANDIDATO FUNÇÃO PLEITEADA 
FUNDAMENTO DO 
INDEFERIMENTO COM FULCRO NO 

EDITAL 001 

CRISTIANE DE SOUZA 
GONÇALVES 

AUXILIAR  SERVIÇOS 
GERAIS 

ITEM 5.3 – b  – AUSÊNCIA da  Cópia 
autenticada do comprovante de 
escolaridade. 

DULCINEIA PEREIRA NUNES DA 
SILVA 

AUXILIAR  SERVIÇOS 
GERAIS 

ITEM 5.2.1 – Não comprovou experiência 
mínima exigida.  
ITEM 5.3 – g  – AUSÊNCIA   da 
declaração de não acumulação de cargos. 

GILMAR ANTONIO COTA 
BAYERL 

AUXILIAR  SERVIÇOS 
GERAIS 

ITEM 5.2.1 – Não comprovou experiência 
mínima exigida 

MARCOS DE AZEVEDO ROMÃO 
AUXILIAR  SERVIÇOS 
GERAIS 

ITEM 5.3 – g  – AUSÊNCIA   da 
declaração de não acumulação de cargos. 

MARLEY NUNES DA SILVA 
AUXILIAR  SERVIÇOS 
GERAIS 

ITEM 5.2.1 – Não comprovou experiência 
mínima exigida 

VAELERIA BASTISTA DE 
OLIVEIRA 

AUXILIAR  SERVIÇOS 
GERAIS 

ITEM 5.2.1 – Não comprovou experiência 
mínima exigida.  
ITEM 5.3 – g  – AUSÊNCIA   da 
declaração de não acumulação de cargos. 

DAGMAR PAULO RECEPCIONISTA 
ITEM 5.2.1 – Não comprovou experiência 
mínima exigida 

DANIELE ROSSI WETLER 
HEMERLY 

RECEPCIONISTA 
ITEM 5.3 – f - AUSÊNCIA da foto 3x4. 
  ITEM 5.2.1 – Não comprovou 
experiência mínima exigida 

EFRAIM DAS NEVES 
CONTAEFER 

RECEPCIONISTA 
ITEM 5.2.1 – Não comprovou experiência 
mínima exigida 

FABÍOLA SANTOS ADMIRAL RECEPCIONISTA 
ITEM 5.2.1 – Não comprovou experiência 
mínima exigida 
 

FERNANDA LORENCINI 
PASCOAL RODRIGUES 

RECEPCIONISTA 
ITEM 5.3   -    AUSÊNCIA  do anexo 01. 
 

GHLENDA ROHR RIEDEL RECEPCIONISTA 
ITEM 5.2.1 – Não comprovou experiência 
mínima exigida 

KARLIANY DE FREITAS LAEBER 
DE CASTRO 

RECEPCIONISTA 
ITEM 5.2.1 – Não comprovou experiência 
mínima exigida 

LEONARDO PASCHOA GARCIA 
 

RECEPCIONISTA 
ITEM 5.2.1 – Não comprovou experiência 
mínima exigida 

MARCILIANE CASTELARI 
BRESSAMINI 

RECEPCIONISTA 
ITEM 5.2.1 – Não comprovou experiência 
mínima exigida 

MARIA DE FÁTIMA DIIRR 
PACHECO 

RECEPCIONISTA 
ITEM 5.2.1 – Não comprovou experiência 
mínima exigida 

MARIA TEREZA BAYERL RECEPCIONISTA 
ITEM 5.3.5 – Permitida somente uma 
inscrição por candidato. 

MARIANA TOGNERI FERREIRA RECEPCIONISTA 
ITEM 5.2.1 – Não comprovou experiência 
mínima exigida 

ROSIANE VANDERMUREM DE 
SOUZA KOBI 

RECEPCIONISTA 
ITEM 5.3   -    AUSÊNCIA  do anexo 01. 
ITEM 7.4   -    AUSÊNCIA  do anexo 02. 
ITEM 5.3 – g  – AUSÊNCIA   da 
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2) Torna pública a listagem dos candidatos classificados para a seleção destinada à contratação em regime de 

CARÁTER TEMPORÁRIO, de acordo com as normas do EDITAL nº 012 de 27 de o novembro de 2018, 

conforme disposto, a saber: 

 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  – (40 HORAS SEMANAIS): 
 

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO 

01 DENEVAL CORREA SILVA 44 PONTOS 

02 
JOSE MAURO HELIODORO 
BANDEIRA 

07 PONTOS 

 
MECANICO  – (40 HORAS SEMANAIS): 
 

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO 

01 LUIZ THADEU FERREIRA ROSA 52 PONTOS 

 
RECEPCIONISTA – (30 HORAS SEMANAIS): 

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO 

01 
NINAMAR DE SOUZA FERREIRA 
HEMERLY 

82 PONTOS 

02 FABIANA MAIFREDO COELHO FAMBRE 70 PONTOS 

03 CAROLINE AYRES DA SILVA 59 PONTOS 

04 
RAQUEL MORAES CARVALHO DA 
SILVA 

57 PONTOS 

declaração de não acumulação de cargos. 

ALOISOM PEREIRA PEIXOTO OFICIAL 
ITEM 5.2.1 – Não comprovou experiência 
mínima exigida 

CAMILA VIEIRA SILVA 
CONTAIFFER 

OFICIAL 
ITEM 5.2.1 – Não comprovou experiência 
mínima exigida 

DANIEL RIEDEL VIEIRA 
OFICIAL 

ITEM 5.2.1 – Não comprovou experiência 
mínima exigida 

DEBORA ALMEIDA ROHR 
OFICIAL 

ITEM 5.2.1 – Não comprovou experiência 
mínima exigida 

EDIVANIA THMPSON DOS 
SANTOS 

OFICIAL 
ITEM 5.2.1 – Não comprovou experiência 
mínima exigida 

JONATAN MIRANDA 
CARVALHO 

OFICIAL 

ITEM 5.2.1 – Não comprovou experiência 
mínima exigida  
ITEM 5.2.1 – Não possui curso de 
informática. 

JORDANA THOPSOM SILVA 
SANTOS 

OFICIAL 

ITEM 5.2.1 – Curso não possuiu carga 
horária mínima exigida. 
ITEM 5.2.1 – Não comprovou experiência 
mínima exigida. 

MARIA TEREZA BAYERL OFICIAL 
ITEM 5.3.5 – Permitida somente uma 
inscrição por candidato. 

SABRINA PONTES GONÇALVES OFICIAL 
ITEM 5.2.1 – Não comprovou experiência 
mínima exigida 

SAMIA ASSAF HADDAD SILVA 
OFICIAL 

ITEM 5.2.1 – Não comprovou experiência 
mínima exigida 

TATIANA FERREIRA DOS 
SANTOS 

OFICIAL 
ITEM 5.2.1 – Não comprovou experiência 
mínima exigida 

ANDRÉ COSTA DE OLIVEIRA VETERINÁRIO 
ITEM 5.2.1 – Não comprovou experiência 
mínima exigida 

CAROLINI DE FREITAS 
BRESSAMINE 

VETERINÁRIA 
ITEM 5.2.1 – Não comprovou experiência 
mínima exigida 

SCHAYANNA DOS SANTOS 
RAMOS 

VETERINÁRIA 
ITEM 5.2.1 – Não comprovou experiência 
mínima exigida 
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OFICIAL ADMINISTRATIVO – (30 HORAS SEMANAIS): 
 

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO 
01 ZEMILTON DA SILVA RAMOS 63 PONTOS 

02 TATIELLE DA SILVA MARCONCINI 46 PONTOS 

 
 
MEDICO VETERINARIO – (30 HORAS SEMANAIS): 
 

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO 

01 JULIANA FERNANDES LOUZADA 25 PONTOS 

 
 
 
RIO NOVO DO SUL/ES, 07  DE  DEZEMBRO  DE 2018. 
 
_______________________________________ 
BEATRIZ DE OLIVEIRA EIRIZ 
Presidente da Comissão 
 
______________________________________________ 
MICHELE DO CARMO DE FREITAS MARTINS 
Membra da Comissão 
 
__________________________________________ 
FILIPE ROBSON MOULIM DA PASCHOA 
Membro da Comissão 
 
 
 

HOMOLOGO OS TERMOS DO PRESENTE PROCESSO SELETIVO Nº 003/2018 
EDITAL Nº 003/2018 

RESULTADO PRELIMINAR 
 

_____________________________ 
THIAGO FIORIO LONGUI 

Prefeito Municipal 
 

EDITAL 003/2018 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO/PMRNS N° 12/2018 

RESULTADO DOS RECURSOS 
 
A Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul/ES, através da Comissão de Processo Seletivo Simplificado, instituída pelo 
Decreto Municipal nº 334, de 26 de novembro de 2018, torna público: 
 

1. Que os seguintes recursos foram INDEFERIDOS; 
 
PROTOCOLO RECORRENTE SÍNTESE 

006990/2018 TATIANA FERREIRA DOS SANTOS 

Considerando a Lei Municipal Nº 
304/2007, a qual criou cargos 
públicos no plano de cargos e 
carreiras dos servidores públicos do 
município de Rio Novo do Sul, 
estando os critérios de avaliação e  
comparação das atribuições do 
cargo de Oficial Administrativo 
previstos na referida Lei, tratando-
se, portanto, de critérios objetivos. 

007009/2018 SÂMIA ASSAF HADDAD SILVA 

007010/2018 EDIVÂNIA THOMPSON DOS SANTOS 

  
2. Que a decisões dos recursos estão disponíveis no setor de Recursos Humanos da Prefeitura.  
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Rio Novo do Sul/ ES, 27 de novembro de 2018. 
 

BEATRIZ DE OLIVEIRA EIRIZ 
Presidente da Comissão 

 
 
 
MICHELE DO CARMO DE FREITAS MARTINS 
Membro da Comissão 
 

FILIPE ROBSON MOULIN DA PASCHOA                                                           
Membro da Comissão 
 
 

HOMOLOGO OS TERMOS DO PRESENTE PROCESSO SELETIVO Nº 12/2018 

EDITAL N º 01/2018 

 
THIAGO FIORIO LONGUI 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 

EDITAL 004/2018 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO/PMRNS N° 12/2018 
RESULTADO DOS RECURSOS AUTORIDADE SUPERIOR 

 
A Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul/ES, através da Comissão de Processo Seletivo Simplificado, instituída pelo 
Decreto Municipal nº 334, de 26 de novembro de 2018, torna público: 
 

1. Que o seguinte recurso foi INDEFERIDO: 
 
PROTOCOLO RECORRENTE SÍNTESE 

007147/2018 SÂMIA ASSAF HADDAD SILVA 

Considerando a Lei Municipal Nº 
304/2007, a qual criou cargos 
públicos no plano de cargos e 
carreiras dos servidores públicos do 
município de Rio Novo do Sul, 
estando os critérios de avaliação e  
comparação das atribuições do 
cargo de Oficial Administrativo 
previstos na referida Lei, tratando-
se, portanto, de critérios objetivos. 

  
2. Que a decisão do recurso está disponível no setor de Recursos Humanos da Prefeitura.  

 
Rio Novo do Sul/ ES, 19 de dezembro de 2018. 
 

BEATRIZ DE OLIVEIRA EIRIZ 
Presidente da Comissão 

 
MICHELE DO CARMO DE FREITAS MARTINS 

Membro da Comissão 
 

FILIPE ROBSON MOULIN DA PASCHOA                                                                                            
Membro da Comissão 

 
HOMOLOGO OS TERMOS DO PRESENTE 

PROCESSO SELETIVO Nº 12/2018 
EDITAL N º 004/2018 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
THIAGO FIORIO LONGUI 
    Prefeito Municipal 
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EDITAL N.º 005/2018 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 0012/2018 

HOMOLOGAÇÃO 

 

 
A Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, Estado do Espírito Santo, torna público: 

1) A listagem dos candidatos classificados para a seleção destinada à contratação em regime de CARÁTER 

TEMPORÁRIO, de acordo com as normas do EDITAL nº 02 de 07 de dezembro de 2018, conforme 

disposto, a saber: 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  – (40 HORAS SEMANAIS): 
 

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO 

01 DENEVAL CORREA SILVA 44 PONTOS 

02 JOSE MAURO HELIODORO BANDEIRA 07 PONTOS 

MECÂNICO  – (40 HORAS SEMANAIS): 
 

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO 

01 LUIZ THADEU FERREIRA ROSA 52 PONTOS 

RECEPCIONISTA – (30 HORAS SEMANAIS): 
 

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO 

01 NINAMAR DE SOUZA FERREIRA HEMERLY 82 PONTOS 

02 FABIANA MAIFREDO COELHO FAMBRE 70 PONTOS 

03 CAROLINE AYRES DA SILVA 59 PONTOS 

04 RAQUEL MORAES CARVALHO DA SILVA 57 PONTOS 

OFICIAL ADMINISTRATIVO – (30 HORAS SEMANAIS): 
 

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO 

01 ZEMILTON DA SILVA RAMOS 63 PONTOS 
02 TATIELLE DA SILVA MARCONCINI 46 PONTOS 

MEDICO VETERINARIO – (30 HORAS SEMANAIS): 

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO 

01 JULIANA FERNANDES LOUZADA 25 PONTOS 

 
RIO NOVO DO SUL/ES, 19 DE DEZEMBRO DE 2018. 
 
BEATRIZ DE OLIVEIRA EIRIZ 
Presidente da Comissão 
 
 
 
MICHELE DO CARMO DE FREITAS MARTINS 
            Membro da Comissão 
 
FILIPE ROBSON MOULIM DA PASCHOA 
                Membro da Comissão 
 
 

HOMOLOGO OS TERMOS DO PRESENTE 
PROCESSO SELETIVO Nº 012/2018 

EDITAL Nº 005/2018 
 
 
 

THIAGO FIORIO LONGUI 
Prefeito Municipal 
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EDITAL N.º 006/2018 

Processo Seletivo Simplificado N.º 0012/2018 
 
A Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, Estado do Espírito Santo, considerando os candidatos classificados para 
a seleção destinada à contratação em regime de CARÁTER TEMPORÁRIO, de acordo com o EDITAL nº 005 de 19 
de o dezembro de 2018, torna pública a CONVOCAÇÃO para o exercício da função os(as) candidatos(as) abaixo 
relacionados(as), conforme classificação a saber:  

          CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO CARGO 

01 DENEVAL CORREA SILVA 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 

01 LUIZ THADEU FERREIRA ROSA MECANICO   

01 
NINAMAR DE SOUZA FERREIRA 
HEMERLY 

RECEPCIONISTA 

01 ZEMILTON DA SILVA RAMOS 
OFICIAL 
ADMINISTRATIVO 

01 JULIANA FERNANDES LOUZADA MEDICO VETERINARIO 

 
3) O(s) candidato(s) tem o prazo de (03) três dias úteis após a publicação do edital para se apresentarem ao 

Setor de Recursos Humanos, com as cópias e originais dos documentos e exames abaixo listados para 
formalização do contrato.  

    Documentos para contrato: 
a) Uma fotografia tamanho 3x4 recente, colorida; 
b) Carteira de Trabalho; 
c) Certidão nascimento ou casamento; 
d) Carteira de Identidade; 
e) CPF e Comprovante de Regularização da Receita Federal; 
f) Alistamento Militar (homens); 
g) Titulo de Eleitor; 
h) Comprovante quitação eleitoral; 
i) Comprovante de Escolaridade; 
j) Comprovante de Residência; 
k) Cartão PIS/PASEP (se tiver); 
l) Certidão dos Filhos menores de 14 anos mais o cartão de vacina; 
m) Registro no Conselho; 
n) Certidão Negativa Criminal; 
o) INFORMAR: (Se Tiver) CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL ou 
BANESTES. 

• Exames:  
a) HEMOGRAMA COMPLETO C/ CONTAGEM DE PLAQUETAS; 
b) VDRL; 
c) EAS (URINA); 
d) EPF (FEZES). 
 

RIO NOVO DO SUL/ES, 20  DE  DEZEMBRO  DE 2018. 
 

BEATRIZ DE OLIVEIRA EIRIZ 
Presidente da Comissão 

 
 
MICHELE DO CARMO DE FREITAS MARTINS 
            Membro da Comissão 
 
 

FILIPE ROBSON MOULIM DA PASCHOA 
                Membro da Comissão 
 
 
 

 
HOMOLOGO OS TERMOS DO PRESENTE PROCESSO SELETIVO Nº 012/2018 

EDITAL Nº 006/2018 
RESULTADO PRELIMINAR 

 
THIAGO FIORIO LONGUI 

Prefeito Municipal 
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EDITAL N.º 01/2018 
 

Processo Seletivo Simplificado/PMRNS N.º 13/2018 
 
A Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, Estado do Espírito Santo, torna público à abertura das inscrições para o Processo 
Seletivo Simplificado, de acordo com as normas estabelecidas neste edital, destinado à contratação em regime de CARÁTER 
TEMPORÁRIO para contratação imediata e formação de cadastro de reserva, objetivando o preenchimento de função pública 
de MÉDICO ESF, com base na Lei nº 270 de 09 de junho de 2006 c/c a Lei 308 de 06 de novembro de 2007, e em 
acatamento DECISÃO JUDICIAL proferida nos autos da Ação Civil Pública, processo n.º 04206000813-5, que observará a 
ordem sequencial de classificação dos aprovados que serão convocados conforme as necessidades do município. 
1. DA FUNÇÃO/ OBJETO DO CONTRATO 
Processo Seletivo para contratação em designação temporária para preenchimento de função pública de MÉDICO ESF, no 
Município de Rio Novo do Sul-ES, para o exercício das funções relacionadas no item 5.2.1. 
1.1. Não será fornecido Vale Transporte.  
 
1.2. A descrição da função é a que consta no CBO – Código Brasileiro de Ocupação vigente. 
 
1.3. Compreende-se como processo seletivo: a inscrição e a classificação. 

 
2. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO E DO PROCESSO SELETIVO 
 
2.1.  A vigência do Processo Seletivo será da homologação do Processo Seletivo até 31/12/2019. 
 
2.2.  A vigência do contrato de trabalho será da assinatura do contrato de prestação de serviço até 31/12/2019. 
 
2.3. A contratação, em caráter temporário de que trata o Edital, dar-se-á mediante a assinatura de contrato de prestação 
de serviço entre o Município de Rio Novo do Sul e o Contratado, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública 
Municipal de acordo com as suas necessidades, interesse e conveniência.  

 
3. DA CESSAÇÃO DA DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA 
3.1. A Secretaria Municipal de Saúde caberá à responsabilidade de providenciar a comunicação da cessação da designação 
temporária que ocorrer antes do término previsto, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir da ocorrência do fato, com a 
assinatura do dispensado.  
 
3.2. O cancelamento do repasse oriundo do Ministério da Saúde destinado ao custeio dos programas cessará de imediato a 
contratação efetuada nos termos deste Edital. 
4. DAS VAGAS 
 
4.1. O número de vagas de que trata o presente Edital serão as descritas no item 5.2.1 e a lotação será feita por ato do Prefeito 
(a) Municipal. 
 
4.2. Para efeito de chamada, cada vaga terá carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. 
5. DAS INSCRIÇÕES  
 
5.1. As inscrições para o processo seletivo na forma deste edital serão realizadas na data prevista no cronograma no 
item 13, no período de 19 de dezembro de 2018 a 27 de dezembro de 2018, no horário de 07 h às 13 h. Os envelopes lacrados 
e identificados serão entregues, na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Fernando de Abreu, nº 18, Centro, Rio 
Novo do Sul-ES. 
5.2. São requisitos para inscrição: 
a) Ter nacionalidade brasileira ou equiparada; 
b) Ter, na data de encerramento das inscrições a idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
c) Possuir habilitação exigida para a função e demais qualificações requeridas no processo seletivo; 
d) Conhecer as exigências estabelecidas neste Edital, e estar de acordo com elas; 
e) Não se enquadrar na vedação de acúmulo de cargos, conforme previsto no artigo 37, item XVI da Constituição Federal; 
f) Estar em dia com as obrigações eleitorais;  
g) Se do sexo masculino, estar em dia com as obrigações do serviço militar; 
h) Gozar de boa saúde física e mental;  
i) Não ter sido demitido por justa causa nas esferas da Administração Pública direta e indireta, de qualquer dos poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e respectivas autarquias ou de empresa privada.  

5.2.1. São requisitos específicos: 
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FUNÇÕES REMUNERAÇÃO 

Nº DE 

 VAGAS 

REQUISITO ESPECÍFICO LOCAL DE TRABALHO 

MÉDICO ESF 

 

R$ 8.002,52 

 

 

02 

 

Nível superior completo, ter registro 
e situação regular no órgão 
competente. 

 

ESTRATÉGIA DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

MÉDICO 

ESF 

 

R$ 8.002,52 

 

Cadastro de 

Reserva 

Nível superior completo, ter registro 
e situação regular no órgão 
competente. 

 

ESTRATÉGIA DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

5.3. Para efeito de inscrição, o candidato preencherá formulário padrão – ANEXO 01 com letra legível, não podendo haver 
rasuras ou emendas, nem omissão de dados nele solicitados, fazendo a juntada da documentação necessária, descrita abaixo: 

a) Cópia simples da Carteira de Identidade ou Carteira de Trabalho; 
b) Cópia simples do CPF; 
c) Cópia simples do comprovante de escolaridade (diploma ou histórico escolar ou certidão de escolaridade e do 
REGISTRO no CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA (MÉDICO); 
d) Declaração/relação de tempo de serviço, datada e assinada e carimbada pela autoridade competente em papel timbrado. 
e) Cópia simples dos títulos; 
f) Instrumento procuratório específico com firma reconhecida, se candidato inscrito através de procurador; 
g) 01 (uma) Foto 3x4 recente. 
h)  Declaração de não acumulação de cargos na forma vedada na Constituição Federal (ANEXO 03); 
5.3.1. As inscrições poderão ser por via postal, desde que dentro do período estabelecido neste Edital. 

5.3.2. Não serão aceitas, em hipótese alguma, inscrições por fac-símile, ou fora do período estabelecido neste Edital. 

5.3.3. Compete ao candidato, a responsabilidade pela escolha dos títulos a serem apresentados, assim como os documentos de 
comprovação do pré-requisito. 

5.3.4. O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações prestadas por seu procurador. 

5.3.5.  A inscrição é gratuita. 

6. DO PROCESSO SELETIVO E CLASSIFICAÇÃO 
6.1. A seleção será realizada em etapa única, constituído de Prova de Avaliação de Títulos, que serão divididos em dois 
critérios:  

A. Títulos; 
B. Tempo de serviço.   

6.2. A lista de classificação dos candidatos inscritos será divulgada no site do Município de Rio Novo do Sul 
(www.rionovodosul.gov.br) e na forma da Lei Orgânica do Municipal. 

7. DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO  
7.1. A Prova de Avaliação de Títulos será pontuada numa escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e será avaliada em duas 
categorias conforme quadro abaixo: 

 

Discriminação Pontuação Máxima 

Tempo de Serviço 

tulação 

A) Distribuição de Pontos de Tempo de Serviço 
 

Discriminação 

 

Critérios de Pontuação 

Pontuação Máxima 

Tempo de Serviço somente na função  (um) ponto por mês completo de trabalho  60 (sessenta) 

pontos 

B) Distribuição de Pontos de Titulação  
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Item Cursos Pontuação 
Pontuação 

Máxima 

B-1 

Diploma devidamente registrado, ou certificado de 
conclusão de DOUTORADO acompanhado do histórico 
do curso . 

15 

 (quinze) pontos por 
título 

15 

 (quinze) 

pontos 

B-2 

Diploma devidamente registrado, ou certificado de 
conclusão de MESTRADO acompanhado do histórico do 
curso. 

10 

 (dez) pontos por título 

 

10 

(dez) pontos 

B-3 

Certificado ou Declaração de conclusão de curso de Pós – 
Graduação relacionado à área de atuação do cargo 
pleiteado com carga horária mínima de 360 horas 
acompanhado do histórico do curso.  

09 

(nove) pontos por 
título 

 

09  

(nove) pontos 

 

B-4  Na área de atuação 

0,2 

(zero vírgula dois) 
pontos por hora 

 

06 

(seis) pontos 

 

7.2. O tempo de serviço deverá ser comprovado através de atestado do respectivo órgão indicando o tempo de efetivo 
exercício, com a assinatura e o carimbo que identifique o responsável pela declaração/informação.  

 

7.2.1. O tempo de serviço prestado em órgão Púbico será comprovado através de documento expedido pelo Poder Federal, 
Estadual ou Municipal, conforme o âmbito da prestação da atividade, em papel timbrado, com carimbo do órgão expedidor, 
datado e assinado pelo Departamento de Pessoal/Recursos Humanos da Secretaria de Administração ou Secretaria 
equivalente, não sendo aceitas, sob hipótese alguma, declarações expedidas por qualquer órgão que não especificado neste 
item. Os documentos que comprovem o tempo de serviço em Órgão Público devem ser apresentados em CÓPIA SIMPLES.  

 

7.2.2. O tempo de serviço prestado a empresa privada será comprovado através de CÓPIA SIMPLES da carteira de trabalho 
(registro do(s) contrato(s) de trabalho). No caso de contrato de trabalho em vigor (carteira sem data de saída), o candidato 
deverá também anexar declaração do empregador, em papel timbrado, com carimbo, data e assinatura do responsável pela 
emissão da declaração, atestando o término ou continuidade do contrato. 
  
7.2.3. Se comprovado a emissão de declaração falsa, o declarante será responsabilizado civil e criminalmente pela ação nos 
termos da Lei. 
 
7.2.4. O candidato selecionado poderá a qualquer tempo ter seu contrato rescindido por apresentação de documentos falsos, 
sendo responsabilizado civil e criminalmente pela ação. 
 
7.3. Será computado o tempo de serviço prestado na função, apenas nos últimos cinco anos. 
 
7.3.1. Não será computado o tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo, emprego público ou de 
empresa privada. 
 
7.3.2. Não será computado o tempo de serviço prestado através de estágio e mediante prestação de serviços autônomos; 
 
7.3.3. O tempo de serviço já computado na aposentadoria não será considerado para contagem de pontos no processo 
seletivo. 
 
7.4. Os candidatos, no ato da inscrição, deverão entregar envelope identificado e lacrado conforme modelo de remetente – 
ANEXO 02, contendo formulários com tempo de serviço e titulações conforme dispõe este Edital. 
 
7.5. Somente serão considerados para efeito de pontuação os títulos referentes a cursos realizados nos últimos (cinco) anos, 
relacionados nos itens “B-4 e B-5”. 
 
7.5.1. Só serão pontuados os cursos oferecidos por instituições reconhecidas ou autorizadas nos termos da lei. 
 
7.6. A nota final do candidato será a somatória da avaliação de Títulos e Tempo de Serviço. 
 
8. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E DO DESEMPATE  
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8.1. A classificação final do candidato será divulgada por número de inscrição em atendimento ao Princípio Constitucional da 
Privacidade e consistirá na somatória da avaliação de Títulos e Tempo de Serviço 
 
8.2. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente do valor da nota final. 
 
8.3. Nos casos de empate na classificação, o desempate obedecerá a seguinte ordem de prioridade: 
 

a) O candidato que obtiver maior número de pontos no tempo de serviço na função;  
 

b) De maior idade. 
 

9. DOS RECURSOS 
 

9.1. O pedido de recurso do resultado da classificação será dirigido, por escrito à Secretaria Municipal de Administração/área 
de Recursos Humanos, situada a Rua Fernando de Abreu nº 18, Centro, Rio Novo do Sul-ES, no prazo de 02 (dois) dias, 
imediatamente após a divulgação oficial da classificação, e serão julgados pela Comissão designada para realização do 
presente Processo Seletivo Simplificado, conforme ANEXO 04. 
  
9.2. O pedido de recurso que for apresentado fora do prazo não será conhecido.  
 
9.3. O pedido de recurso que não estiver devidamente fundamentado será imediatamente indeferido.  
 
9.4. O pedido de recurso será julgado, no prazo de até 02 (dois) dias após o término do prazo de recurso. 
 
 
 
10. DA CONVOCAÇÃO  
 
10.1. A convocação dos classificados será efetuada de acordo com a classificação e necessidade da municipalidade, através 
de edital publicado na forma da Lei Orgânica Municipal. 
 
10.2. O candidato não poderá ter outro vinculo de emprego, ressalvados os casos previstos na Constituição Federal. 
 
10.3. O não comparecimento do candidato classificado na chamada implicará na automática eliminação. 
 
10.4. A desistência do candidato na chamada, pela ordem de classificação, será documentada pela Área de Recursos 
Humanos e assinada pelo candidato desistente. 
 
 
11. DA REMUNERAÇÃO E SITUAÇÃO FUNCIONAL  
 
11.1. Para efeito de remuneração, deverá ser observado o disposto na lei municipal. 
 
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS  
 
12.1. As irregularidades constantes no processo seletivo serão objeto de sindicância e os infratores estarão sujeitos às 
penalidades previstas na lei. 
12.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Administração, juntamente com a área de Recursos 
Humanos e em última instância pelo(a) Prefeito(a) Municipal observados os princípios e normas que regem a administração 
pública. 
 
12.3. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções contidas neste Edital. 
 
12.4. Toda a documentação entregue pelo candidato conforme solicitado neste Edital não será devolvida, ficando arquivada 
nos autos do referido processo e será remetida a Área de Recursos Humanos para destinação competente. 
 
12.5. De acordo com a legislação processual civil em vigor é a Comarca do Município de Rio Novo do Sul-ES o foro 
competente para processar e julgar as demandas judiciais relativas ao presente processo seletivo. 
 
12.6. Concluído o processo de seleção de que trata este edital, sempre que necessário, o município viabilizará nova chamada 
dos candidatos já classificados.  
 
13. DO CRONOGRAMA 
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Data Procedimentos 

19/12/2018 a 27/12/2018 Período de inscrições. 

02/01/2019 Publicação do resultado (classificação). 

03/01 a 04/01/2019 Prazo para pedido de revisão (recurso). 

08/01/2019 Resultado dos recursos. 

09 a 10/01/2019 Prazo para pedido de revisão (autoridade superior). 

14/01/2019 Data prevista para homologação do Processo Seletivo. 

 
13.1. O cronograma poderá ser modificado a critério da Comissão diante de fatos de relevante interesse público 
ou atraso na realização das fases pré-programadas. 
 
13.2. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
13.3. Revogam-se as disposições em contrário.  
 
Rio Novo do Sul/ES, 18 de dezembro de 2018. 
 
BEATRIZ DE OLIVEIRA EIRIZ 
Presidente da Comissão 
 
 
MICHELE DO CARMO DE FREITAS MARTINS       FILIPE ROBSON MOULIN DA PASCHOA 

               Membro da Comissão                                                            Membro da Comissão 
 

HOMOLOGO OS TERMOS DO PRESENTE PROCESSO SELETIVO Nº 13/2018 

EDITAL N º 01/2018 

 
THIAGO FIORIO LONGUI 

Prefeito Municipal 
 

ANEXO 01 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL/ES 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 13/2018 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO  Nº 

Nome: 

 

Telefone para contato: 

(   ) 

 

CPF:|__|__|__|__|__|__|__|__|__| -|__|__| Identidadenº:  Data de Nascimento: 

____|___|_____ 

Endereço: 

 

Bairro: Município: CEP:|__|__|__|__|__| - |__|__|__| UF: 

 Função e Local de trabalho escolhidos(assinale com um X a sua opção): 
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(         ) 

 

 

MÉDICO ESF 

Documentos 
apresentados: 

 

(       ) 

(       ) 

(       ) 

 

 

(       ) 

(       ) 

 

(       ) 

     (       ) 

 

(       ) 

Cópia simples da Carteira de Identidade ou Carteira de Trabalho; 

Cópia simples do CPF; 

Cópia simples do comprovante de escolaridade (diploma ou histórico escolar ou 
certidão de escolaridade e do REGISTRO no CONSELHO REGIONAL DE 
MEDICINA (MÉDICO); 

Declaração de tempo de serviço; (  ) nº Laudas; 

Declaração de não acumulação de cargos na forma vedada na Constituição Federal; 

Cópia simples dos títulos;(     ) nº Laudas; 

Instrumento procuratório específico com firma reconhecida, se candidato inscrito 
através de procurador; 

Foto 3x4 recente; 

 

 

Data :_____|____|_____ 

  

DECLARO QUE ESTOU CIENTE E DE ACORDO COM 
OS TERMOS DO PRESENTE EDITAL 

 

Assinatura do candidato 

 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL/ES 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 13/2018 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO  Nº 

Nome:  

Função e Local de trabalho escolhidos (assinale com um X a sua opção): 

 

(  ) MÉDICO ESF 

 

 

 

 
(  ) ESF 

 

Data:  

_____|______|_______ 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do responsável pela inscrição 
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ANEXO 02 

Nome: 

 

Endereço: 

 

 

 

 

 

 

 

Telefones:  

 

 

 

E-mail:  

 

 

 

Função Pleiteada:  

 

 

 

Declaro serem verdadeiras as informações e os documentos encaminhados por meio deste envelope em 
___/____/_______. 

 

 

Assinatura do Candidato (igual ao do Documento de Identidade) 

 

 

ANEXO 03 

DECLARAÇÃO 

 

                  DE NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGOS 

Declaro, que não ocupo qualquer cargo, emprego, função ou presto serviço em órgão da Administração 
Direta ou Indireta do Poder Público Federal, Estadual ou Municipal, ou que dos mesmos esteja afastado 
por motivo de licença remunerada, não exercendo qualquer atividade que caracteriza acumulação na 
forma da lei, ou ainda, incompatibilidade de horários com o cargo que exercerei. 
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     DE ACUMULAÇÃO LEGAL 

                            Declaro que ocupo ______________________de ______________________ 

                        (cargo/emprego/função)                 (discriminação)                                                              
na Administração ______________________ de Poder Público ___________ 

          (direta/indireta)                                                                                        
(federal/estadual/municipal)na forma prevista no art. 37, XVI, alínea ____ da Constituição Federal em vigor.  

Rio Novo do Sul-ES, em _________ de _________________ de ______. 

______________________________________________ 

                                   (Assinatura) 

Nome: 

CPF.: 

Cargo: 

ANEXO 04 

PEDIDO DE RECURSO 

PARA SEMAD: COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO 

NOME: N.º DE INSCRIÇÃO: 

FUNÇÃO PLEITEADA: MÉDICO ESF 

ARGUMENTAÇÃO CONSISTENTE 

 

 

 

 

___________________________________________ 

ASSINATURA 

_____/_____/_____ 

DATA 
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EDITAL N.º 002/2018 
Processo Seletivo Simplificado/PMRNS N.º 013/2018 

 

A Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, Estado do Espírito Santo, torna público: 

1) A listagem dos candidatos classificados para a seleção destinada à contratação em regime de CARÁTER TEMPORÁRIO e 
formação de cadastro de reserva de profissionais para atender a Estratégia de Saúde da Família, de acordo com as normas do 
EDITAL nº 001 de 18 de dezembro de 2018, conforme disposto, a saber: 

MÉDICO – ESF (40 HORAS SEMANAIS) 

CLASSIFICAÇÃO 
Nº 
INSCRIÇÃO 

NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO 
CRITÉRIO DE               

 

01 04 DANIELLA RAMIRO VITORAZZI 06 PONTOS - 

02 01 THAISA PEREIRA MARTINS DOS SANTOS 0 PONTOS 26/05/1992 

03 02 BIANCA PEREIRA MARTINS DOS SANTOS 0 PONTOS 20/01/1994 

04 03 ANNALYRA DALMACHIO AUYB 0 PONTOS 09/02/1994 

 
Rio Novo do Sul/ES, 28 de dezembro de 2018. 
 
 
BEATRIZ DE OLIVEIRA EIRIZ 
Presidente da Comissão 
 

MICHELE DO CARMO DE FREITAS MARTINS                    FILIPE ROBSON MOULIN DA PASCHOA 
               Membro da Comissão                                                                                          Membro da Comissão 
 
 

HOMOLOGO OS TERMOS DO PRESENTE PROCESSO SELETIVO Nº 013/2018 
EDITAL N º 002/2018 

 
 

THIAGO FIORIO LONGUI 
Prefeito Municipal 

 
 
 

 

 

 

 

Ata n.º 134/2018 
Sessão Ordinária 

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Previdência – CMP, realizada às dez horas do dia 12 de dezembro de 2018, na sede do 

IPASNOSUL, com a presença do conselheiro ALEXANDRE DA SILVA PEÇANHA, membro nato e Diretor Presidente do IPASNOSUL. 

Presentes à reunião os seguintes conselheiros membros: ELY DECOTHÉ JÚNIOR, Presidente do CMP, LEANDRO JOSÉ SANTOS 

SANTANA, THAÍS EMÍLIA ROHR LOBO, GLÓRIA DA PENHA BAYERL DE OLIVEIRA e CRISTIANE ALVES PERIM DA 

SILVA. Presente a convidada ANA CRISTINA SILVA FERNANDES DE SOUZA, Diretora Administrativa-Financeira e Previdenciária 

do IPASNOSUL. Em seguida, tendo quorum suficiente, foi dado seguimento aos trabalhos: A) foi relatado pelo Diretor Presidente do 

                            IPASNOSUL 

                                  ATA 
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IPASNOSUL o saldo financeiro existente. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, lavrada a ata e assinada por todos 

os presentes. 

ALEXANDRE DA SILVA PEÇANHA                            LEANDRO JOSÉ SANTOS SANTANA 
Conselheiro                      Conselheiro  
ELY DECOTHÉ JUNIOR                                                CRISTIANE ALVES PERIM DA SILVA   
Presidente                Conselheira 
THAÍS EMÍLIA ROHR LOBO                                       GLÓRIA DA PENHA BAYERL DE OLIVEIRA 
Conselheira                       Conselheira                                                               
ANA CRISTINA SILVA FERNANDES DE SOUZA  
Convidada 
 
 
 
 
RESUMO DO TERMO DE CONTRATO N. 06/2018 

CONTRATANTE: IPASNOSUL 
CONTRATADA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM PREVIDÊNCIA, ASSESSORIA TÉCNICA 
ORGANIZACIONAL E AVALIAÇÃO ATUARIAL 
VIGENCIA: 20 DE DEZEMBRO DE 2018 A 19 DE DEZEMBRO DE 2019. 
AMPARO LEGAL: INCISO II DO ART. 57 DA LEI FEDERAL 8.666/1993.  
RIO NOVO DO SUL, EM 20 DE DEZEMBRO DE 2018 
ALEXANDRE DA SILVA PEÇANHA 
DIRETOR PRESIDENTE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXECUTIVO MUNICIPAL 

THIAGO FIORIO LONGUI 

Prefeito Municipal  
 

EMÍLIO MAMERI NETO 

Vice-Prefeito Municipal 

 

JESSICA MOREIRA TOGNERI 

Secretária Municipal de Administração  

 

GIORDANO TUAO LORENCINI 

Secretário Municipal de Finanças e Planejamento 

 

MARLENE DECOTÉ TELLES 

Secretária Municipal de Educação e Cultura  

 

MARCOS CARDOSO MURACA 

Secretário Municipal de Saúde 

 

ALESSANDRO FIDELIS KOPPE 

Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo  

 

IZAURA AMARAL SILVA SARTORIO 
Secretária Municipal de Assistência Social 

 

MELQUISEDEQUI LAQUINI MORO 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico Rural, 

Industrial e Meio Ambiente 

 

JOSÉ LEANDRO BARROS 

Secretário Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos  

 
Responsável pela Publicação do Órgão Oficial de Rio Novo do Sul: 

THAIS EMILIA ROHR LOBO 

                   TERMO DE CONTRATO 


