
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIÚMA—ES
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 1.089 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2017.

Dispõe sobre o cancelamento dos festejos do
fériado de Carnaval/2017.

JOSÉ RICARDO PEREIRA DA COSTA, Prefeito do Município
de Piúma, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições le—
gais que lhe conferem o art. 29 da Constituição Federal, o art. 20
da Constituição Estadual, bem como, pelo disposto no art. 102, in—
ciso VII da Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO que um Estado Democrático de Direito visa
resguardar os direitos e garantias fundamentais da inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, a segurança e a pro—
priedade, estabelecidos no artigo 5o da Constituição federal, as—
sim como o zelo pelo princípio constitucional da dignidade da pes—
soa humana:

CONSIDERANDO que nesta época do ano, a população de
Piúma que e de aproximadamente 20.000 (vinte mil) habitantes, au—
menta consideravelmente, com a chegada de turistas das regiões vi—
zinhas e de todo o país;

CONSIDERANDO a crise da segurança pública no Estado do
Espirito Santo e sua evolução até o presente momento,

CONSIDERANDO que ea população poderá estar vulnerável
quanto a sua integridade fisica durante os festejos,

CONSIDERANDO a crise econômica instalada em todo país,
especialmente em nosso Estado e Município,

CONSIDERANDO que a administração pública tem como es—
copo objetivar a prudência e a segurança da população preservadosacima de qualquer outro interesse. '
DECRETA:

Art. lº O CANCELAMENTO dos festejos do feriado de Çar—naval de 2017 em Piúma.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu—
blicação, ficando revogadas as disposições em contrario.

Piúma (ES) 16 de fevereiro de 201. ma dª W 4-
RICARDO PEREIRA DA cost, ªªª—JªwPrefeito Municipal ' ' __

- Danielle S. Bam
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DIVERSOS

iJitoria (ES), Sexta-feira, 24 de Fevereiro de 201 ?.

entre si fazem o MUNICÍPIO DE
PANELAS-ES e a Empresa POSTO
DE COMBUSTÍVEIS PANCAS
- l-IFLELI. Objeto: O preço da
Ata de Registro de Preços ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
00272016, que tem como objeto
o registro de preços para possível
fornecimento de gasolina comum,
para abastecimento dos veículos
da frota do municipio lotados nas
Secretarias de: Educação; Obras,
infraestrutura e Desenvolvimento
Urbano; Agricultura e Meio
Ambiente; Saúde; Gabinete
do Prefeito e Assistência Social
conforme especificações e
quantidades no anexo ida presente
ata fica REAJUSTADO em 1,54%
(um virgula cinquenta e quatro por
cento) tendo por base a Cláusula
Décima Primeira, Alínea J da
referida Ata, as demais informações
constam no Processo 18472017.
Data assinatura: 1803172017.

SIDICLEI GILES DE ANDRADE
Prefeito Municipal

Protocolo 296343
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Dispõe sobre o cancelamento
dos festejos do feriado de
Carna val/201 7.

Jose RICARDO PEREIRA oa
COSTA, Prefeito do Municipio de
Piúma, Estado do Espírito Santo,
no uso de suas atribuições legais
que lhe conferem o art. 29 da
Constituição Federal, o art. 20
da Constituição Estadual, bem
como, pelo disposto no art. 102,
inciso VII da Lei Orgânica do
Município e, CONSIDERANDO
que um Estado Democrático de
Direito visa resguardar os direitos
e garantias fundamentais da
invioiabilidade do direito à vida, à
liberdade, à íguaidade, à segurança
e à propriedade, estabelecidos no

artigo Sº de Constituição federal,
assim como o zelo pelo princípio
constitucional da dignidade da
pessoa humana;
CONSIDERANDO que nesta época
do ano, a popuiação de Piúma que
é de aproximadamente 20.000
[vinte mil) habitantes, aumenta
consideravelmente, com a chegada
de turistas das regiões vizinhas e
de todo o país;
CONSIDERANDO a crise da
segurança pública no Estado do
Espirito Santo e sua evolução até o
presente momento,
CONSIDERANDO que a população
poderá estar vulnerável quanto à
sua integridade física durante os
festejos,
CONSIDERANDO a crise
econômica instalada em todo país,
especialmente em nosso Estado e
Município,
CONSIDERANDO que a
administração pública tem como
escopo objetivar a prudência
e a segurança da população
preservados acima de qualquer
outro interesse.

DECRETA:
Art. lª O CANCELAMENTO dos
festejos do feriado de Carnaval de
2017 em Piúma.
Art. zº Este Decreto entra em
vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições
em contrário.
Piúma (ES) 16 de fevereiro de
2017.,

JOSE RICARDO F. DA COSTA
Prefeito Municipal

Protocolo 296358

Santa Leopoldina :

EXTRATO DO TERMO ADITIVO
Nº BOS/2017 AO CONTRATO

ADMINISTRATIVO Nº
09012016. .

CONTRATADO: __ CONSTRUTORA
AGUAS DO JORDAO EIRELI—ME.
OBJETO: Termo aditivo .de
prorrogação de prato de vigência e
execução, por mais 30 (trinta) dias,
a partir de 27f0272017 e término
para 2670372017, bem como o
replanilhamento com acréscimos
de R$ 6.576,79 e supressões de R$
19.855,81 de serviços e materiais,
alterando o valor inicial do contrato
para R$ 221.720,98. Processo
Adm. Nº 0654/2016 - SEOSP.

Sta. Leppoldina, 21/02/2017.

VALDEMAR L. HORBELT
COUTINHO

PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

Protocolo 296479

Prefeitura Municipal de São
Mateus

Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipalde

Administração e Recursos
Humanos

entra]. DE convocação

A Secretaria Municipal de
Administração e Recursos Humanos,
no uso de suas atribuições legais,
faz saber que Ficam convocados
os candidatos aprovados e
classificados no Concurso Público
de Provas e Títulos, objeto do
Edital PMSM 001f2013, conforme
listagem abaixo, a comparecerem
no dia os DE Hanço DE 2o17,
às 14:00 HORAS, na Secretaria
Municipal de Administração,
localizada Rua da Liberdade,
nº. 37, Fátima, São Mateus,! ES,
para a entrega de documentos
conforme relação abaixo, bem
como, para a comprovação
exigida pelo item 2.2 do Edital
nº. 001/2013, a saber:

503— PROCURADOR MUNICIPAL
120. 0323292 - SAMIA soaaes
CARREFTA

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA TODOS os cascos
Cõpia simples com apresentação
de originais

1. Carteira de trabalho (parte da

luinluodugimlmeale pelo I'ilti- DE PART "LME N[“) DE IMPRENSA OI ICIAL DO ESTADO- ÍJO ESPIRITO SAN I'ODªll: 5513.1411". .“;dª' chrcimw .OIT'ãsniúil] fill
L'Miguldc Autenticação chcdl'ªcl'

foto e verso).
2. Carteira de identidade.
3, CPF.

4. Titulo de Eleitor e comprovantes
da última votação, ' ou declaração
de quites com a Justiça Eleitoral.
5. Se homem, Certificado de

' Reservista.
6. certidão de nascimento ou
casamento. .
7. Certidão dos filhos menores
de 14 anos (menor de 7 anos
trazer-cópia do cartão de vacina
atualizado; e maior de 7 anos
comprovante escolar).
8. Comprovante de Residência.
9. Cartão PISIPASEP.
.10. 02 fotografias 3 x 4 — recentes
(Original).
11. Comprovação da escolaridade,
e formação ou o curso exigido para
o exercicio do cargo para o qual
será empossado;
12. Registro ' no respectivo
Conselho de Classe, se houver,
bem como estar inteiramente quite
com as demais exigências legais
do órgão fiscalizador do exercício
profissional;
13. Atestado de antecedentes
criminais._

sor-rar. DE convocação -
exames MÉDICOS

A Secretaria Municipal de
Administração e Recursos
Humanos, no uso de suas
atribuições legais, faz saber
que 'os candidatos aprovados e
classificados no Concurso público
de Provas e Títulos, objeto do
Edital PMSM 00172013, ficam
cientes que deverão se apresentar
nesta Secretaria Municipal de
Administração, situada a Rua da
Liberdade, nº. 37, Bairro Fátima,
São MateusjEs, NO DIA 03 DE
MARÇO DE 2017, conforme o item
14.14 do Edital 001f2013.

Item 14.14 do Edital:
“O candidato aprovado no Concurso
Público, quando convocado para
posse e efetivo exercício do cargo,
será submetido e Exame Médico
Admissionai para avaliação de sua
capacidade física e mental, cujo
caráter e eliminatório e constitui
condição e pré—requisito para que
se concretize a posse. Correra' por
conta do candidato a realização
de todos os exames médicos
necessários solicitados no ato de
sua convocação.”

LISTA os exames E Lauoos
necessanros (sana TODOS
os cascos)

*Hemograma Completo.
*Glicose
*EAS (urina)
-*EPF (fezes)
*RX coluna lombo—sacra com Laudo
*ECG . (eietrocardiograma) com
Laudo
=*ªiítvaiiação Psicológica com Laudo

São Mateusts, 23/02/2017.
Saulo Rodrigues Meirelles

Secretária Municipal de
Administração.

Protocolo 296320

DIÁRIO OFICiAL nos PODERES oo ESTADO

5
ERRATA. .DE EXTRATO oo
ADITIVO coz, cou'rnaro N.“
112272016, PUBLICADO no
DIO, EM safari/zon.

QudeseJet

“ADITIVO Nº. com".

tratasse;

“ADITIVO Nº. 002".

São MateusiEs, 2310272017.
Protocolo 296331

exrnaro oo conrnaro Nº
003/2017. PROCESSO Nº
37.617/2016 - SESA — PP
OEM-[2016
PARTES: PREFEITURA
MUNICIPAL DE SERRA e a
Empresa FARMACIA ESSENCIA
LTDA EPP. Objeto: Contratação
de Empresa para fornecer
medicamentos visando atender
as vítimas contaminadas
pelo pesticida MALATHION
e pacientes com direito a
retirar produtos em função de
Mandados Judiciais. Valor global:
R$480. 000,01(Quatrocentos e
oitenta mil reais e um centavo).
Vigência: 0270172017 a
31j12]2017. Gestor: VERUSKA
SEG-ATO GARCIA DA SILVA.
As despesas correrão a conta da
Dotação orçamentária:

10.303.0210.2.117 —
3.3.90.32.00- 1.201.0000

SESAfCPL 24,032! 2017
Protocolo 296242

' VilaÍVãlZério

comu. oE ' convocaçãopaocesso seumvo eunuco
00112017

2ª convocação
A Secretária Municipalde Educação,
no uso de suas atribuições legais
que lhe são conferidas pelo Decreto
n0003f2017 021013'2017, com
base no que dispõe o Edital do
Processo Seletivo Nº 001/2017
de 18 de janeiro de 2017 e de
acordo com a divulgação do
RESULTADO FINAL APOS RECURSO
em 16!02f2017, CONVOCA os
candidatos classificados nos
cargos abaixo discriminados,
para comparecerem na Câmara
Municipal de Vila Valério,
situada à Rua Natalino Cassi,
Nº 100, Centro, 1ll'ila ªllialeriorr
Es, CEP: 29.785-000 - nos dias
e horários estabelecidos neste
edital,comtodaadocumentação
exigida para efeito de validação
da inscrição e escolha de vaga..
Em seguida, os candidatos que
fizerem a escolha da vaga,
deverão protocolar toda a
documentação na Prefeitura
Municipal de Vila Valério até o
dia 02!03j2017.

cascos, para E HORÁRIO oa
cnamaoa


