
1 
 

28 de abril de 2017    E X E C U T I V O   Órgão Oficial do Município nº. 169 
 

 
DO  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) 3533-1120/1360 – CNPJ: 27.165.711/0001-72 
  

Rio Novo do Sul/ES – 28 DE ABRIL DE 2017 – Nº. 169 
 

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 712, DE 20 DE ABRIL DE 2017. 
 

AUTORIZA O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL A CONCEDER 
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO AOS MEMBROS DA COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E MEMBROS DA EQUIPE 
DE APOIO DE PREGÃO, 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. Os servidores públicos municipais do Poder Legislativo nomeados a integrarem a Comissão Permanente de Licitação, e a 
Equipe de Pregão, enquanto viger a respectiva nomeação, perceberão gratificação mensal por efetivo exercício de função nestas 
atividades, da seguinte forma: 
 
I – O Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiro farão jus à percepção de gratificação no importe de R$ 550,00 
(quinhentos e cinqüenta reais); 
 
II – Os membros da Comissão Permanente de Licitação e Equipe de Apoio do Pregoeiro farão jus à percepção de gratificação no 
importe de R$ 200,00 (duzentos reais);  
 
III – Os suplentes das funções gratificadas pelos incisos anteriores farão jus à metade da gratificação percebida pelo oficial 
substituído, pelo efetivo exercício da função, somente na competência de mês em que exercer a respectiva atividade, independente 
do período exercido e da quantidade de processos despachados sob sua responsabilidade. 
 
Parágrafo Único. É vedado o acúmulo das gratificações de que trata este artigo, devendo o servidor perceber a maior dentre 
aquelas das funções licitatórias que exerce, em caso do exercício de mais de uma daquelas funções concomitantemente.  
 
Art. 2º. Os valores das gratificações previstas nesta Lei serão reajustados nas mesmas datas e índices concedidos aos servidores a 
título de revisão geral anual.  
 
Art.3°. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, ficando 
autorizada a suplementação, inclusão e os ajustes necessários no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 
e na Lei Orçamentária - LOA. 
 
Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 03 de abril de 2017, revogando-se as disposições 
em contrário. 
Dado e traçado no Gabinete do Prefeito Municipal de Rio Novo do Sul, aos 20 dias do mês de abril de 2017. 

THIAGO FIORIO LONGUI 
Prefeito Municipal 

ÓRGÃO OFICIAL 

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
MÊS DE ABRIL DE 2017 
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LEI N.º 713, DE 20 DE ABRIL DE 2017. 
 

ALTERA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO NOVO DO SUL, LEI MUNICIPAL Nº 108/1997, CRIA 
COORDENADORIA DA ÁREA DE INFORMÁTICA, TECNOLOGIA E 
INFORMAÇÃO, 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 Área de Informática, Tecnologia e Informação na estrutura administrativa da Secretaria Municipal de 
Administração. 
 
Art. 2º. O art. 16 da Lei Municipal nº 108, de 17 de março de 1997, passa a viger acrescido do inciso III, com a seguinte redação: 
 

Art. 16 - ......................................................................................................... 
........................... 
III – Área de Informática, Tecnologia e Comunicação. 

 
Art. 3º. Fica retificada para Seção II aquela de título “da área de material”, inclusa no Capítulo II – Da Secretaria Municipal de 
Administração, que tem sob sua égide o art. 18 da Lei Municipal nº 108, de 17 de março de 1997. 
 
Art. 4º. Fica introduzido o art. 18-A, sob Seção III, com o título “da Área de Informática, Tecnologia e Comunicação”, no Capítulo 
II, que trata da Secretaria Municipal de Administração, na Lei Municipal nº 108, de 17 de março de 1997, com a seguinte redação: 

SEÇÃO III 
DA ÁREA DE INFORMÁTICA, TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO 

 
Art. 18-A – As atividades da Área de Informática, Tecnologia e Comunicação são as seguintes: 
a) Instalação e configuração de softwares e hardwares, promovendo a orientação aos usuários 
nas especificações e comandos necessários para sua utilização;  
b) Instalação, configuração e reparação dos sistemas de virtualização; 
c) Operação dos equipamentos de processamento automatizados de dados, objetivando manter 
ativa toda a malha de dispositivos conectados;  
d) Execução de suporte técnico para garantir o bom funcionamento dos equipamentos, com 
substituição, configuração e instalação de módulos, partes e componentes; 
e) Administração das cópias de segurança e dos equipamentos de informática;  
f) Execução do controle dos fluxos de atividades, preparação e acompanhamento da fase de 
processamento dos serviços e/ou monitoramento do funcionamento de redes de computadores;  
g) Promoção na participação em programas de treinamento afins à informática, tecnologia e 
comunicação;  
h) Fiscalização, com controle e zelo, pela correta utilização dos equipamentos de informática;  
i) Criação de planos de manutenção dos equipamentos, dos programas, das redes de 
computadores e dos sistemas operacionais;  
j) Elaboração, atualização e guarda da documentação técnica necessária para a operação e 
manutenção das redes de computadores;  
k) Instalação, atualização, reparação e acompanhamento do Sistema de Firewall/Proxy, para 
manter a segurança dos dados; 
l) Instalação, atualização, reparação e acompanhamento do Sistema de AD (Active Directory), 
para controle de usuários; 
m) Atualização do sítio eletrônico da Prefeitura Municipal sempre que houver notícias e eventos 
que sejam de interesse da população; 
n) Gerenciamento do envio de dados, informações e comunicações provenientes da 
Administração Pública Municipal no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal; 
o) Promoção de fiscalização e controle sobre as informações contidas no Portal da 
Transparência do Município, bem como do sítio eletrônico da Prefeitura, com vistas no atendimento 
ao exigido pelos órgãos de controle e pela legislação pertinente; 
p) Gerenciamento da manutenção do sistema interno de internet para seu pleno funcionamento 
e reparação quando necessário; 
q) Promoção de desenvolvimento e integração de sistemas, identificando, documentando e 
buscando soluções alternativas para os eventuais problemas que surgirem. 
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Art. 5º. Fica criada a Coordenadoria de Informática, Tecnologia e Comunicação junto à estrutura da Secretaria Municipal de 
Administração, com objetivo de coordenar os trabalhos referentes às atividades da Área de Informática, Tecnologia e Comunicação 
descritas no art. 18-A da Lei Municipal nº 108, de 17 de março de 1997. 

  
Art. 6º. Fica criado, e incluído no Anexo II da Lei Municipal nº 108/1997, o cargo de Coordenador de Informática, Tecnologia e 
Comunicação, referência CC-1, a ser provido por livre escolha e nomeação do Chefe do Poder Executivo Municipal, cujas 
especificidades constam do Anexo I da presente Lei. 
 
Art. 7º. O Chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado a readequar o Plano Plurianual – PPA, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA, nos parâmetros necessários em decorrência da implantação desta Lei. 
 
Art. 8º. As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas no Orçamento Municipal, 
vigente na época de sua liquidação, que poderão ser suplementadas caso necessário. 
 
Art. 9º. 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, aos 20 dias do mês de abril de 2017. 
 

THIAGO FIORIO LONGUI 
Prefeito Municipal 

 
ANEXO I 

Descrição do Cargo – Coordenador de Informática, Tecnologia e Comunicação 
  
1 – Missão do Cargo (descrição sintética): compreende o cargo que se destina a prestar a coordenação das atividades da área de 
informática, tecnologia e comunicação municipal, compreendido na estrutura administrativa da Secretaria Municipal de 
Administração, chefiando os atos e ações da referida área de atuação, cujas atividades vão descritas no art. 18-A da Lei Municipal nº 
108/1997. 
 
2 – Responsabilidades (Atribuições Típicas): 
 
I – Administrar e acompanhar as veiculações de informações, notícias e comunicações do sítio eletrônico da Prefeitura Municipal, 
assessorando de forma direta o Secretário Municipal de Administração; 
II – Efetuar lançamentos e atualizações de dados, informações, notícias e comunicações no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal; 
III – Estudar expedientes e termos afetos à área de informática, tecnologia e comunicação, mantendo-se atualizado às exigências da 
função; 
IV – Instalar, configurar, reparar, atualizar e acompanhar Softwares, Hardwares, e Sistemas de Virtualização, Firewall/Proxy e AD 
(Active Directory); 
V – Operar equipamentos de processamento automatizados de dados, dando suporte técnico, substituindo, configurando e instalando 
módulos, partes e componentes; 
VI – Controlar os fluxos de atividades, preparação e acompanhamento da fase de processamento dos serviços e/ou monitoramento 
do funcionamento das redes dos computadores; 
VII – Elaborar, atualizar e manter a guarda de documentações técnicas para operação e manutenção de sistemas, equipamentos e 
redes de computadores; 
VIII – Recomendar procedimentos internos, visando manter as atividades da área de informática, tecnologia e comunicação e evitar 
prejuízos; 
IX – Analisar a situação das redes de conectividade das máquinas e servidor da Prefeitura Municipal, fazendo as recomendações 
pertinentes à área envolvida, visando evitar prejuízos e danos às instalações e programas; 
X – Gerenciar o sistema de internet para garantia de seu pleno funcionamento, promovendo as ações necessárias para seu reparo 
quando necessário; 
XI – Estudar questões de interesse da Prefeitura Municipal que apresentem aspectos afetos à sua área de informática, tecnologia e 
comunicação; 
XII – Coordenar os trabalhos da Área de Informática, Tecnologia e Comunicação, da Secretaria Municipal de Administração, cujas 
atividades estão descritas no art. 18-A da Lei Municipal nº 108/1997; 
XIII – Elaborar informes e relatórios, fazendo observações e sugestões, referente as atividades de informática, tecnologia e 
comunicação municipal; 
XIV – Participar das atividades administrativas, de controle e apoio referentes a sua área de atuação; 
XV – Redigir correspondências que envolvam a Coordenação de sua área; 
XVI – Participar dos programas e das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, a fim de contribuir 
para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; 
XVII – Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura Municipal, e/ou outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, oferecendo sugestões, para 
fins de auxiliar na formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; 
XVIII – Chefiar a Coordenação da Área de Informática, Tecnologia e Comunicação e realizar outras atribuições compatíveis com 
sua função. 
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3 – Requisitos para nomeação: Instrução – Curso de Nível Superior com bacharelado em sistemas de informação, ou ciência da 
computação, ou engenharia da computação. 
 
4 – Tipo de Provimento: cargo em comissão. 
 
5 – Carga Horária: 40h (quarenta horas) semanais. 
 
6 – Vencimento base: (CC-1) R$ 3.105,63 (três mil cento e cinco reais e sessenta e três centavos). 
 
LEI N.º 714, DE 20 DE ABRIL DE 2017. 
 

INSTITUI GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE 
ATIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA 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. Fica instituída gratificação pelo exercício da função de atividades de recursos humanos da Câmara Municipal de Rio Novo 
do Sul (ES), que será paga nos termos da lei. 
 
Parágrafo único - Entende-se por atividades de recursos humanos da Câmara Municipal as seguintes atividades: I - Solicitar, 
conferir e organizar a documentação funcional dos servidores, vereadores e estagiários, desde a admissão até o desligamento, 
mantendo atualizados os respectivos assentamentos funcionais; II - Controlar os processos de progressão funcional e salarial, férias, 
licenças, atestados e demais direitos, deveres e documentos dos servidores e Vereadores da Câmara Municipal; III - Providenciar, 
junto aos órgãos competentes, a inspeção médica dos servidores sempre que necessário, bem como solicitar a realização dos laudos 
de saúde, segurança do trabalho e congêneres, analisando e aplicando as recomendações ou solicitações expedidas; IV - Preparar os 
atos de nomeação, posse, exoneração, licenças e afastamentos, férias e demais atos funcionais dos servidores ou vereadores, 
conforme o caso, enviando-os para publicação legal, além de lavrar certidões e declarações funcionais; V - Preparar e encaminhar 
aos órgãos necessários a documentação dos servidores e vereadores para afastamento por problemas de saúde; VI - Efetuar o 
controle de registro ponto, de compensação de horas e realização de horas extras, além de solicitar a execução de todas as 
obrigações trabalhistas, estatutárias e da saúde dos servidores, estagiários e/ou Vereadores; VII - Manter-se atualizado e estudar 
questões relativas a direitos e vantagens, deveres e responsabilidades dos servidores, conforme legislação em vigor e submetê-las ao 
superior imediato; VIII - Encaminhar a documentação e as informações cadastrais, funcionais, previdenciárias e salariais dos 
Vereadores, servidores e estagiários aos órgãos municipais, estaduais e federais sempre que necessário; IX - Processar e controlar os 
pedidos de licença, férias, afastamentos, aposentadorias requerimentos, encaminhamentos e todos que se fizerem necessários ao 
perfeito funcionamento dos recursos humanos; X - Executar os serviços de elaboração da folha de pagamento da Câmara Municipal, 
atestando sua regular liquidação ou informando a necessidade de alterações ou correções; XI - Aplicar e fazer aplicar a legislação 
relativa aos servidores públicos, prestando esclarecimentos quando solicitado; XII - Efetuar a divulgação e a manutenção das 
informações de pessoal necessárias ao processo de transparência pública, na forma definida pela legislação ou pela Câmara 
Municipal; XIII - Realizar outras tarefas correlatas ao cargo por iniciativa própria ou que lhe forem atribuídas por superior. 
 
Art. 2º. A gratificação instituída no art. 1° será paga mensalmente, junto à remuneração do servidor designado, enquanto estiver no 
efetivo exercício da função, fixada no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinqüenta reais).  
 
Parágrafo único - A gratificação de que trata a presente Lei visa recompensar o exercício do trabalho extraordinário desempenhado 
pelo servidor, em conjunto com as atribuições inerentes ao seu cargo e será reajustada nas mesmas datas e índices concedidos aos 
servidores a título de revisão geral anual.  
 
Art. 3°. A gratificação ora instituída, por ser de natureza temporária, não se incorpora para nenhum efeito aos vencimentos do 
servidor beneficiado que desempenhará suas atribuições concomitantemente com as de seu respectivo cargo e função, bem como 
não será computado para efeito de cálculo de outros adicionais ou vantagens, nem tampouco incidirá encargos sociais, possuindo, 
assim, caráter meramente indenizatório. 
 
Art. 4°. É vedado o recebimento de horas extraordinárias para o exercício das atividades abrangidas pela presente lei. 
 
Parágrafo único - A gratificação regulamentada por esta lei poderá ser acumulada, desde que não ultrapassem o percentual de 
100% sobre o vencimento do servidor. 
 
Art. 5°. O Presidente da Mesa Diretora designará através de portaria o servidor público efetivo para desempenhar as funções 
relacionadas às atividades de recursos humanos. 
 
Parágrafo único - Por ser ato de livre nomeação, o Presidente da Câmara poderá a qualquer tempo revogar a Portaria que designou 
o servidor efetivo para o exercício das atividades de recursos humanos da Câmara Municipal. 
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Art. 6º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, ficando 
autorizada a suplementação, inclusão e os ajustes necessários no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 
e na Lei Orçamentária - LOA. 
 
Art. 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 03 de abril de 2017, revogando-se as disposições 
em contrário. 
 
Dado e traçado no Gabinete do Prefeito Municipal de Rio Novo do Sul, aos 20 dias do mês de abril de 2017. 
 
 

THIAGO FIORIO LONGUI 
Prefeito Municipal 

LEI N.º 715, DE 20 DE ABRIL DE 2017. 
 

DISPÕE SOBRE O PROGRAMA MUNICIPAL DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 
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: 

CAPÍTULO I 
 

DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 
Art. 1º. Fica instituído o Programa Municipal de Organizações Sociais o qual tem o objetivo de fomentar a absorção e a execução, 
pelas entidades qualificadas como Organizações Sociais, constituídas na forma desta Lei, de atividades e serviços de interesse 
público atinentes as seguintes áreas: 
 
I - ensino; 
 
II - pesquisa científica; 
 
III - desenvolvimento tecnológico e institucional; 
 
IV - proteção e preservação do meio ambiente; 
 
V - saúde; 
 
VI - atenção à criança, ao adolescente e ao idoso; 
 
VII - trabalho; 
 
VIII - assistência e promoção social; 
 
IX - cultura, desporto e turismo; e  
 
X - agropecuária. 
 
Parágrafo Único. O Programa Municipal de Organizações Sociais tem como diretrizes básicas: 
 
I - adoção de critérios que assegurem padrão de qualidade na execução dos serviços e no atendimento ao cidadão; 
 
II - promoção da qualidade de vida e da melhoria da eficiência na prestação de serviços públicos; 
 
III - promoção de meios que favoreçam a efetiva redução de formalidades burocráticas na prestação dos serviços; 
 
IV - adoção de mecanismos que possibilitem a integração entre o poder público, a sociedade e o setor privado; e 
 
V - manutenção de sistema de acompanhamento das atividades que permitam a avaliação da eficácia do programa quanto aos 
resultados. 
 
Art. 2º. O Programa Municipal de Organizações Sociais será coordenado pela Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, 
órgão central do programa, com a finalidade de dar suporte e assessoramento às Secretarias Municipais e órgãos da Administração 
Pública Municipal no planejamento, coordenação, acompanhamento e implementação das ações do Programa Municipal de 
Organizações Sociais.  
 
§ 1º. A SEMAD exercerá suas atividades em conjunto com as demais secretarias das áreas correspondentes às atividades e serviços 
transferidos para a gestão de Organizações Sociais. 
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§ 2º. Compete à SEMAD: 
 
I - supervisionar e coordenar a implementação do Programa Municipal de Organizações Sociais como instrumento de modernização 
da Administração Pública; 
 
II - promover estudos e diagnósticos com vistas à definição de diretrizes estratégicas e prioridades para a implementação do 
Programa Municipal de Organizações Sociais;  
 
III - avaliar os processos de transferência de serviços de interesse público para Organizações Sociais, de iniciativa das Secretarias 
Municipais das áreas correspondentes; 
 
IV - manifestar-se acerca da qualificação de entidades como Organização Social, tendo em vista, dentre outros critérios, a 
representatividade da sociedade civil na composição de entidade interessada, conforme a natureza de suas atividades; 
 
V - manifestar-se sobre os termos do Contrato de Gestão a ser firmado entre a Secretaria Municipal da área correspondente às 
atividades e serviços a serem transferidos e a entidade selecionada, bem como sobre as metas operacionais e indicadores de 
desempenho definidos; 
 
VI - assessorar as Secretarias e órgãos da Administração Pública Municipal na avaliação e acompanhamento da capacidade de 
gestão das Organizações Sociais, quanto ao padrão de qualidade na execução dos serviços e no atendimento ao cidadão; e 
 
VII - manifestar-se sobre o desempenho da Organização Social, nos casos de não cumprimento das metas pactuadas no Contrato de 
Gestão.  
 

CAPÍTULO II 
 

DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 
 

Art. 3º. As organizações sociais são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins econômicos, voltadas para atividades de relevante 
valor social, que independem de concessão ou permissão do Poder Executivo, criadas por iniciativas de particulares segundo 
modelo previsto em lei, reconhecidas, fiscalizadas e fomentadas pelo Poder Público.  
 
Art. 4º. O Poder Executivo poderá autorizar a transferência, para as Organizações Sociais da gestão e execução de atividades e 
serviços das áreas indicadas no art. 1º, mediante Contrato de Gestão, observado o disposto nesta Lei. 
 
§ 1º. A transferência de que trata este artigo pressupõe prévia manifestação da Secretaria Municipal da área correspondente às 
atividades e serviços a serem transferidos, quanto à sua conveniência e oportunidade, bem como da SEMAD. 
 
§ 2º. O Poder Público deverá conferir ampla publicidade ao propósito de transferência da atividade ou serviço, através de avisos 
publicados na imprensa oficial do município, e no mínimo, por 1 (uma) vez no Diário Oficial do Estado e 1 (uma) vez em jornal de 
grande circulação estadual, além da disponibilização nos meios eletrônicos de comunicação. 
 

CAPÍTULO III 
 

DA QUALIFICAÇÃO DE ENTIDADE COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL 
 

Art. 5º. Serão qualificadas como Organização Social as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cuja atividade 
esteja inserida em um ou mais campos de atuação enumerados no Artigo 1º e que cumpram as demais exigências previstas nesta 
Lei. 
 
Art. 6º. A qualificação da entidade como Organização Social dar-se-á por ato conjunto do Secretário da SEMAD e do Secretário 
Municipal supervisor ou regulador da área de atividade correspondente ao seu objeto social. 
 
Parágrafo Único. A qualificação da entidade como Organização Social poderá ocorrer a qualquer tempo, e não depende de prévio 
processo de seleção. 
 
Art. 7º. O requerimento de qualificação da entidade será instruído com a comprovação do registro de seu ato constitutivo ou 
alteração posterior, dispondo sobre: 
 
I - natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área de atuação; 
 
II - sem fins econômicos, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias 
atividades; 
 
III - estruturação mínima da entidade composta por: 
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a) um órgão deliberativo; 
 
b) um órgão de fiscalização que, anualmente coordenará uma auditoria contábil, realizada por empresa auditora 
independente; e 
 
c) um órgão executivo. 
 
IV - proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de 
desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro de entidade; e  
 
V - previsão de participação, no órgão de deliberação, de membros da comunidade de notória capacidade profissional e idoneidade 
moral. 
 
Art. 8º. As entidades qualificadas como Organizações Sociais ficam equiparadas, para efeitos tributários, às entidades reconhecidas 
de interesse social e de utilidade pública neste Município.  
 

CAPÍTULO IV 
 

DA PERDA DA QUALIFICAÇÃO 
 

Art. 9º. A entidade perderá a sua qualificação como Organização Social, a qualquer tempo, quando houver alteração nas condições 
que ensejaram sua qualificação, ou quando for constatado descumprimento culposo das disposições contidas no Contrato de Gestão. 
 
§ 1º. A desqualificação será precedida de processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa, respondendo os dirigentes 
da Organização Social, individual e solidariamente, pelos danos ou prejuízos decorrentes de sua ação ou omissão. 
 
§ 2º. A desqualificação importará restituição dos bens cujo uso lhes tenha sido permitido pelo Município e de outros que 
eventualmente tenha adquirido na constância do Contrato de Gestão para a execução da atividade, bem como os valores entregues 
para utilização da Organização Social, inclusive doações recebidas de terceiros para execução das atividades relacionadas ao 
Contrato de Gestão, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, sendo que a apuração de eventuais excedentes será realizada em 
balanço contábil. 
  
Art. 10. São competentes para declarar a perda da qualificação o Secretário Municipal da SEMAD em conjunto com o Secretário 
Municipal supervisor ou regulador da área de atividade correspondente ao objeto social da entidade. 
 

CAPÍTULO V 
 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL 
 

Art. 11. O órgão deliberativo da entidade deverá: 
 
I - definir objetivos e diretrizes de atuação da entidade, em conformidade com esta Lei; 
 
II - aprovar a proposta do Contrato de Gestão da entidade; 
 
III - aprovar o Quadro de Pessoal, Salários e Benefícios, e as normas de recrutamento e seleção de pessoal pela entidade; 
 
IV - aprovar as normas de qualidade, de contratação de obras e serviços, de compras e alienações; 
 
V - deliberar quanto ao cumprimento, pelo órgão executivo, dos planos de trabalho e do Contrato de Gestão, bem como, ouvido o 
órgão de fiscalização, sobre os relatórios gerenciais e de atividades da entidade, e respectivas demonstrações financeiras relativas às 
contas anuais ou de gestão da entidade, a serem encaminhados ao Órgão competente; 
 
VI - monitorar, com o auxílio do órgão de fiscalização, o cumprimento das diretrizes e metas definidas no Contrato de Gestão; e 
 
VII - executar outras atividades correlatas. 
 
Art. 12. O órgão de fiscalização deverá: 
 
I - examinar e emitir parecer sobre os relatórios e balancetes da entidade; 
 
II - supervisionar a execução financeira e orçamentária da entidade, podendo examinar livros, registros, documentos ou quaisquer 
outros elementos, bem como requisitar informações; 
 
III - examinar e emitir parecer sobre os relatórios gerenciais e de atividades da entidade, e respectivas demonstrações financeiras, 
elaborados pelo órgão executivo, relativos às contas anuais ou de gestão da entidade; 
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IV - pronunciar-se sobre assuntos que lhe forem submetidos pelo órgão executivo ou pelo órgão deliberativo; 
 
V - pronunciar-se sobre denúncia que lhe for encaminhada pela sociedade, adotando as providências cabíveis; 
 
VI - coordenar anualmente uma auditoria contábil, realizada por empresa auditora independente; e  
 
VII - executar outras atividades correlatas. 
 
Art. 13. O mandato dos integrantes do órgão deliberativo e de fiscalização será definido no estatuto da entidade. 
 
Parágrafo Único. O Estatuto da entidade deverá ser aprovado por no mínimo dois terços dos seus membros. 
 
Art. 14. A participação no órgão deliberativo e de fiscalização não será remunerada à conta do Contrato de Gestão. 
 
Art. 15. O órgão executivo terá sua composição, competências e atribuições definidas no seu estatuto. 
 

CAPÍTULO VI 
 

DO CONTRATO DE GESTÃO 
 

Art. 16. Para os efeitos desta Lei, entende-se por Contrato de Gestão o instrumento firmado entre o Poder Público e a entidade 
qualificada como Organização Social, com vistas à formação de cooperação entre as partes para fomento e execução de atividades 
relativas às áreas relacionadas no art. 1º desta Lei. 
 
Art. 17. O Contrato de Gestão será instrumentalizado sempre por escrito, com as atribuições, responsabilidades e obrigações a 
serem cumpridas pelo Município, através do Secretário Municipal da área correspondente à atividade fomentada e pelo presidente 
da entidade qualificada como Organização Social, observando os princípios constitucionais da administração, previstos no art. 37 da 
Constituição Federal e as regras gerais de direito público, e deverá conter cláusulas que disponham sobre: 
 
I - atendimento indiferenciado aos usuários dos serviços objeto do Contrato de Gestão; 
 
II - indicação de que, em caso de extinção da Organização Social ou rescisão do Contrato de Gestão, o seu patrimônio, os legados e 
as doações que lhe forem destinados, bem como os excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, serão incorporados ao 
patrimônio do Município ou ao de outra Organização Social, qualificada na forma desta Lei, ressalvados o patrimônio, bens e 
recursos pré-existentes ao Contrato ou adquiridos com recursos a ele estranhos e de atividades próprias da instituição, diferentes e 
não relacionadas ao Contrato de Gestão;  
 
III - adoção de práticas de planejamento sistemático das ações da Organização Social, mediante instrumentos de programação, 
orçamentação, acompanhamento e avaliação de suas atividades, de acordo com as metas pactuadas; 
 
IV - obrigatoriedade de publicação anual, no Diário Oficial do Estado, de demonstrações financeiras, auditadas e elaboradas em 
conformidade com os princípios fundamentais de contabilidade e do relatório de execução do contrato de gestão; 
 
V - obrigatoriedade de especificar o programa de trabalho proposto pela Organização Social, estipular as metas a serem atingidas, os 
respectivos prazos de execução, bem como os critérios objetivos de avaliação de desempenho, inclusive mediante indicadores de 
qualidade e produtividade; 
 
VI - estipulação de limites e critérios para remuneração e vantagens, de qualquer natureza, a serem pagas aos dirigentes e 
empregados da Organização Social, no exercício de suas funções, com os recursos do Contrato de Gestão, observado o disposto no 
art. 14 desta Lei; e  
 
VII - vinculação dos repasses financeiros, que forem realizados pelo Município, ao cumprimento das metas pactuadas no Contrato 
de Gestão; 
 
§ 1º. Em casos excepcionais, e sempre em caráter temporário, visando à continuidade da prestação dos serviços e mediante 
autorização prévia e expressa do órgão deliberativo, a Organização Social poderá contratar profissional com remuneração superior 
aos limites de que trata o inciso VI deste artigo.  
 
§ 2º. Caberá ao Secretário Municipal da área de atuação da entidade definir as demais cláusulas julgadas convenientes na elaboração 
dos Contratos de Gestão de que seja signatário. 
 
Art. 18. É condição indispensável para a assinatura do Contrato de Gestão a prévia qualificação da entidade selecionada como 
Organização Social nos moldes da presente lei. 
 
Art. 19. O processo administrativo instaurado para celebração do Contrato de Gestão deverá ser instruído com justificativa de sua 
celebração, ratificada pelo titular da Secretaria Municipal supervisora ou reguladora da área de atividade correspondente ao objeto 
da cooperação, na qual devem ser indicadas as razões de fato e de direito para a assinatura do contrato. 
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Art. 20. As minutas dos Contratos de Gestão serão elaboradas pela SEMAD e técnicos da Secretaria Municipal da área pertinente 
quanto aos seus termos, metas operacionais e indicadores de desempenho. 
 
Art. 21. A assinatura de qualquer Contrato de Gestão deverá ser previamente submetida à Procuradoria Geral do Município para 
análise e parecer, devendo os autos do processo administrativo ser remetido ao referido Órgão em tempo hábil para apreciação e 
devidamente instruídos, acompanhados de minuta do instrumento e de justificativa para sua celebração.  
 
Art. 22. São responsáveis solidários pela execução, acompanhamento e fiscalização do Contrato de Gestão de que trata esta Lei, no 
âmbito das Organizações Sociais: 
 
I - os membros da Diretoria Executiva da entidade, à qual caberá executar o Contrato de Gestão e, se for o caso, fiscalizar a 
execução em relação às suas entidades filiadas; e  
 
II - os membros dos órgãos deliberativos e de fiscalização da entidade. 
 
Art. 23. O acompanhamento e fiscalização da execução do Contrato de Gestão, sem prejuízo da ação institucional dos demais 
órgãos normativos e de controle interno e externo do Município, serão efetuados pela Secretaria Municipal ou órgão da 
Administração Pública Municipal que firmar o Contrato de Gestão, especialmente: 
 
I - quanto às metas pactuadas e aos resultados alcançados, pelos órgãos competentes da Secretaria Municipal da área; e  
 
II - quanto ao aprimoramento da gestão da Organização Social e à otimização do padrão de qualidade na execução dos serviços e no 
atendimento ao cidadão. 
 
Parágrafo Único. Para melhor acompanhamento e fiscalização do disposto no caput, deverá a Secretaria Municipal ou órgão da 
administração municipal que firmar o contrato de gestão, enviar à Câmara Municipal cópia do contrato de gestão e toda a 
documentação referente ao processo administrativo que lhe deu origem. 
 
Art. 24. A prestação de contas da Organização Social, a ser apresentada no mínimo trimestralmente, ou, a qualquer tempo, far-se-á 
por meio de relatório pertinente à execução do Contrato de Gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os 
resultados alcançados, acompanhado dos respectivos demonstrativos financeiros.  
 
Parágrafo Único. Ao final de cada exercício financeiro, a Organização Social deverá elaborar consolidação dos relatórios e 
demonstrativos de que trata este artigo e encaminhá-la à Secretaria Municipal da área. 
 
Art. 25. O setor competente da Secretaria Municipal da área responsável pela supervisão, fiscalização e avaliação do Contrato de 
Gestão, emitirá relatório técnico sobre os resultados alcançados pelas Organizações Sociais na execução do Contrato de Gestão e o 
encaminhará ao Titular da respectiva Pasta e ao órgão deliberativo da entidade, até o último dia do mês subsequente ao 
encerramento de cada período avaliado, expresso no Contrato de Gestão, respeitado o estabelecido no artigo anterior. 
 
§ 1º. Caso as metas pactuadas no Contrato de Gestão não sejam cumpridas em pelo menos oitenta por cento, o Secretário da área 
relativa ao serviço transferido deverá submeter os relatórios técnicos de que trata o caput deste artigo, acompanhados de justificativa 
a ser apresentada pela Organização Social, à SEMAD que se manifestará nos termos do inciso VII do § 2º do art. 2º. 
 
§ 2º. Com base na manifestação da SEMAD, o Secretário da área deverá, conforme o caso, ouvir a Unidade Central de Controle 
Interno do Município e a Procuradoria Geral do Município para decidir, alternativamente, sobre a aceitação da justificativa, a 
indicação de medidas de saneamento ou a rescisão do Contrato de Gestão.   
 
Art. 26. Os responsáveis pela fiscalização da execução do Contrato de Gestão, ao tomarem conhecimento de qualquer 
irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública por entidade qualificada como Organização Social, 
dela darão ciência à Unidade Central de Controle Interno do Município e ao Secretário da área relativa ao serviço transferido, sob 
pena de responsabilidade solidária. 
 
Art. 27. Qualquer cidadão, partido político, associação ou entidade sindical é parte legítima para denunciar irregularidades ou 
ilegalidades cometidas, pelas entidades qualificadas como Organizações Sociais, à Auditoria Geral do Município. 
 
Art. 28. Aplicam-se aos Contratos de Gestão os princípios estabelecidos na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no que 
couberem, ou na que lhe vier alterar ou substituir. 
 

CAPÍTULO VII 
 

DA SELEÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL 
 

Art. 29. A seleção de entidades, para fins de celebração de contratos de gestão de que trata esta Lei, far-se-á com observância das 
seguintes etapas: 
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I - publicação do edital, previamente aprovado pela Procuradoria Geral do Município; 
 
II - recebimento e julgamento das propostas; 
 
III - emissão de parecer técnico; 
 
IV - análise jurídica do procedimento de seleção por parte da Procuradoria Geral do Município; e  
 
V - homologação do resultado final da seleção de entidades por parte do Município. 
 
Art. 30. O edital conterá: 
 
I - descrição detalhada da atividade e ou serviços a ser transferido, e dos bens e equipamentos a serem destinados para esse fim; 
 
II - critérios objetivos para o julgamento da proposta mais vantajosa para a Administração Pública Municipal; 
 
III - prazo e local para apresentação da proposta de trabalho; e 
 
IV - Minuta do Contrato de Gestão. 
 
Art. 31. A proposta de trabalho apresentada pela entidade deverá conter os meios financeiros necessários à prestação dos serviços a 
serem transferidos, e, ainda: 
 
I - especificação do programa de trabalho proposto; 
 
II - especificação do orçamento; 
 
III - definição de metas operacionais e resultados, indicativas de melhoria da eficiência e qualidade do serviço, do ponto de vista 
econômico, operacional e administrativo, e os respectivos prazos de execução;  
 
IV - definição de indicadores adequados de avaliação de desempenho e de qualidade na prestação dos serviços autorizados; 
 
V - comprovação de regularidade jurídico-fiscal; 
 
VI - comprovação de experiência técnica para desempenho da atividade objeto do Contrato de Gestão, especificamente de seus 
membros do Conselho de Administração e Diretoria; e  
 
VII - em caso de recursos de terceiros, a entidade deverá comprovar por meio de documentos legais a garantia e origem destes. 
 
§ 1º. A exigência do inciso VI deste artigo limitar-se-á à demonstração, pela entidade, de sua experiência gerencial na área relativa 
ao serviço a ser transferido, bem como da capacidade técnica do seu corpo funcional, devendo o edital estabelecer, conforme 
recomende o interesse público, e considerando a natureza dos serviços a serem transferidos, tempo mínimo de existência prévia das 
entidades interessadas a participar do procedimento de seleção. 
 
§ 2º. Na hipótese do Edital não estabelecer tempo mínimo de existência prévia, as entidades com menos de um ano de 
funcionamento comprovarão experiência gerencial por meio da qualificação do seu corpo diretivo. 
 
Art. 32. No julgamento das propostas serão observados os seguintes critérios, além de outros que poderão constar do edital: 
 
I - resultados a serem alcançados, quantitativos e qualitativos; 
 
II - economicidade; 
 
III - indicadores de eficiência e qualidade do serviço; 
 
IV - a capacidade técnica e operacional da candidata; 
 
V - ajustamento da proposta às especificações técnicas e aos critérios utilizados pelo Poder Público; e 
 
VI - adequação entre os meios sugeridos, seus custos, cronogramas e resultados. 
 
Parágrafo Único. O julgamento será finalizado com um parecer técnico, emitido pelo Secretário Municipal da área e pelo 
Secretário Municipal de Administração, levando-se em consideração os critérios contidos nos incisos deste artigo, além da 
conveniência e oportunidade da transferência da gestão e execução de atividades e serviços indicados àquela entidade. 
 
Art. 33. Demonstrada a inviabilidade de competição, e desde que atendidas às exigências relativas à proposta de trabalho, poderá 
ser dispensada a publicação de edital de concurso de projeto, publicando-se na imprensa oficial do Município extrato da contratação 
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por inexigibilidade do concurso de projeto, devendo, contudo, serem observados os princípios da legalidade, moralidade, igualdade, 
publicidade, motivação e eficiência. 
 
Parágrafo Único. Para os efeitos desta Lei, dar-se-á inviabilidade de competição quando: 
 
I - após a publicidade a que se refere o § 2º do art. 4º desta Lei, apenas uma entidade houver manifestado interesse pela gestão da 
atividade a ser transferida; e 
 
II - houver impossibilidade material técnica das demais entidades participantes.  
 
Art. 34. Poderão participar do procedimento de seleção, sem prévia qualificação como organização social no Município de Rio 
Novo do Sul, as entidades que detenham essa qualificação em outros entes federativos. 
 
Parágrafo Único. Na hipótese deste artigo, a entidade terá que se qualificar como organização social no Município até a data da 
assinatura do contrato, como condição indispensável à celebração do termo. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

DA INTERVENÇÃO DO MUNICÍPIO NO SERVIÇO TRANSFERIDO 
 

Art. 35. Na hipótese de descumprimento quanto à regular observância das obrigações assumidas no Contrato de Gestão, poderá o 
Município assumir a execução dos serviços que foram transferidos, observado o prazo de duração da vigência da intervenção.  
 
§ 1º. A intervenção será feita através de Portaria do Secretário Municipal que assinou o Contrato de Gestão, declarando as razões 
para a suspensão do Contrato de Gestão, que indicará o interventor e mencionará os objetivos, limites e duração, a qual não 
ultrapassará cento e oitenta dias. 
 
§ 2º. Decretada a intervenção, o Secretário Municipal a quem compete a supervisão, fiscalização e avaliação da execução de 
Contrato de Gestão deverá, no prazo de trinta dias, contados da publicação do ato respectivo, instaurar procedimento administrativo 
para apurar as causas determinantes da medida e definir responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa. 
 
§ 3º. Cessadas as causas determinantes da intervenção e não constatada culpa dos gestores, a Organização Social retomará a 
execução dos serviços. 
 
§ 4º. Comprovado o descumprimento desta Lei ou do Contrato de Gestão, será declarada a desqualificação da entidade como 
Organização Social, com a reversão da gestão e/ou execução do serviço ao Município, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
§ 5º. Enquanto durar a intervenção, os atos praticados pelo interventor deverão seguir todos os procedimentos legais que regem a 
Administração Pública Municipal. 
 

CAPÍTULO IX 
 

DO SERVIDOR PÚBLICO NA ORGANIZAÇÃO SOCIAL 
 

Art. 36. Poderão ser colocados à disposição de Organização Social Servidores efetivos do Município que estiverem vinculados ao 
serviço transferido, com ônus para o órgão de origem. 
 
Parágrafo Único. O valor pago pelo Município, a título de vencimentos, vantagens pecuniárias e contribuição previdenciária do 
Servidor colocado à disposição da Organização Social, será abatido do valor de cada repasse mensal. 
 
Art. 37. O ato de disposição pressupõe aquiescência do Servidor, hipótese em que ficará mantido seu vínculo com o Município, 
computando-se o tempo de serviço prestado para todos os efeitos legais, inclusive promoções previstas em Lei e aposentadoria, esta 
vinculada ao desconto previdenciário dos Servidores Públicos Municipais. 
 
Parágrafo Único. Durante o período da disposição, o Servidor Público observará, também, as normas internas da Organização 
Social. 
 
Art. 38. O Servidor colocado à disposição de Organização Social poderá, a qualquer tempo, mediante requerimento ou por 
manifestação da Organização Social, ter sua disposição cancelada, caso em que serão observados os procedimentos definidos no 
artigo anterior. 
 
Art. 39. O servidor público colocado à disposição de Organização Social poderá receber vantagem pecuniária paga pela 
Organização Social. 
 
Parágrafo Único. Não será incorporada à remuneração de Servidor, no seu cargo de origem, vantagem pecuniária que lhe for paga 
pela Organização Social. 
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Art. 40. O servidor com duplo vínculo funcional poderá ser colocado à disposição de Organização Social, apenas por um deles, 
desde que haja compatibilidade de horário. 
 

CAPÍTULO X 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 

Art. 41. O Município poderá, sempre a título precário, autorizar às Organizações Sociais o uso de bens, instalações e equipamentos 
públicos necessários ao cumprimento dos objetivos no Contrato de Gestão. 
 
Parágrafo Único. Os bens de que trata este artigo serão destinados às Organizações Sociais, consoante cláusula expressa do 
Contrato de Gestão. 
 
Art. 42. A Organização Social manterá a designação da unidade do serviço que for absorvido. 
 
Art. 43. O Programa Municipal de Organizações Sociais não obsta a Administração Pública Municipal de promover a concessão ou 
a permissão de serviços de interesse público, nos termos da legislação em vigor.  
 
Art. 44. Os processos de transferência de serviços, de que trata esta Lei, que estiverem em curso, passarão a obedecer à disciplina 
legal aqui estabelecida. 
 
Art. 45. A entidade qualificada como Organização Social que celebrar Contrato de Gestão com o Município deverá adotar 
procedimentos compatíveis com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência para a contratação 
de obras, serviços e compras com o emprego de recursos provenientes do Poder Público. 
 
Parágrafo Único. No prazo de noventa dias, contados da assinatura do Contrato de Gestão, a entidade deverá publicar na imprensa 
oficial regulamento próprio contendo as normas dos procedimentos que irá adotar. 
 
Art. 46. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de até noventa dias. 
 
Art. 47. Fica o Poder Executivo autorizado a promover as modificações orçamentárias necessárias ao cumprimento do disposto 
nesta Lei. 
 
Art. 48. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 49. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Dado e traçado no Gabinete do Prefeito Municipal de Rio Novo do Sul, aos 20 dias do mês de abril de 2017. 
 
 

THIAGO FIORIO LONGUI 
Prefeito Municipal 

 
 
LEI N.º 716, DE 20 DE ABRIL DE 2017. 
 

DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 61 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL – 
LEI MUNICIPAL N.º 353/2008, 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 art. 61 do Código Tributário Municipal – Lei Municipal nº 353, de 31 de dezembro de 2008, passa a viger com a seguinte 
redação: 
 

Art. 61 – A guia para pagamento do imposto será emitida pelo órgão municipal competente, 
conforme dispuser regulamento, facultado ao contribuinte solicitar parcelamento mensal de até 24 
(vinte e quatro) meses, cujo valor mínimo de parcela não poderá ser inferior a 150 (cento e 
cinqüenta) unidades de Valor de Referência do Tesouro Municipal – VRTM. 
 

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, aos 20 dias do mês de abril de 2017. 
 

THIAGO FIORIO LONGUI 
Prefeito Municipal 
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DECRETO Nº 438/2017 – DE 03 DE ABRIL DE 2017. 

SUBSTITUI NOMEAÇÕES DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DE RIO NOVO DO SUL PROVENIENTE DO DECRETO 
MUNICIPAL Nº 401/2016, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL/ES, usando de suas atribuições legais, 
conforme determina o art. 30 da Constituição Federal, o art. 71, inciso VIII, da Lei Orgânica Municipal, e 
 
Considerando solicitação da Secretária Municipal de Assistência Social que apresenta novos membros a serem nomeados em 
substituição à nomeação anterior de sua representatividade no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente – CDCA de Rio 
Novo do Sul; 
 

DECRETA: 
Art. 1º - Ficam nomeados em substituição como membros do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente – CDCA de Rio 
Novo do Sul os seguintes integrantes em sua respectiva representação, passando o art. 1º do Decreto Municipal nº 401, de 20 de 
julho de 2016, a vigorar com a seguinte alteração: 
 

Art. 1º............................................................................................................... 
 
(...) 
 
II - Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social: 
Titular: Izaura Amaral Silva Sartório 
Suplente: Michella Vichi André 

 
Art. 2º - 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/ES, aos 03 de abril de 2017. 

THIAGO FIORIO LONGUI 
PREFEITO MUNICIPAL 

DECRETO Nº 439, DE 10 DE ABRIL DE 2017. 
 

DECRETA PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS 
MUNICIPAIS, 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, que o calendário nacional indica que o feriado da “Paixão de Cristo” a realizar-se no corrente ano será na 
sexta-feira dia 14 de abril;  
 
CONSIDERANDO, que o dia 13 de abril do corrente ano será destinado, conforme cultura popular consolidada, à celebração da 
denominada “quinta-feira santa”; e 
 
CONSIDERANDO, que o Governo do Estado do Espírito Santo decretou ponto facultativo para o dia 13 de abril de 2017, 
conforme ditames do Decreto Nº 514-S, de 31 de março de 2017, justificado “em virtude das tradições culturais da Semana Santa”; 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica decretado ponto facultativo nas repartições públicas do Município de Rio Novo do Sul no dia 13 de abril de 2017, 
compreendendo a Administração Pública Municipal Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional.  
 
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/ES, aos 10 de abril de 2017. 
THIAGO FIORIO LONGUI 
PREFEITO MUNICIPAL 



14 
 

28 de abril de 2017    E X E C U T I V O   Órgão Oficial do Município nº. 169 
 

 
DECRETO Nº 440, DE 12 DE ABRIL DE 2017. 
 

INSTITUI A COMISSÃO PERMANENTE DE REESTRUTURAÇÃO E 
IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO 
DO SUL/ES, 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, a necessidade de Elaboração, Reestruturação e Implementação do Plano de Carreira e Remuneração dos 
Profissionais da Educação Básica e Superior Pública, em conformidade com o que estabelece a meta 18 da Lei Federal 13.005/2014 
(Plano Nacional de Educação) e a Meta 15 da Lei Municipal 648/2015 (Plano Municipal de Educação); 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º. Fica criada a Comissão Permanente para participação no Processo de Elaboração, Reestruturação e Implementação do Plano 
de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica e Superior Pública, composta pelos seguintes segmentos: 
 
• MARLENE DECOTÉ TELLES 
Secretária Municipal de Educação; 
 
• DOLORES ANDRADE PAIXÃO 
Representante da Secretaria Municipal de Educação (Técnico que ficará responsável pela gestão do SISPCR); 
 
• RAMOM RIGONI GOBETTI 
Secretário Municipal de Finanças; 
 
• MARCOS VASCONCELOS PAULA 
Representante da Procuradoria Geral do Município; 
 
• BEATRIZ DE OLIVEIRA EIRIZ 
Representante do Setor de recursos humanos; 
  
• JANE SANTOS DE OLIVEIRA 
Representante do Conselho Municipal de Educação; 
 
• FLAVIANE NUNES FRANCISCO 
Representante de Diretor de Escola da Rede Pública; 
 
• ELAINE FERREIRA WETLER PEREIRA 
Representante dos Professores; 
 
• CRISTIANE ALVES PERIM DA SILVA 
Representante do Sindicato dos Professores; 
 
• JOCENEI MARCONCINI CASTELARI 
Representante do Legislativo; 
 
Art. 2º. Fica criada a Equipe Técnica para dar suporte administrativo à Comissão supracitada, composta da seguinte forma: 
 
• DOLORES ANDRADE PAIXÃO 
Técnico da Secretaria Municipal de Educação; 
 
• RAMOM RIGONI GOBETTI 
Representante da Secretaria de Finanças; 
 
• BEATRIZ DE OLIVEIRA EIRIZ 
Representante do Setor de recursos humanos. 
 
Art. 3º. A Comissão deverá contar com um Presidente e um Secretário, a serem escolhidos dentre seus membros. 
 
Art. 4º. Aos integrantes da Comissão desempenharão suas funções sem prejuízo das atribuições do cargo ou função ocupada, não 
fazendo jus a qualquer gratificação funcional ou benefício pecuniário. 
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Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário. 
 

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

Dado e traçado no Gabinete do Prefeito Municipal de Rio Novo do Sul/ES, aos 12 de abril de 2017. 
 

THIAGO FIORIO LONGUI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
DECRETO Nº 441, DE 12 DE ABRIL DE 2017. 
 

ESTABELECE PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CASO 
DE PROTESTOS EFETUADOS PELA PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.º 623/2014, 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, que a Lei Municipal n.º 623, de 22 de dezembro de 2014, autoriza o Executivo Municipal, por intermédio de 
sua Procuradoria Geral, a efetuar o protesto de títulos executivos judiciais de quantia certa, de créditos inscritos ou não no 
cadastro de dívida ativa do Município, de suas Autarquias e Fundações Públicas; 
 
CONSIDERANDO, que a Lei Municipal n.º 623, de 22 de dezembro de 2014, prevê em seu art. 10 que o Chefe do Poder 
Executivo poderá, mediante Decreto, regulamentar o disposto nesta Lei; e 
 
CONSIDERANDO, que a Lei Municipal n.º 623, de 22 de dezembro de 2014, apesar de prever no § 5º, do art. 2º, a quitação de 
honorários advocatícios como uma das condições da Procuradoria Geral do Município providenciar a baixa do respectivo protesto, 
mas não fixou o percentual a ser aplicado; 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º. Fica fixado na ordem de 10% (dez por cento) os honorários advocatícios devidos à Procuradoria Geral do Município nos 
trâmites de protestos provenientes da Lei Municipal n.º 623, de 22 de dezembro de 2014, calculados sobre o valor do título ou 
crédito a ser protestado. 
 
Art. 2º. O valor referente aos honorários advocatícios de que trata o art. 1º deste Decreto deverá ser depositado pela parte protestada 
em conta bancária específica da Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, aberta para este fim com nomenclatura própria, cujas 
montas depositadas serão distribuídas aos Procuradores Municipais em quinhões igualitários, conforme preceitua o art. 14, §3º, da 
Lei Municipal n.º 108, de 17 de março de 1997, introduzido pela Lei Municipal n.º 305, de 08 de outubro de 2007. 
 
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/ES, aos 12 de abril de 2017. 
 
 

THIAGO FIORIO LONGUI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
DECRETO Nº 442, DE 19 DE ABRIL DE 2017. 
 

NOMEIA CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CAE, 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 
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CONSIDERANDO, o preconizado nas Leis Municipais nº 109/97, nº 153/00 e nº 158/01; 
 
CONSIDERANDO, as exigências contidas na Lei nº 11.947/2009 e a Resolução CD/FNDE nº 38 de 16 de junho de 2009, que 
regulamentam o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 2013; e 
 
CONSIDERANDO, ainda, que o artigo 26 da Resolução nº 38 do PNAE 2009 normatiza a renovação do Conselho de Alimentação 
escolar; 
 

DECRETA: 

Art. 1º. Ficam nomeados para composição do CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) DE RIO NOVO DO SUL/ES 
os seguintes membros nas respectivas representações: 
 
I – Representantes do Poder Executivo: 

a) Titular: Grete dos Santos de Deus Pereira; 
b) Suplente: Emma Maria Moreira Pessini; 

 
II – Representantes dos Professores: 

a) Titulares: Margareth Hemerly Martins e Carina Guio Marim Mameri; 
b) Suplentes: Dolores Andrade Paixão e Gerlândia Sedano Marquezini; 

 
III – Representantes de Pais de Alunos: 

a) Titulares: Nnubia Ferreira Barrozo e Pâmela Hemerly Emanoel; 
b) Suplentes: Girlane Casimiro Bertoli Romão e Elaine Ferreira Wetler Pereira; 

 
IV – Representantes de Segmentos da Sociedade Civil: 

a) Titulares: Leslie Ana Pinto Paulo Bernardes e Gleice Maria Silva do Nascimento; 
b) Suplentes: Karla Schaider Sartório Silva e Rosangela Scheidegger Calazani; 

 
Art. 2º. Em conformidade com o disposto no §3º do art. 26 da Resolução nº 38 do PNAE, o mandato dos membros do Conselho de 
Alimentação Escolar – CAE vigerá por 04 (quatro) anos, podendo ser renovado de acordo com a indicação de seus respectivos 
segmentos.  
   
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/ES, aos 19 de abril de 2017. 
THIAGO FIORIO LONGUI 
PREFEITO MUNICIPAL 

DECRETO Nº 443, DE 27 DE ABRIL DE 2017. 
 

ESTABELECE CRITÉRIOS APLICÁVEIS AO ART. 61 DA LEI MUNICIPAL N.º 
353/2008 – CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, COM NOVA REDAÇÃO 
DADA PELA LEI MUNICIPAL N.º 716/2017, QUE PERMITE O 
PARCELAMENTO DO ITBI, 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. 61 da Lei Municipal n.º 353, de 31 de dezembro de 2008 – Código Tributário Municipal, 
com nova redação dada pela Lei Municipal n.º 716, de 20 de abril de 2017; e 
 
CONSIDERANDO, a possibilidade do contribuinte solicitar o parcelamento da importância devida a título de ITBI; 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º. Para solicitar o parcelamento de ITBI, conforme facultado pela nova redação do art. 61 da Lei Municipal n.º 353, de 31 de 
dezembro de 2008 – Código Tributário Municipal, o contribuinte adquirente, ou representante devidamente credenciado, deverá 
apresentar, via protocolo, os seguintes documentos: 
 
I – cópia do contrato de compra e venda, ou o que o substituir, devidamente autenticado; 
II – cópia autenticada de Carteira de Identidade e CPF do adquirente, se pessoa física, ou do Contrato Social, ou equivalente, 
devidamente registrado junto aos órgãos competentes, e cartão de CNPJ, em caso de pessoa jurídica; 
III – Solicitação de parcelamento, com exposição sucinta dos motivos. 
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Parágrafo Único. Mediante apresentação dos documentos originais, as cópias poderão ser autenticadas via certificação de servidor 
público deste Poder Executivo. 
 
Art. 2º. Atendidos os requisitos específicos e não havendo débitos para o imóvel, poderá o Setor de Tributação proceder a alteração 
de titularidade da inscrição imobiliária para o nome do adquirente, que figurará como responsável pelo pagamento do ITBI do 
imóvel. 
 
Art. 3º. As parcelas referentes ao parcelamento do ITBI, limitadas a 24 (vinte e quatro), serão calculadas de acordo com a previsão 
legal aplicável aos parcelamentos administrativos e não terão valor inferior a 150 (cento e cinqüenta) unidades de Valor de 
Referência do Tesouro Municipal – VRTM. 
 
Art. 4º. O contribuinte do ITBI, no ato do parcelamento, deverá firmar Termo de Confissão de Dívida e efetuar o pagamento da 
primeira parcela, retirando, a seguir, o carnê de pagamento das demais parcelas. 
 
Art. 5º. Caso o contribuinte deixe de pagar qualquer parcela do parcelamento do ITBI no respectivo vencimento, serão acrescidos 
os encargos referentes a juros moratórios, multa e atualização monetária, contados a partir do vencimento, conforme previsão 
existente na Legislação Municipal. 
 
Parágrafo Único. Transcorridos 30 (trinta) dias do vencimento da parcela sem a regularização da pendência, será o Termo de 
Confissão de Dívida remetido para inscrição em dívida ativa, pelo saldo devedor do parcelamento, atualizado e acrescido dos 
encargos já exigíveis. 
 
Art. 6º. Estando quitado o parcelamento do ITBI, poderá o contribuinte requisitar e retirar junto ao Setor de Tributação a respectiva 
Certidão de Quitação do ITBI. 
 
Art. 7º. 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/ES, aos 27 de abril de 2017. 
 
 

THIAGO FIORIO LONGUI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
DECRETO Nº 444, DE 27 DE ABRIL DE 2017. 
 

DECLARA PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE RIO 
NOVO DO SUL EM SITUAÇÃO ANORMAL, CARACTERIZADA COMO 
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, 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, que através da Municipalização do Ensino Público, instituída através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
- Lei Federal nº 9.394/96, a responsabilidade de licitar e contratar o Transporte Escolar, no âmbito do seu território, compete ao 
Município;  
 
CONSIDERANDO, que o Transporte Escolar é imprescindível para que os estudantes freqüentem as aulas; 
 
CONSIDERANDO, que a Constituição da República, através do disposto em seu art. 23, inciso V, c/c art. 208, determina a 
disponibilidade do acesso ao ensino obrigatório e gratuito como direito público subjetivo e o seu não oferecimento, ou sua oferta 
irregular, importa responsabilidade da autoridade competente; 
 
CONSIDERANDO, a inexistência de linhas regulares de transporte coletivo de passageiros capaz de atender às necessidades do 
transporte escolar no Município de Rio Novo do Sul; 
 
CONSIDERANDO, que o processo administrativo nº 1303 de 22 de março de 2017, instaurado com fins de deflagrar licitação 
pública para contratar as linhas de transporte escolar cobertas pelos contratos emergenciais vincendos de n.º 13 e 14 deste ano de 
2017, ainda não foi concluído; 
 
CONSIDERANDO, os Convênios existentes entre o Município de Rio Novo do Sul e o Estado do Espírito Santo no que tange ao 
Transporte dos alunos das Escolas Estaduais (Ensino Médio); 
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CONSIDERANDO, que a paralisação e/ou descontinuidade do transporte escolar resultará em graves prejuízos à municipalidade, 
bem como, aos estudantes das escolas municipais e estaduais do Município, com implicações futuras no tocante a repasses de 
recursos federais, com afetação do Fundo de Participação do Município, bem como na cesta de tributos com a qual a prestação de 
serviços à comunidade é mantida; 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica declarada a existência de situação anormal caracterizada como Situação de Emergência na execução de parte do 
Transporte Escolar no Município de Rio Novo do Sul, Estado do Espírito Santo. 

 
Parágrafo único – Esta situação de anormalidade é válida apenas para o transporte escolar. 

 
Art. 2º - Autoriza-se a convocação de voluntários com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pela 
ausência de transporte escolar. 

 
Parágrafo único – Essas atividades serão coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura e a Secretaria Municipal de 
Administração. 

 
Art. 3º - De acordo com o inciso IV, do Art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e considerando a urgência da situação 
vigente, ficam dispensados de licitação os contratos necessários para execução do transporte escolar nas linhas contempladas nos 
Contratos Emergenciais de Prestação de Serviços nº 013/2017 e 014/2017, cuja vigência expirará em 30 de abril de 2017. 
 
Parágrafo único – o período emergencial de que trata o caput deste artigo será de no máximo de 90 (noventa) dias consecutivos e 
ininterruptos, ou até que cesse a motivação ensejadora da emergência, contados a partir da caracterização da anormalidade, vedada a 
prorrogação dos novos contratos emergenciais a serem celebrados. 

 
Art. 4º - Os contratos emergenciais a serem assinados com os prestadores de serviços de transporte escolar obedecerão aos critérios 
estabelecidos pela Portaria nº 038-R, de 28 de março de 2017, de ordem da Secretaria de Estado da Educação, que estabelece valor 
de referência do quilômetro rodado para o Programa de Transporte Escolar no período de 01/05/2017 a 30/04/2018. 

 
Art. 5º - Para fins da contratação de que trata o artigo 3º deste Decreto, deverá ser exigido dos contratados a apresentação de todos 
os documentos inerentes e indispensáveis à contratação com a Administração Pública, mormente no que tange a Habilitação Jurídica 
e a Regularidade Fiscal, além da publicação no órgão oficial do Termo de Dispensa do procedimento licitatório, nos moldes 
estabelecidos pelo art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
Art. 6º - Caso seja efetivada a contratação direta dos serviços de transporte escolar, conforme permissivo legal descrito no artigo 3º 
deste Decreto, o mesmo será automaticamente rescindido assim que a licitação pública destinada para o mesmo fim seja concluída e 
tenha o seu objeto adjudicado e homologado. 
 
Art. 7º - Os casos omissos no presente ato serão resolvidos pelo Chefe do Poder Executivo Municipal. 

 
Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de 02 de maio de 2017, devendo vigorar por 
prazo de 90 (noventa) dias. 

 
Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 

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

Dado e traçado no Gabinete do Prefeito Municipal de Rio Novo do Sul/ES, aos 27 de abril de 2017. 
 
 

THIAGO FIORIO LONGUI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
PORTARIA N° 10, DE 13 DE ABRIL DE 2017. 

DESIGNA SERVIDOR PARA FISCAL DE CONTRATO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL/ES, usando de suas atribuições legais, 
conforme determina o art. 30 da Constituição Federal, art. 70 e 71, da Lei Orgânica Municipal, bem como art. 67 da Lei n° 
8.666/93, e demais normas que regem a matéria, e, 
RESOLVE: 
Art. 1º - DESIGNA a servidora CAMILA NUNES DE JESUS MARCONSINI, Enfermeira, Matrícula n° 39314-1, para ser fiscal 
responsável por acompanhar o andamento e a execução do contrato de nº 032 nos termos do Art. 67 da Lei nº 8.666/93. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
Rio Novo do Sul/ES, 13 de Abril de 2017. 
 
                                                                                        THIAGO FIÓRIO LONGUI 

PREFEITO MUNICIPAL 
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DECRETO INDIVIDUAL N° 0097/2017. 
NOMEIA SERVIDOR EM CARGO DE COMISSÃO. 
 
  O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas 
atribuições legais, conforme determina o art. 30 da Constituição Federal, art. 71, inciso VIII, da Lei Orgânica Municipal, de acordo 
com a Lei Municipal nº 108/97 de 17 de março de 1997 e de acordo com a Lei nº 711/2017 de 27 de março de 2017, 
 
  RESOLVE: 
 

Art. 1º - NOMEAR, o(a) Sr(a). ADEMAR EURICO WETLER, para exercer o cargo de COORDENADOR 
DE PLANEJAMENTO, ref. CC-1, 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 abril de 2017. 

 
THIAGO FIORIO LONGUI 

Prefeito Municipal 
 
DECRETO INDIVIDUAL N° 0098/2017. 
NOMEIA SERVIDOR EM CARGO DE COMISSÃO. 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições 
legais, conforme determina o art. 30 da Constituição Federal, art. 71, inciso VIII, da Lei Orgânica Municipal, de acordo com a Lei 
Municipal nº 108/97 de 17 de março de 1997 e Lei Municipal nº 327/2008 de 13 de maio de 2008, 
 RESOLVE: 

Art. 1º - NOMEAR, o(a) Sr(a). CAMILA GUIO MARIN, para exercer o cargo de COORDENADOR DE 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, ref. CF-1, 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 abril de 2017. 

THIAGO FIORIO LONGUI 
Prefeito Municipal 

 
 
DECRETO INDIVIDUAL Nº. 0099/2017 de 03/04/2017 
CONTRATAR SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso das atribuições legais 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 n° 270 de 09/06/2006. 
 
E de acordo com o que estabelece a Lei Municipal nº 486 de 05/03/2012. 
 
E em substituição, a servidor (a) titular da função, afastado (a) temporariamente, por motivo de licenças previstas em Lei; servidor 
aposentado ou desligado voluntariamente. 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º -Contratar em caráter temporário sujeito à rescisão antecipada com a nomeação de servidor aprovado em concurso público, 
nos casos de cargo vago em decorrência de aposentadoria ou desligamento voluntário; ou por retorno as atividades do titular do 
cargo, em casos de licenças previstas em Lei, pelo período abaixo discriminado: 
 
Nome do Contratado: MICHELE CHAVES KOPPE 
Função: MONITOR DE SALA DE AULA 
Inicio: 30/03/2017 
Término: 06/04/2017 
Servidor Titular da Função: MAURICIO CENA SOUZA NOBRE 
Motivo do Afastamento: PEDIDO DE DEMISSÃO 
 

DECRETOS INDIVIDUAIS 
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Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 30 de março do ano em curso, revogadas 
as disposições em contrário. 

REGISTRA-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
 

RIO NOVO DO SUL, 03 DE ABRIL DE 2017. 
 
 

THIAGO FIORIO LONGUI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
DECRETO INDIVIDUAL Nº 0100/2017. 
CONCEDE LICENÇA PARA TRATO DE INTERESSES PARTICULARES. 
 

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, 
 

  RESOLVE: 
Art. 1º - CONCEDER, conforme requerido no processo nº 0915/2017, LICENÇA PARA TRATO DE 

INTERESSES PARTICULARES, de 01/04/2017 a 31/03/2019 ao Sr.(a) ANA PAULA ALVES MOREIRA,  matrícula nº 1674-
8, nomeado(a) para o cargo de VETERINÁRIO. 

 
  Art.2º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de abril do corrente 
ano, revogadas as disposições em contrário. 
  REGISTRE SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
  RIO NOVO DO SUL-ES, 03 de abril de 2017. 
 

THIAGO FIORIO LONGUI 
         Prefeito Municipal 

 
 
 

DECRETO INDIVIDUAL N° 0101/2017. 
DISPENSA SERVIDOR 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,  
 

RESOLVE: 
Art.1º. – DISPENSAR o(a) servidor(a) GIZELLI DE SOUSA PASSAMANI, da função confiança de ENCARREGADO 

DE ÁREA, ref. FC-2, de provimento em comissão. 
 
  Art.2º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de abril do ano em curso, 
revogadas as disposições em contrário. 
 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
Rio Novo do Sul/ ES, 03 de abril de 2017. 

 
THIAGO FIORIO LONGUI 

Prefeito Municipal 
 
 
 
DECRETO INDIVIDUAL Nº. 0102/2017 DE 03/04/2017 
CONTRATAR SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso das atribuições legais 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 n° 270 de 09/06/2006,combinado com a Lei Municipal nº 285 de 28/02/2007. 
 
Em acatamento DECISÃO JUDICIAL proferida nos autos da Ação Civil Pública, processo nº 04206000813-5. 
 
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, com suporte na Lei Federal nº 11.350, de 05 de outubro de 2006, 
 
DECRETA 
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Art. 1º - Contratar em caráter temporário sujeito à rescisão antecipada, com o término do repasse dos recursos oriundos do 
Governo Federal, pelo período abaixo discriminado: 
 
Processo Seletivo Público n° 04 
Nome: BRUNA CHEIM SADER MALHEIROS  
Cargo: MÉDICO DO ESF 
Inicio: 03/04/2017 
Término: 31/12/2017 
 
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario. 
 

REGISTRA-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
 

RIO NOVO DO SUL, 03 DE ABRILDE 2017. 
 
 

THIAGO FIORIO LONGUI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

DECRETO INDIVIDUAL Nº. 0103/2017 DE 03/04/2017 
CONTRATAR SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso das atribuições legais 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 n° 270 de 09/06/2006,combinado com a Lei Municipal nº 285 de 28/02/2007. 
Em acatamento DECISÃO JUDICIAL proferida nos autos da Ação Civil Pública, processo nº 04206000813-5. 
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, com suporte na Lei Federal nº 11.350, de 05 de outubro de 2006, 
DECRETA 
Art. 1º - Contratar em caráter temporário sujeito à rescisão antecipada, com o término do repasse dos recursos oriundos do 
Governo Federal, pelo período abaixo discriminado: 
Processo Seletivo Público n° 04 
Nome: PRISCILA NOGUEIRA BASTOS   
Cargo: MÉDICO DO ESF 
Inicio: 03/04/2017 
Término: 31/12/2017 
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario. 

REGISTRA-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
RIO NOVO DO SUL, 03 DE ABRIL DE 2017. 

 
THIAGO FIORIO LONGUI 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

DECRETO INDIVIDUAL Nº. 0104/2017 de 03/04/2017 
CONTRATAR SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso das atribuições legais 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 n° 270 de 09/06/2006. 
 
E de acordo com o que estabelece a Lei Municipal nº 486 de 05/03/2012. 
 
E em substituição, a servidor (a) titular da função, afastado (a) temporariamente, por motivo de licenças previstas em Lei; servidor 
aposentado ou desligado voluntariamente. 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º -Contratar em caráter temporário sujeito à rescisão antecipada com a nomeação de servidor aprovado em concurso público, 
nos casos de cargo vago em decorrência de aposentadoria ou desligamento voluntário; ou por retorno as atividades do titular do 
cargo, em casos de licenças previstas em Lei, pelo período abaixo discriminado: 
 
Nome do Contratado: JULIANA FERNANDES LOUZADA 
Função: VETERINARIA 
Inicio: 03/04/2017 
Término: 31/12/2017 
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Servidor Titular da Função: ANA PAULA ALVES MOREIRA 
Motivo do Afastamento: LICENÇA PARA TRATO DE INTERESSES PARTICULARES 
 
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

REGISTRA-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
RIO NOVO DO SUL, 03 DE ABRIL DE 2017. 

 
THIAGO FIORIO LONGUI 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

 
 
DECRETO INDIVIDUAL N° 0105/2017 
DISPÕE SOBRE REPOSICIONAMENTO EM ULTIMO LUGAR NA LISTA DOS APROVADOS NO CONCURSO. 
 

OEXMº 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 e de acordo com o item 9.4 do 
Edital nº 01/2014 – Concurso Público.  

 
RESOLVE: 

 
Art.1º. Fica reposicionada em ultimo lugar na lista dos aprovados para o cargo de CUIDADOR/EDUCADOR, ou seja, 

para 47º lugar, a candidata aprovada em 10º ANDRESSA OLMO DA COSTA NUNESnos termos do previsto o item 9.4 do Edital 
nº 01/2014 – Concurso Público e declaração expressa de renuncia temporária firmada pela candidata.  

 
 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, 05 de abril de 2017. 

 
THIAGO FIORIO LONGUI 
Prefeito Municipal 

 
DECRETO INDIVIDUAL Nº. 0106/2017 de 05/04/2017 
CONTRATAR SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso das atribuições legais 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 n° 270 de 09/06/2006. 
 
E de acordo com o que estabelece a Lei Municipal nº 486 de 05/03/2012. 
 
E em substituição, a servidor (a) titular da função, afastado (a) temporariamente, por motivo de licenças previstas em Lei; servidor 
aposentado ou desligado voluntariamente. 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º -Contratar em caráter temporário sujeito à rescisão antecipada com a nomeação de servidor aprovado em concurso público, 
nos casos de cargo vago em decorrência de aposentadoria ou desligamento voluntário; ou por retorno as atividades do titular do 
cargo, em casos de licenças previstas em Lei, pelo período abaixo discriminado: 
 
Nome do Contratado: EDNEIA LIMA RODRIGUES SOUZA 
Função: SERVENTE 
Inicio: 05/04/2017 
Término: 31/12/2017 
Servidor Titular da Função: SHIRLENE EIRIZ DOS SANTOS 
Motivo do Afastamento: APOSENTADORIA 
 
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

REGISTRA-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
RIO NOVO DO SUL, 05 DE ABRIL DE 2017. 

 
 

THIAGO FIORIO LONGUI 
PREFEITO MUNICIPAL 
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DECRETO INDIVIDUAL Nº. 0107/2017 de 07/04/2017 
CONTRATAR SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso das atribuições legais 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 n° 270 de 09/06/2006. 
 
E de acordo com o que estabelece a Lei Municipal nº 486 de 05/03/2012. 
 
E em substituição, a servidor (a) titular da função, afastado (a) temporariamente, por motivo de licenças previstas em Lei; servidor 
aposentado ou desligado voluntariamente. 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º -Contratar em caráter temporário sujeito à rescisão antecipada com a nomeação de servidor aprovado em concurso público, 
nos casos de cargo vago em decorrência de aposentadoria ou desligamento voluntário; ou por retorno as atividades do titular do 
cargo, em casos de licenças previstas em Lei, pelo período abaixo discriminado: 
 
Nome do Contratado: MICHELE CHAVES KOPPE 
Função: MONITOR DE SALA DE AULA 
Inicio: 07/04/2017 
Término: 21/04/2017 
Servidor Titular da Função: TAIS FRANCISCO CUNHA 
Motivo do Afastamento: AFASTAMENTO MÉDICO 
 
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
 

REGISTRA-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
 

RIO NOVO DO SUL, 07 DE ABRIL DE 2017. 
 
 

THIAGO FIORIO LONGUI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

DECRETO INDIVIDUAL N° 0108/2017. 
MODIFICA CARGO DE SERVIDOR NOMEADO EM CARGO EM COMISSÃO.   
 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições 
legais, conforme determina o art. 30 da Constituição Federal, art. 71, inciso VIII, da Lei Orgânica Municipal e de acordo com a Lei 
Municipal nº 108/97, de 17 de março de 1997, 
  

Considerando que a Lei nº 711/2017 de 27 de março de 2017, unificou as Secretarias Municipais de Finanças e 
Planejamento, 
 
 RESOLVE: 
 

Art. 1º - Fica o(a) Sr(a). RAMOM RIGONI GOBETTI, designado para exercer o cargo de SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, ref. CC-S, de provimento em comissão. 

 
  Art.2º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 03 de abril do corrente ano, 
revogadas as disposições em contrário. 
 

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

Rio Novo do Sul/ ES, 07 de abril de 2017. 
 
 

THIAGO FIORIO LONGUI 
Prefeito Municipal 
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DECRETO INDIVIDUAL Nº 0109/2017. 
PROMOVE SERVIDOR(ES) MUNICIPAL DE ACORDO COM O ART. 6º DA LEI N.º 038/91, ALTERADA PELA LEI Nº 
485/2012 DE 28/02/2012. 
 

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, 
o(s) servidor(es) relacionado(s), retroagindo seus efeitos a data de vigência especificada abaixo. 
 

Matríc
ula 

Nome Cargo Classe 
Anterior 

Classe 
Atual 

Período Analisado Início da 
Vigência 

297-6 Ivanete Maria Monte Colle Peterle Servente E F 31/03/2013 a 31/03/2017 31/03/2017 

 
 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, 07 de abril de 2017. 
 

THIAGO FIORIO LONGUI 
         Prefeito Municipal 

 
 

 
 

DECRETO INDIVIDUAL N° 0110/2017. 
SUBSTITUI MEMBRO DA  COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE Nº 02. 

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

 
Art. 1º - Substituir a Sra. SHIRLEY MARIZETE SANDRINI DE OLIVEIRA pela Sra. CAMILA GUIO MARIN, 

para compor a Comissão de Processo Seletivo Simplificado de Nº 02 - para contratação imediata e formação de cadastro de reserva, 
objetivando o preenchimento da função pública de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, 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, com efeitos retroativos a 03 de abril do ano em curso, 
revogadas as disposições em contrário. 
 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
Rio Novo do Sul/ ES, 07 de abril de 2017. 

 
THIAGO FIORIO LONGUI 

Prefeito Municipal 
 

 
 

DECRETO INDIVIDUAL Nº. 0111/2017 de 10/04/2017 
CONTRATAR SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso das atribuições legais 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 n° 270 de 09/06/2006. 
 
E de acordo com o que estabelece a Lei Municipal nº 486 de 05/03/2012. 
 
E em substituição, a servidor (a) titular da função, afastado (a) temporariamente, por motivo de licenças previstas em Lei; servidor 
aposentado ou desligado voluntariamente. 
 
DECRETA: 
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Art. 1º -Contratar em caráter temporário sujeito à rescisão antecipada com a nomeação de servidor aprovado em concurso público, 
nos casos de cargo vago em decorrência de aposentadoria ou desligamento voluntário; ou por retorno as atividades do titular do 
cargo, em casos de licenças previstas em Lei, pelo período abaixo discriminado: 
 
Nome do Contratado: VERA LUCIA CARVALHO DIAS BIANCHI 
Função: MONITOR DE SALA DE AULA 
Inicio: 10/04/2017 
Término: 31/12/2017 
Servidor Titular da Função: MAURICIO CENA SOUZA NOBRE 
Motivo do Afastamento: PEDIDO DE DEMISSÃO 
 
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

REGISTRA-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
RIO NOVO DO SUL, 10 DE ABRIL DE 2017. 

 
 

THIAGO FIORIO LONGUI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
DECRETO INDIVIDUAL N° 0112 /2017. 
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 o Principio Constitucional da Continuidade dos Serviços Públicos.RESOLVE: 

Art. 1º - Fica prorrogado o contrato de trabalho até 01/07/2017 abaixo relacionado, sujeito à rescisão antecipada com o 
retorno do titular do cargo público. 

Nome do Contratado Função Substituindo o Servidor 

CAMILA NUNES DE JESUS 
MARCONSINI 

ENFERMEIRA LICIA LONGUI ROSSETO ROHR 

Art. 2º. – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 20 de março do ano corrente, 
revogadas as disposições em contrário. 

REGISTRE SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
RIO NOVO DO SUL-ES, 10 de abril de 2017. 

 
THIAGO FIORIO LONGUI 

                 Prefeito Municipal 
 

DECRETO INDIVIDUAL N° 0113 /2017. VAGO 
 

 
 
 

DECRETO INDIVIDUAL Nº. 0114/2017 
NOMEIA SERVIDOR DE PROVIMENTO EFETIVO. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL/ES, no uso das atribuições legais e, especialmente de acordo com, a Lei n°. 
038 de 06.12.91, RESOLVE: NOMEAR o (a) Sr°. (ª) DANIELE DA SILVA FERREIRA para o cargo de 
CUIDADOR/EDUCADOR, carreira III, classe “A”, por ter sido aprovado em CONCURSO PÚBLICO realizado no ano de 
2014/2015. 
 

REGISTRA-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
RIO NOVO DO SUL-ES, 19 DE ABRIL DE 2017. 

 
THIAGO FIORIO LONGUI 

Prefeito Municipal 
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DECRETO INDIVIDUAL N° 0115/2017. 
NOMEIA SERVIDOR EM CARGO DE COMISSÃO. 
 
  O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas 
atribuições legais, conforme determina o art. 30 da Constituição Federal, art. 71, inciso VIII, da Lei Orgânica Municipal, de acordo 
com a Lei Municipal nº 108/97 de 17 de março de 1997 e de acordo com a Lei nº 713/2017 de 20 de abril de 2017, 
 
  RESOLVE: 
 

Art. 1º - NOMEAR, o(a) Sr(a). EDGARD SCHEIDEGGER WETLER, para exercer o cargo de 
COORDENADOR DE INFORMÁTICA, TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO, ref. CC-1, 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, 24 de abril de 2017. 

 
THIAGO FIORIO LONGUI 

Prefeito Municipal 
 
 
DECRETO INDIVIDUAL Nº. 0116/2017 DE 24/04/2017 
CONTRATAR SERVIDOR EM CARÁTER TEMPORÁRIO 
 

A PREFEITA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso das atribuições legais 
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 n° 270 de 09/06/2006. 

Em acatamento DECISÃO JUDICIAL proferida nos autos da Ação Civil Pública, processo nº 04206000813-5. 
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, com suporte na Lei Federal nº 11.350, de 05 de outubro de 2006, 
 E em substituição, a servidora titular ad função, afastada temporariamente, por motivo de licença previstas em Lei. 

DECRETA: 
Art. 1° - Contratar em caráter temporário sujeito à rescisão antecipada, com o término do repasse dos recursos oriundos 

do Governo Federal, pelo período abaixo discriminado: 
Processo seletivo simplificado n° 002/2017 
Nome: LUCIANA GOMES TEIXEIRA 
Cargo: AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE 
Inicio: 24/04/2017 
Término: 07/08/2017 
Servidor Titular da Função: KARINA CRISTINA HEMERLY MARCON 
Motivo do Afastamento: LICENÇA MATERNIDADE 

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

Rio Novo do Sul/ ES, 24 de abril de 2017. 
THIAGO FIORIO LONGUI 

PREFEITO MUNICIPAL 
 
DECRETO INDIVIDUAL Nº. 0117/2017 
NOMEIA SERVIDOR DE PROVIMENTO EFETIVO. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL/ES, no uso das atribuições legais e, especialmente de acordo com, a Lei n°. 
038 de 06.12.91, RESOLVE: NOMEAR o (a) Sr°. (ª) VERA LÚCIA CARVALHO DIAS BIANCHI para o cargo de 
MONITOR DE SALA DE AULA, carreira II, classe “A”, por ter sido aprovado em CONCURSO PÚBLICO realizado no ano de 
2014/2015. 
 

REGISTRA-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
 

RIO NOVO DO SUL-ES, 26 DE ABRIL DE 2017. 
 

THIAGO FIORIO LONGUI 
Prefeito Municipal 
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PORTARIA N° 058/2017 de 03 de abril de 2017. 

HOMOLOGA 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 34, na seção III do CAPITULO VI da Lei Municipal nº 422 de 23 de novembro de 2010; 
 
E considerando o disposto do artigo 33 da Portaria n° 083/2016 de 07 de Novembro de 2016. 
RESOLVEM:  

Art.1º – Contratar em caráter temporário, sujeito a rescisão antecipada até o dia 21/12/2017, a Professora MaMPA V, 
RAYNE DA PENHA MARINATO , na vaga professora LUCIMARA BONADIMAN SARTÓRIO,  que se encontra de licença 
maternidade, com  25 horas semanais, com lotação na EMPEIEF MARIA GIACOMELLE PETERLE e 03 horas semanais nas aulas 
Arte EMUEF CACHOEIRINHA, na vaga CLASSE VAGA. SOMADOS 28 HORAS SEMANAIS a partir de 03/04/2017. 

 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, 03 de abril de 2017.                                                                                                                                                       
 

THIAGO FIORIO LONGUI                                                            MARLENE DECOTÉ TELLES 

      Prefeito Municipal                                                         Secretária Municipal de Educação e Cultura 

 
 
 
PORTARIA N° 059/2017 de 03 de abril de 2017. 

CESSAR A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA 
EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL E A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA DE RIO NOVO DO SUL/ES, no uso de suas atribuições legais e, especialmente nos termos da Lei nº 270 de 
09/06/2006; 

 
Considerando o disposto na seção III do CAPITULO VI da Lei Municipal nº 422 de 23 de novembro de 2010; 
 
Considerando a Portaria n° 83/2016 de 07 de Novembro de 2016.  

RESOLVE: 
Art.1º – Cessar o contrato em caráter temporário, firmado pela portaria 039/2017 da Professora MaMPA V,  JÉSSICA 

PEREIRA MARION, na vaga CLASSE VAGA com  08 horas semanais,  com lotação na EMEIEF PRINCESA aula de ARTES, 
VISTO PEDIDO DA MESMA. 

 

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

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

Rio Novo do Sul, 03 de abril 2017. 
 

THIAGO FIORIO LONGUI                                                            MARLENE DECOTÉ TELLES 

      Prefeito Municipal                                                         Secretária Municipal de Educação e Cultura 

 

PORTARIAS EDUCAÇÃO 
 



28 
 

28 de abril de 2017    E X E C U T I V O   Órgão Oficial do Município nº. 169 
 

 
 
 
 
PORTARIA N° 060/2017 de 03 de abril de 2017. 

HOMOLOGA 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 34, na seção III do CAPITULO VI da Lei Municipal nº 422 de 23 de novembro de 2010; 
 
E considerando o disposto do artigo 33 da Portaria n° 083/2016 de 07 de Novembro de 2016. 
RESOLVEM:  

Art.1º – Contratar em caráter temporário, sujeito a rescisão antecipada, até 21 de dezembro do ano em curso, a Professora 
MaMPA V, VALCLERIA MARCONSINI MARCHIORI ROHR , na classe de 04 anos, turno VESPERTINO, na CEI 
JOAQUINA NOGUEIRA vaga da professora CARINA GUIO MARIN MAMERI que está a disposição da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO NOVO DO SUL até o dia 21/12/2017.  

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, 03 de abril de 2017.                                                                                                                             
 

THIAGO FIORIO LONGUI                                                            MARLENE DECOTÉ TELLES 

      Prefeito Municipal                                                         Secretária Municipal de Educação e Cultura 

 
   
PORTARIA N° 061/2017 de 04 de abril de 2017. 

Dispõe sobre a alteração de carga horária de profissional da educação contratado em designação temporária. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, e a SECRETARIA 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 no artigo 34, na seção III do CAPITULO VI da Lei Municipal nº 422 de 23 de novembro de 2010; 
 
E considerando o disposto do artigo 33 da Portaria n° 083/2015 de 07 de Novembro de 2019. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Determinar a alteração da carga horária da professora contratada através da portaria 042/2017 em designação temporária A 

PARTIR DE 04 DE ABRIL DE 2017, abaixo relacionada:   

NOME DO PROFESSOR CARGO DE PARA 

KARINA PINTO MONTE ZANOL MaMPA IV 17 horas 25 HORAS 

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

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 

Rio Novo do Sul- Espírito Santo, 04 de abril de 2017. 
 

 

THIAGO FIORIO LONGUI                                                            MARLENE DECOTÉ TELLES 

      Prefeito Municipal                                                         Secretária Municipal de Educação e Cultura 
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
 
 

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 035/2013 
 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul. 
CONTRATADO: Empresa Empório Card Ltda. 
OBJETO: Prorrogação de prazo e aditivo de valor referente ao contrato nº 035/2013, cujo objeto versa sobre a contratação do 
serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, visando abastecer os veículos oficiais e 
equipamentos da Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul (próprios, locados e cedidos).  
PRAZO: 12 (doze) meses. 
VALOR: R$ 555.000,00 (quinhentos e cinquenta e cinco mil reais).  

DATA DA CELEBRAÇÃO: 07/04/2017. 
 

 
EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/2012 
 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul. 
CONTRATADO: Empresa Empório Card Ltda. 
OBJETO: Prorrogação de prazo referente ao contrato nº 053/2012, cujo objeto versa sobre o fornecimento de Cartões Alimentação 
para até 591 (quinhentos e noventa e um) servidores efetivos, comissionados e contratados da Prefeitura de Rio Novo do Sul. 
PRAZO: 04 (quatro) meses. 
DATA DA CELEBRAÇÃO: 28/04/2017. 
 

 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017 
 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul. 
CONTRATADO: Despachar Ltda ME. 
OBJETO: Acréscimo de quilometragem referente ao contrato nº 013/2017, cujo objeto versa sobre a contratação, em caráter de 
emergência, de Serviço Terceirizado Transporte Escolar dos Educandos da Rede Estadual de Ensino.  

VALOR: R$ 884,92 (oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos). 

DATA DA CELEBRAÇÃO: 03/04/2017. 
 
 
 

EXTRATO – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2017 
 

 
ATA Nº 008/2017 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul. 
CONTRATADO: Odontoplus LTDA ME 
OBJETO: A presente Ata tem por objeto Registro de Preços para aquisição de equipamentos para estruturação das Estratégias Saúde 
da Família, Estratégia Saúde Bucal e Atenção Básica, situados na Rua Coronel Joaquim Alves, nº 01, centro, Rio Novo do Sul, ES, 
conforme especificações no Termo de Referência 
VALOR GLOBAL: R$16.857,00 (dezesseis mil oitocentos e cinquenta e sete reais). 
PRAZO: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. 
DATA DA CELEBRAÇÃO: 11/04/2017 
 
 
ATA Nº 009/2017 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul. 
CONTRATADO: Cazele Sport Ltda EPP 
OBJETO: A presente Ata tem por objeto Registro de Preços para aquisição de equipamentos para estruturação das Estratégias Saúde 
da Família, Estratégia Saúde Bucal e Atenção Básica, situados na Rua Coronel Joaquim Alves, nº 01, centro, Rio Novo do Sul, ES, 
conforme especificações no Termo de Referência 
VALOR GLOBAL: R$22.098,00 (Vinte e dois mil e noventa e oito reais). 

 CONTRATOS 
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PRAZO: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. 
DATA DA CELEBRAÇÃO: 11/04/2017 
 
 
ATA Nº 010/2017 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul. 
CONTRATADO: M.S. Comércio EIRELI – ME. 
OBJETO: A presente Ata tem por objeto Registro de Preços para aquisição de equipamentos para estruturação das Estratégias Saúde 
da Família, Estratégia Saúde Bucal e Atenção Básica, situados na Rua Coronel Joaquim Alves, nº 01, centro, Rio Novo do Sul, ES, 
conforme especificações no Termo de Referência 
VALOR GLOBAL: R$ 14.066,00 (quatorze mil e sessenta e seis reais). 
PRAZO: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. 
DATA DA CELEBRAÇÃO: 11/04/2017 
 
 
 
ATA Nº 011/2017 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul. 
CONTRATADO: S2 Saúde Ltda. 
OBJETO: A presente Ata tem por objeto Registro de Preços para aquisição de equipamentos para estruturação das Estratégias Saúde 
da Família, Estratégia Saúde Bucal e Atenção Básica, situados na Rua Coronel Joaquim Alves, nº 01, centro, Rio Novo do Sul, ES, 
conforme especificações no Termo de Referência 
VALOR GLOBAL: R$649,00 (Seiscentos e quarenta e nove reais). 
PRAZO: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. 
DATA DA CELEBRAÇÃO: 11/04/2017 
 
ATA Nº 012/2017 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul. 
CONTRATADO: Mega Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos EIRELI. 
OBJETO: A presente Ata tem por objeto Registro de Preços para aquisição de equipamentos para estruturação das Estratégias Saúde 
da Família, Estratégia Saúde Bucal e Atenção Básica, situados na Rua Coronel Joaquim Alves, nº 01, centro, Rio Novo do Sul, ES, 
conforme especificações no Termo de Referência 
VALOR GLOBAL: R$24.273,50 (Vinte e quatro mil duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos). 
PRAZO: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. 
DATA DA CELEBRAÇÃO: 11/04/2017 
 
 
 

EXTRATO DE CONTRATO 2017 
 
 
CONTRATO Nº 028/2017 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul. 
CONTRATADO: Brasil Radiowave Ltda EPP.  
OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviços de telecomunicações, incluindo a instalação, manutenção e prestação de 
serviços técnicos de suporte, conforme especificações abaixo:  
  

Item Descrição Velocidades Quant. 

1 

Serviços de Telecomunicações para implantação, 
operação e manutenção de link de acesso dedicado, full 
duplex, simétrica, que suporte aplicações TCP/IP e 
proveja o acesso a Internet nas seguintes velocidades 

30 Mbps 01 

2 
Serviços de transmissão de dados e telecomunicações, 
incluindo a instalação, manutenção de rede de fibra 
óptica e prestação de serviços técnicos de suporte 

100 Mbps 10 

 
VALOR GLOBAL: R$ 65.250,00 (sessenta e cinco mil, duzentos e cinquenta reais). 

PRAZO: 09 (nove) meses, contados da assinatura do contrato. 
DATA DA CELEBRAÇÃO: 03/04/2017. 
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CONTRATO Nº 029/2017 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul. 
CONTRATADO: Ágape Assessoria e Consultoria LTDA. 
OBJETO: Contratação emergencial, por 180 (cento e oitenta) dias, de empresa especializada com o objetivo de implantação do 
Sítio Eletrônico da Prefeitura Municipal, com criação do layout, implantação dos dados, Portal da Controladoria, Portal da 
Transparência, Ouvidoria (novo E-SIC), licenciamento de uso, serviço de hospedagem de 100 contas de e-mail com capacidade de 
10 Gb para cada caixa de correio eletrônico no domínio @rionovodosul.es.gov.br, conforme Termo de Referência. 
VALOR GLOBAL: R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais). 

PRAZO: A vigência do presente contrato será de 180 (cento e oitenta) dias a 
contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, 
limitada a 60 (sessenta) meses, na forma do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.  

DATA DA CELEBRAÇÃO: 03/04/2017. 
 
 

CONTRATOS 
 
CONTRATO Nº 030/2017 
LOCATÁRIO: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul. 
LOCADOR: Jacinto Decoté 
OBJETO: Locação de um imóvel residencial situado em São Domingos, Zona Rural, neste município. O imóvel será utilizado para 
atender a família da Sr.(a)  Aliciane Rodrigues dos Santos, conforme Avaliação Psicossocial para Auxílio Moradia.  
VALOR GLOBAL: R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) 
PRAZO: 03/04/2017 a 30/09/2017. 
DATA DA CELEBRAÇÃO: 03/04/2017 
 
 
CONTRATO Nº 031/2017 
LOCATÁRIO: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul. 
LOCADOR: Pedro Carlos Pereira de Barros. 
OBJETO: Locação de imóvel residencial situado à Rua Fernando de Abreu, nº 13, neste município. O imóvel será utilizado para 
atender a família da Sr.(a)  Cristina Aparecida Ribeiro de Souza, conforme Avaliação Psicossocial para Auxílio Moradia.  
VALOR GLOBAL: R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) 
PRAZO: 03/04/2017 a 30/09/2017. 
DATA DA CELEBRAÇÃO: 03/04/2017 
 
 
CONTRATO Nº 032/2017 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul. 
CONTRATADO: CIM Expandida Sul. 
OBJETO: O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas administrativas do CONSÓRCIO entre os entes consorciados 
nos termos do art. 8º da Lei n.º 11.107/05, do Contrato de Consórcio Público e de seu Estatuto, tendo por fim o alcance dos 
objetivos descritos nos item XIV do Contrato de Consórcio Público firmado, bem como garantir a realização dos serviços em saúde 
disponibilizados por este consórcio através de tabela de procedimentos e valores do CIM – Expandida Sul, aprovada através de 
Assembleia Geral.  
VALOR: Fica estabelecido que, a título de rateio das despesas do CONSÓRCIO, o CONSORCIADO repassará o valor anual de R$ 
180.000,00 (cento e oitenta mil reais), divididos em 09 (nove) parcelas mensais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 
PRAZO: O presente contrato vigerá até 31/12/2017 
DATA DA CELEBRAÇÃO: 12/04/2017 
 

 
 
 

ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO Nº 004/2017        

A Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul/ES, inscrita no CNPJ nº 27.165.711/0001-72, autoriza a empresa BRASIL 

RADIOWAVE LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 05.780.907/0001-34, celebrado entre as partes através do contrato assinado dia 

03/04/2017 a dar início à Prestação de Serviços de Telecomunicações, incluindo a Instalação, Manutenção e Prestação de Serviços 

Técnicos de Suporte. 

Rio Novo do Sul-ES, 03 de abril de 2017.              THIAGO FIORIO LONGUI 

                                                                                                   Prefeito Municipal 
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ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO Nº 005/2017       

A Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul/ES, inscrita no CNPJ nº 27.165.711/0001-72, autoriza a empresa ÁGAPE 

ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.548.735/0001-80, celebrado entre as partes através do contrato 

assinado dia 03/04/2017 a dar início à Prestação de Serviços de Implantação do Sítio Eletrônico da Prefeitura Municipal, com 

criação do layout, implantação dos dados, Portal da Controladoria, Portal da Transparência, Ouvidoria (novo E-SIC), licenciamento 

de uso, serviço de hospedagem de 100 contas de e-mail com capacidade de 10 Gb para cada caixa de correio eletrônico no domínio 

@rionovodosul.es.gov.br.  

Rio Novo do Sul-ES, 03 de abril de 2017. 

THIAGO FIORIO LONGUI 

                                                                                                   Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 013/2017 
 

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:  
I- Cópia autenticada em cartório da Carteira de Identidade;  
II- Cópia autenticada em cartório do Título de Eleitor e certidão de quitação com a Justiça Eleitoral expedida 
há no máximo 30 (trinta) dias; 
III- Cópia autenticada em cartório do CPF e Comprovante de Regularização da Receita Federal;  
IV- Cópia autenticada em cartório do Certificado de Reservista, ou documento equivalente, ou ainda 
dispensa de incorporação (se do sexo masculino); 
V- Cópia autenticada em cartório da Certidão de nascimento ou casamento;  
VI- Cópia do Cartão de Cadastramento do PIS/PASEP (se tiver);  
VII- Exibição da Carteira de Trabalho e Previdência Social (cópia e Original)  
VIII- Uma fotografia tamanho 3x4 recente, colorida;  
IX- 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 
X- Exibição do original de Diploma ou Certificado de Conclusão do curso correspondente à escolaridade 

exigida, conforme especificação constante deste Edital; 

 

CONCURSO 
 



33 
 

28 de abril de 2017    E X E C U T I V O   Órgão Oficial do Município nº. 169 
 

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.  
9.3Considerado 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.  
9.4O 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.  
9.5Os 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 Classific PcD* NOME DO CANDIDATO 

 ação   

Cuidador/Educador 11° - Daniele Da Silva Ferreira 

Monitor de Sala de Aula 10° - Vera Lúcia Carvalho Dias Bianchi 
 

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). 

 
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; 
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• TGO; 

 
• TGP; 

 
• GAMA GT; 

 
• TAP; 

 
• VDRL; 

 
• Classificação Sanguínea ABO e Fator RH; 

 
• Fezes; 

 
• Urina EAS. 

 
3.2 - Nos  casos   específicos   do   cargo   CUIDADOR/EDUCADOR serão exigidos ainda os seguintes exames: 

 
• HBSAG 

• ANTI-HBS 

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, 06 de abril de 2017. 
 

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 13/2017, 

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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LICITAÇÃO 
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EDITAL N.º 04 
 

Processo Seletivo Simplificado N.º 02 
 

A Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, Estado do Espírito Santo, considerando a vacância do cargo de AGENTE COMUNITÁRIA 
DE SAÚDE, torna público a CONVOCAÇÃO para o exercício da função o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), conforme classificação a 
saber:  

 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE– (40 HORAS SEMANAIS) – MICROÁREA 07 – LOCALIDADE SÃO DOMINGOS  

 
CLASSIFICAÇ
ÃO  

Nº 
INSCRIÇAO 

NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO  

01 02 LUCIANA GOMES TEIXEIRA 48 PONTOS 
 

Rio Novo do Sul/ES, 19 de abril de 2017. 
 

BEATRIZ DE OLIVEIRA EIRIZ 

Presidente da Comissão 

 

  

CAMILA GUIO MARIN 

Membro da Comissão 

 DIANA FREITAS LADEIA DE CASTRO 

Membro da Comissão 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOMOLOGO OS TERMOS DO PRESENTE PROCESSO SELETIVO Nº 02 

EDITAL N º 04 

THIAGO FIORIO LONGUI 

Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 

Ata n.º 115/2017 
Sessão Ordinária 

 
Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal de Previdência – CMP, realizada às dez horas do dia 18 de abril de 2017, 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 o saldo financeiro existente; B) o Diretor Presidente apresentou Avaliação Atuarial 2017, realizada pela Caixa Econômica 

Federal, com as novas alíquotas de contribuição. C) Foi constatado que as alíquotas são as mesmas da Avaliação Atuarial 2016, portanto, não 

precisarão ser alteradas. Sendo assim, o art. 14 da Lei 264 de 29 de dezembro de 2005, deverá continuar assim expresso: 

 
Art. 14 – As contribuições previdenciárias de que tratam os incisos I e II do art. 13 serão de 17,79% (dezessete 
vírgula setenta e nove por cento) e 11,00% (onze por cento) ao FUNPREV e de 19,91 (dezenove vírgula 
noventa e um por cento) e 11,00% (onze por cento) ao FUNFIN.   

 
 
D) Após análise o Conselho homologou a Avaliação Atuarial, autorizando o Presidente a encaminhá-la ao Executivo Municipal. Nada mais 

havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, lavrada a ata e assinada por todos os presentes. 

 

IPASNOSUL 

PROCESSO SELETIVO 
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ALEXANDRE DA SILVA PEÇANHA           LEANDRO JOSÉ SANTOS SANTANA 
Conselheiro                                     Conselheiro  
 
ELY DECOTHÉ JUNIOR                               CRISTIANE ALVES PERIM DA SILVA   
Conselheiro                      Conselheira 
  
THAÍS EMÍLIA ROHR LOBO           GLÓRIA DA PENHA BAYERL DE OLIVEIRA 
Conselheira                                  Conselheira                                                                 
 
ANA CRISTINA SILVA FERNANDES DE SOUZA  
Convidada 
 
 
 
 
PORTARIA N.º 324/2017 
CONCEDE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 
 
O DIRETOR PRESIDENTE DO IPASNOSUL - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Novo do Sul, Estado do 
Espírito Santo, nomeado pelo Decreto Individual nº 0011/2017 e de acordo com a alínea “n”, inciso I do art. 29 da Lei 264/05, e: 
 
A DIRETORA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA DO IPASNOSUL - Instituto de Previdência dos Servidores do 
Município de Rio Novo do Sul, Estado do Espírito Santo, nomeado pelo Decreto Individual nº 0002/2017 e de acordo com a alínea “e”, 
inciso III do art. 29 da Lei 264/05: 
 
R E S O L V E M:  
 
Art. 1º - Conceder benefício previdenciário conforme se segue:  

 
Beneficiário   SHIRLENE EIRIZ DOS SANTOS 
Tipo de benefício APOSENTADORIA VOLUNTARIA POR IDADE  
Cargo ocupado pelo servidor SERVENTE, Carreira I, classe “E” 
Local trabalho Servidor: Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 
Tipo de Proventos: PROPORCIONAIS – SEM PARIDADE 
Fundamentação legal • Art. 40, Parágrafo 1º, incisos III, Alinea “b” da CF/88 da EC 41/2003 

 
Data de vigência  05/04/2017 

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

 
REGISTRE-SE.  PUBLIQUE-SE.  CUMPRA-SE. 
RIO NOVO DO SUL/ES, 05 de Abril de 2017. 
 
ALEXANDRE DA SILVA PEÇANHA 
                Diretor Presidente 
     Decreto Individual N° 0011/2017 
 
 
ANA CRISTINA SILVA FERNANDES DE SOUZA 
   Diretora Administrativa, Financeira e Previdenciária 
                 Decreto Individual N° 002/2017 
 
 
 
 
 
PORTARIA N.º 325/2017 
 CONCEDE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO  
 

O DIRETOR PRESIDENTE DO IPASNOSUL - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio 
Novo do Sul, Estado do Espírito Santo, nomeado pelo Decreto Individual nº 2262//2013 e de acordo com a alínea “b”, inciso I do art. 29 da 
Lei 264/05; 
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 R E S O L V E: Conceder benefício previdenciário de Auxilio Doença com fulcro no Art. 37 inciso I, “E”, c/c 
art. 42 da Lei 264/05, conforme se segue:  

 
Nome do Beneficiário Cargo ocupado pelo 

servidor 
Vínculo com Período de Concessão 

AZENALDO KOPPE DUTRA Auxiliar 
Administrativo 

Prefeitura 11.04.2017 a 07.10.2017 

ELENIR PETERLE PAIXÃO 
MACHADO 

Servente Câmara 
Municipal 

31.03.2017 a 29.05.2017 

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

 
RIO NOVO DO SUL – ES, 26 DE ABRIL DE 2017. 

 
ALEXANDRE DA SILVA PEÇANHA                ANA CRISTINA SILVA FERNANDES DE SOUZA 
       DIRETOR  PRESIDENTE                 DIRETORA  PREVIDENCIÁRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

EXECUTIVO MUNICIPAL 

 
THIAGO FIORIO LONGUI 

Prefeito Municipal  
 

EMÍLIO MAMERI NETO 
Vice-Prefeito Municipal 

 
JOSÉ LEANDRO BARROS 

Secretário Municipal de Administração  
 

RAMOM RIGONI GOBETTI 
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento 

 
MARLENE DECOTÉ TELLES 

Secretária Municipal de Educação e Cultura  
 

ALESSANDRO FIDELIS KOPPE 
Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo  

 
JULIANA CREMONINE ROVETA 

Secretária Municipal de Saúde  
  

IZAURA AMARAL SILVA SARTÓRIO 
Secretária Municipal de Assistência Social 

 
MELQUISEDEQUI LAQUINI MORO 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico Rural, 
Industrial e Meio Ambiente 

 
DARLONI ALMEIDA LAIBER 

Secretário Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos  
 
 

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

THAIS EMILIA ROHR LOBO 
 


