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LEIS 

LEI COMPLEMENTAR Nº 067, DE 29 DE AGOSTO DE 2022. 

INSTITUI A POLÍTICA DE DESJUDICIALIZAÇÃO NO ÂMBITO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIRETA E INDIRETA. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO; faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Esta Lei institui a Política de Desjudicialização no âmbito da 

Administração Pública Municipal Direta e Indireta, com os seguintes 

objetivos: 

I - Reduzir a litigiosidade; 

II - Estimular a solução adequada de controvérsias; 

III - Promover, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos; 

IV - Aprimorar o gerenciamento do volume de demandas administrativas 

e judiciais. 

Art. 2º A política de Desjudicialização será coordenada pela 

Procuradoria Geral do Município, cabendo-lhe, dentre outras ações: 

I - Dirimir, por meios autocompositivos, os conflitos entre órgãos e 

entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta; 

II - Avaliar a admissibilidade de pedidos de resolução de conflitos, por 

meio de composição, no caso de controvérsia entre particular e a 

Administração Pública Municipal Direta e Indireta; 

III - Requisitar, aos órgãos e entidades da Administração Pública 

Municipal, informações para subsidiar sua atuação; 

IV - Promover o arbitramento das controvérsias não solucionadas por 

meios autocompositivos, na hipótese do inciso I; 

V- Fomentar a solução adequada de conflitos, no âmbito de seus órgãos 

de execução; 

VI - Identificar e fomentar práticas que auxiliem na prevenção da 

litigiosidade; 

VII - Identificar matérias elegíveis à solução consensual de 

controvérsias. 

Capítulo II 

DOS INSTRUMENTOS PARA A SOLUÇÃO ADEQUADA DE 

CONTROVÉRSIAS 

 

SEÇÃO I 

DA ATUAÇÃO EM SEDE JUDICIAL E ADMINISTRATIVA 

Art. 3º O Município de Vargem Alta representado em judicial e 

extrajudicialmente pela Procuradoria Geral do Município poderá 

transigir, conciliar, acordar, deixar de contestar ou de recorrer, desistir 

de recursos interpostos ou concordar com a desistência do pedido 

efetuada pela parte contrária, fundamentadamente, nos termos desta 

Lei.  

§ 1º Compete ao Procurador ou Subprocurador Geral encarregado pelo 

processo em que se pretende a realização dos atos previstos no caput 

instaurar processo administrativo, fundamentando o interesse público na 

medida por meio de parecer escrito, com prévia consulta à Secretaria de 

Finanças sobre a existência de dotação orçamentária e recursos 

financeiros para celebração de acordo.  

§ 2º A realização dos atos processuais mencionados no caput deste 

artigo dependerão de homologação pelo Prefeito. 

Art. 4º As transações, conciliações e acordos judiciais serão celebrados 

em causas de valor não superior a 60 (sessenta) salários mínimos, salvo 

se houver renúncia, pela parte contrária, do montante excedente.  

§1º A conciliação judicial celebrada na forma desta Lei, em audiência ou 

por acordo com a parte ou seu procurador, deverá ser homologada 

judicialmente, bem como transitar em julgado para que produza seus 

efeitos jurídicos.  

§2º Na hipótese de conciliação judicial o termo de acordo deverá conter, 

obrigatoriamente, como se dará o pagamento de honorários 

advocatícios e das custas judiciais. 

§3º Em caso de litisconsórcio ou ações coletivas, o limite do valor contido 

no caput do presente artigo será multiplicado pelo número de autores 

participantes do mesmo processo.  

§4º Quando a pretensão da ação versar sobre obrigações vincendas, a 

conciliação ou a transação somente será possível se o somatório de 12 

(doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não 

exceder o valor estabelecido no caput, salvo se houver renúncia, pela 

parte autora, do montante excedente.  
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Art. 5º O representante judicial do Município poderá deixar de contestar, 

não recorrer ou desistir dos recursos já interpostos, 

fundamentadamente, quando a pretensão deduzida ou a decisão 

judicial, estiver de acordo com:  

I - Decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de 

constitucionalidade;  

II - Enunciados de súmula vinculante e súmulas dos Tribunais 

Superiores;  

III - Acórdãos em incidente de assunção de competência; 

 IV - Acórdãos em incidente de resolução de demandas repetitivas; 

 V - Acórdãos em julgamento de recursos extraordinário e especial 

repetitivos; 

 VI - Jurisprudência pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, Superior 

Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior do Trabalho ao tempo dos 

atos processuais previstos no caput deste artigo;  

VII - Inexistir qualquer controvérsia quanto ao direito aplicado; 

VIII - Houver reconhecimento de erro administrativo por autoridade 

competente. 

§1º Os representantes judiciais do Município estão dispensados de 

interpor recurso extraordinário, recurso especial e recurso de revista, se 

a pretensão recursal estiver consubstanciada em simples reexame de 

prova.  

§2º Em qualquer hipótese, o procurador deverá peticionar nos autos do 

processo judicial, informando o juiz da dispensa em contestar, recorrer 

ou da desistência, justificando o ato.  

 

SEÇÃO II 

DA MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM 

Art. 6º A Administração Pública Municipal Direta e Indireta poderá prever 

cláusula de mediação nos contratos administrativos, convênios, 

parcerias, contratos de gestão e instrumentos congêneres. 

Art. 7º A Administração Pública Municipal Direta e Indireta poderá 

utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos 

patrimoniais disponíveis, nos termos da Lei Federal nº 9.307, de 23 de 

setembro de 1996. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

Vargem Alta-ES, 29 de agosto de 2022. 

 

ELIESER RABELLO 

Prefeito Municipal 

_________________________________________________________ 

LEI Nº 1401, DE 29 DE AGOSTO DE 2022. 

INSTITUI A POLÍTICA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E CONTROLE 

POPULACIONAL DE CÃES E GATOS NO MUNICÍPIO DE VARGEM 

ALTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO; faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art.1º Fica instituído no Município de Vargem Alta a política municipal de 

controle populacional de cães e gatos. 

Parágrafo Único. O Poder Executivo Municipal poderá contar com a 

participação de associações de proteção animal, questões sanitárias ou 

ambientais, bem como dos proprietários de cães e gatos 

Art. 2º A política municipal terá também caráter educativo e será 

efetivado através da confecção e divulgação de material informativo 

sobre a campanha para a distribuição à população, com o seguinte 

conteúdo: 

I – a importância da vacinação e da vermifugação; 

II – controle de zoonoses; 

III - noções de cuidados com cães e gatos; 

IV – problemas gerados pela superpopulação de animais domésticos e 

a necessidade de controle populacional; 

V – orientação sobre a castração de animais à população e mitos que 

envolvem a esterilização, bem como os cuidados após a operação; 

VI – legislação vigente acerca da convivência dos animais domésticos 

com a população humana, e outros itens que se tornarem necessários; 

VII – educação sanitária, maus tratos e abandono de animais; 

VIII - guarda responsável. 

Parágrafo Único. É vedada a referência a produtos e atos nocivos  a 

animais. 

Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, por intermédio da 

Secretaria Municipal de Agricultura, a realizar campanhas de 

conscientização dos munícipes, que poderão ser realizadas através de 

convênios com a iniciativa privada, organizações não governamentais 

de proteção animal, fundações, órgãos públicos, associações, entidades 

educacionais, entidades ambientalistas, organizações da sociedade civil 

e o organizações da sociedade civil de interesse público com os 

seguintes objetivos: 

I - organização e patrocínio da política municipal de  controle 

populacional de animais em especial cães e gatos; 

II- criação e distribuição de material educativo sobre a guarda 

responsável de cães e gatos; 

III- divulgação da campanha  e do conteúdo do material  informativo  e 

educativo. 

§ 1º Poderá ser promovido mutirões periódicos para a castração gratuita 

de animais que se encontram em situação de abandono no município de 

Vargem Alta. 

§2° Veterinários e Professores de Universidades estarão autorizados a 

participarem do programa. 

§3° Será realizada anualmente nas Escolas Municipais, uma campanha 

sobre a posse responsável de animais com palestras educativas. 

Art. 4° O Poder Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria 

Municipal de Agricultura, deverá aplicar Notificação Recomendatória e 

multa a proprietários  de cães e gatos que fiquem  soltos em vias 

públicas, ou cães de médio e grande porte que sejam conduzidos sem 

uso de coleira. 

§1º Os proprietários de cães de médio e grande porte serão 

responsabilizados caso estes animais estejam, por qualquer motivo, nas 

ruas sem uso de coleira, seja por flagrante ou denúncia comprovada, 

inicialmente através de Notificação Recomendatória pelo Município, e 

em caso de reincidência, será emitida multa aos proprietários. 

§2º Em caso do não recolhimento de fezes deixadas pelo animal, ou no 

caso de conduzir o animal para urinar em local impróprio, seja por 

flagrante ou denúncia comprovada, os proprietários serão 
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responsabilizados inicialmente através de Notificação recomendatória 

pelo Município e em caso de reincidência, será emitida multa aos 

proprietários. 

§3° A multa prevista nos parágrafos anteriores será de 20 UFMVA por 

animal, destinado ao poder Executivo Municipal em conta própria da 

Secretaria Municipal de Agricultura. 

Art. 5º O Poder Executivo Municipal poderá realizar convênios ou 

parcerias com entidades públicas e/ou privadas, cooperativas, 

organizações não governamentais (ONGs), instituição de ensino, 

voluntários, organizações da sociedade civil e organizações da 

sociedade civil de interesse público, bem como patrocinadores para a 

viabilização dos procedimentos cirúrgicos e ações de controle 

populacional. 

Art. 6° O Poder Executivo Municipal poderá realizar castrações 

definitivas ou esterilizações temporárias por medicação de cães e gatos, 

inclusive através  de convênio  com  clínicas e a UFES, de forma 

prioritária  aos  animais  errantes  do município. 

Art. 7º O Poder Executivo Municipal deverá atualizar anualmente o 

banco de dados populacional de cães e gatos no Município, com 

distinção de gênero, através de censo próprio. 

Art. 8º Fica expressamente proibida a captura e extermínio de cães e 

gatos no Município, exceto nos casos previstos nas legislações 

específicas. 

Art. 9º O Poder Executivo Municipal deverá fiscalizar estabelecimentos 

que comercializam produtos químicos rotineiramente usados para o 

sacrifício de animais. 

Art. 10 As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por 

conta de dotações orçamentárias próprias e suplementares, e se 

necessário, for o caso de: 

 I - recursos transferidos por meio de convênios celebrados com órgãos 

federais e estaduais; 

 II - doações ou legados de pessoas físicas e entidades públicas e 

privadas e, 

 III - outras fontes. 

Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 12 Revogam-se as disposições em contrário. 

Vargem Alta-ES,29 de agosto de 2022. 

 

ELIESER RABELLO 

Prefeito Municipal 

_________________________________________________________ 

EDITAIS 

PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS/2022 

EDITAL/EST N.º 19/2022 

C O N V O C A Ç Ã O 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, Estado do Espírito 

Santo, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA o(s) candidato(s) 

abaixo, classificado(s) no PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS, 

referente ao EDITAL/EST Nº 01/2022, de 01/02/2022, com classificação 

final - homologada através do Edital/EST nº 02/2022, de 25/02/2022, 

promovido em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola – 

CIEE-ES, para comparecer(em) à gerência de Recursos Humanos da 

Prefeitura Municipal de Vargem Alta, situada à Rua Zildio Moschen nº 

22, Centro, Vargem Alta – ES, no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da 

data de publicação deste, no horário de 12:00 às 17:00 horas, 

munido(s) de documento de identificação, para manifestar interesse no 

estágio. 

DIREITO 

CLASSIFICAÇÃO NOME 

4º HUGO ROCHA RAMOS PINTO 

Vargem Alta, ES, 29 de Agosto de 2022.  

 ELIESER RABELLO 

Prefeito Municipal 

_________________________________________________________ 

LICITAÇÃO 

AVISO JULGAMENTO DE 

HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 000020/2022 

 

O Município de Vargem Alta/ES, por intermédio do Presidente da CPL, 

torna público o resultado da habilitação, após análise da documentação 

das empresas participantes da Tomada de Preços 000020/2022, sendo 

consideradas habilitadas as empresas CANDIDO SOARES 

CONSTRUTORA EIRELI, COMERCIAL VARGAS LTDA, CONSTRU 

HERMES EIRELI, ESTUFAS E GALPOES FARDIN EIRELI, LIL 

CONSTRUÇÕES LTDA, OPUS ENGENHARIA E CONSULTORIA 

LTDA e R.A.G. CONSTRUTORA  EIRELI, não havendo empresas 

inabilitadas para continuidade no certame. O inteiro teor da decisão 

estará à disposição das empresas, na Sala da CPL, ficando, desde já, 

notificados os interessados da presente decisão, bem como a intimação 

do prazo para a interposição de recurso e, se houver, apresentação de 

contrarrazões no prazo legal. Esclarecimentos no mesmo endereço, 

pelos telefones (28) 3528-1900/ 99968-8191 ou pelo e-mail: 

cpl.vargemalta@gmail.com.  

ID: 2022.071E0700001.01.0031 

Vargem Alta/ES, 29 de agosto de 2022 

JOAO RICARDO CLAUDIO DA SILVA 

Presidente da CPL 

_________________________________________________________ 

AVISO JULGAMENTO DE 

HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 000021/2022 

O Município de Vargem Alta/ES, por intermédio do Presidente da CPL, 

torna público o resultado da habilitação, após análise da documentação 

das empresas participantes da Tomada de Preços 000021/2022, sendo 

consideradas habilitada(s) a(s) empresa(s) CANDIDO SOARES 

CONSTRUTORA EIRELI, CONSTRU HERMES EIRELI, ESTUFAS E 

GALPOES FARDIN EIRELI, LIL CONSTRUÇÕES LTDA e R.A.G. 

CONSTRUTORA EIRELI e inabilitada(s) a(s) empresa(s) 

COMERCIAL VARGAS LTDA para continuidade no certame. O inteiro 

teor da decisão estará à disposição das empresas, na Sala da CPL, 

ficando, desde já, notificados os interessados da presente decisão, bem 

como a intimação do prazo para a interposição de recurso e, se houver, 

apresentação de contrarrazões no prazo legal. Esclarecimentos no 

mesmo endereço, pelos telefones (28) 3528-1900/ 99968-8191 ou pelo 

e-mail: cpl.vargemalta@gmail.com.  

ID: 2022.071E0700001.01.0032 

Vargem Alta/ES, 29 de agosto de 2022 

JOAO RICARDO CLAUDIO DA SILVA 

Presidente da CPL 
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TERMO ADITIVO CONTRATO 000144/2021 

ID CIDADES: 2021.071E0700001.01.0027 

006 TERMO ADITIVO DE VALOR ao Contrato firmado entre 

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES e a empresa FF CONSTRUÇÕES 

COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI na declarada forma abaixo: 

CONTRATANTE:  O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, pessoa jurídica 

de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o nº 31.723.570/0001-33, com 

sede na Rua Zildio Moschen, nº 22, Centro, Vargem Alta/ES, CEP: 

29.295-000, representado pelo prefeito Municipal, Sr. Elieser Rabello, 

portador do CPF nº 756.501.937-20 e RG. nº 366.631/ES. 

CONTRATADA: Pessoa jurídica de direito privado, a empresa empresa 

FF CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 41.117.108/0001-

46, com sede na Rua Nilson Criz, nº00, União, Piúma-ES, CEP:29.285-

000, por seu representante legal, Srª Gabriela Jordane Fosse, brasileira, 

divorciada, advogada, inscrito no CPF/MF sob nº 118.938.747-61 e 

Cédula de Identidade nº 2043113, expedida por SSP/ES, residente e 

Domiciliado na cidade de Piúma/ES, na Rua Nilson Cruz, nº00, União, 

CEP: 29.285-000, de acordo com a representação legal que lhe é 

outorgada por Contrato Social. 

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o 

presente termo de aditivo, tendo em vista o contido nos autos do 

Contrato Original nº 000144/2021 - assinado em 06 de agosto de 2021, 

Convite Nº 001/2021  nos termos e condições que se seguem:  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1. O presente Termo de Aditivo de Valor, solicitado pela contratada 

com protocolo de nº 3793/2021 tem como objeto solicitação de aditivo 

de valor, referente ao contrato nº 000144/2021, com objeto 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 

EXECUÇÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO RURAL E REPARO DE 

RUAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, SEM FORNECIMENTO DE 

MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES. 

1.1 Considerando, que a empresa fica ciente do detalhamento do 

aditivo, por meio da justificativa técnica, planilha orçamentária e 

memória de cálculo, onde contém os serviços que serão acrescidos e 

realizados pela contratada conforme anexo I, II e III do contrato.  

CLÁUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA   

2.1 Considerando, a necessidade de acréscimo da obra, que tem 

seu prazo de validade em 05 de junho de 2022, e para que a da obra 

dê continuidade e que para execução continue é fundamental o 

acréscimo; 

2.2 Considerando, que o engenheiro responsável, Sr. GERALDO 

BRUNORO ESTEVES concorda com o aditivo de valor de acordo com 

a Memória de Cálculo e Justificativa; 

2.3 Considerando, que o Secretaria Municipal de Obras, Serviços 

Urbanos e Interior Sr. Deoclaciano de Souza Cardoso Netto é favorável 

a adição de valor para execução da obra; 

2.4 Considerando, que o chefe do Executivo Prefeito Municipal é 

favorável a adição de valor para execução da obra; 

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇOS, CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS 

E REAJUSTAMENTO  

3.1 Em atendimento a solicitação da Empresa e do setor de engenharia, 

fica aditivado o Contrato Original, em sua Cláusula Terceira, referente 

ao valor, que fica acrescido em R$ 14.215,72 (quatorze mil duzentos 

e quinze reais e setenta e dois centavos), sendo um percentual de 

10,46% portanto, dentro do limite de 25 % (vinte e cinco por cento) 

permitido por lei.  

CLÁUSULA QUARTA - FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA  

4.1 Considerando a necessidade do aditivo, destacamos o 

Perecer Jurídico da Procuradoria Geral do Município, em salientar: 

"Necessário frisar o que prece a legislação vigente neste sentido, em 

especial o artigo 65 da Lei º 8.666/93, in verbis:  

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as 

devidas justificativas, nos seguintes casos: 

[...]  

II - por acordo das partes: 

[...]  

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou 

serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação 

técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

[...] 

§ 1o O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, 

serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou 

de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus 

acréscimos.'' 

CLÁUSULA QUINTA- DO DEMAIS INFORMAÇÕES 

5.1 Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas do contrato 

principal e não alcançadas pelo presente aditivo, o qual é ratificado em 

todas as suas demais cláusulas e condições, e do qual o presente 

instrumento passa a fazer parte integralmente e complementar, a fim de 

que juntos produzam um único efeito de direito, e, por estarem justos e 

contratados assinam as partes 04 (quatro) vias de igual teor, para um 

só efeito. 

Vargem Alta/ES, 07 de julho de 2022. 

____________________________ 

ELIESER RABELLO 

Prefeito Municipal 

_________________________________ 

FF CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  

Contratado 

_________________________________________________________ 

TERMO ADITIVO CONTRATO 000230/2020 

ID CIDADES: 2020.071E0700001.01.0036 

005 TERMO ADITIVO ao Contrato firmado entre MUNICÍPIO DE 

VARGEM ALTA/ES e a empresa R.A.G. CONSTRUTORA  EIRELI na 

declarada forma abaixo: 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, pessoa jurídica 

de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o nº 31.723.570/0001-33, com 

sede na Rua Zildio Moschen, nº 22, Centro, Vargem Alta/ES, CEP: 

29.295-000, representado pelo prefeito Municipal, Sr. Elieser Rabello, 

portador do CPF nº 756.501.937-20 e RG. nº 366.631/ES. 

CONTRATADA: Pessoa jurídica de direito privado, a empresa R.A.G. 

CONSTRUTORA  EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob nº 32.663.550/0001-87, com sede à Rua Paulino Francisco 

Moreira, 142 - Centro - Vargem Alta - ES - CEP: 29.295-

000,email:giovannigrechi@gmail.com,por seu representante legal Sr. 

(a) REGILENE APARECIDA GRECHI, Brasileira, solteira, inscrito no 

CPF/MF sob nº 020.224.747-32 e Cédula de Identidade nº 877503, 

residente e Domiciliado na Av. Joao Calabrez , s.n., São Vicente , 

Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29.322-972 , neste ato, 

representado pelo seu bastante procurador Giovanni Grechi , brasileiro, 

casado, empresário, CIC n.º 793.610.057-15, Cédula de Identidade RG 
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n.º 726.945-ES residente e domiciliado à Rua Av. Joao Calabrez, s.n., 

São Vicente, Cachoeiro de Itapemirim - ES - CEP: 29.322-972, de 

acordo com a representação legal que lhe é outorgada por Contrato 

Social. 

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o 

presente termo de aditivo, tendo em vista o contido nos autos do 

Contrato Original nº 000230/2020 - assinado em 16 de dezembro de 

2020, Tomada de Preços 000017/2020 nos termos e condições que se 

seguem:  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1. O presente Termo de Aditivo, solicitado pela contratada com 

protocolo de nº 2659/2022, tem como objeto solicitação de aditivo de 

prazo, referente ao contrato nº 000230/2020, processo nº 002793/2020, 

com objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

EXECUÇÃO DE OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO 

JERÔNIMO GRILLO, NA LOCALIDADE DE FRUTEIRAS NOVA, 

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, CONSIDERANDO O CONTRATO 

DE REPASSE Nº 886689/MC/CAIXA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA   

2. Considerando, que o engenheiro responsável, Sr. GERALDO 

BRUNORO ESTEVES concorda com o aditivo, destacando na 

Justificativa Técnica, que devido a empresa se encontrava 

impossibilitada de finalizar a obra pelo atraso da entrega do aterro, que 

foi execultado pela Prefeitura Municipal de Vargem Alta . 

2.1 Considerando, que o Secretário Municipal de Cultura, 

Turismo e Esportes, o Sr. Elias Abreu de Oliveira é favorável a adição 

de prazo por mais três (02) meses.  

2.2 Considerando, que o chefe do Executivo Prefeito Municipal é 

favorável a adição de prazo por mais três (02) meses.   

CLÁUSULA TERCEIRA- DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 

SEGUNDA  

3. Fica prorrogado o prazo da ordem de serviço e renovado o 

contrato de acordo com a cláusula segunda do contrato original nº 

000230/2020 firmado em 16 de dezembro de 2020, que vigorará pelo 

período compreendido entre 22 de julho de 2022 a 21 de setembro de 

2022. 

CLÁUSULA QUARTA - DO DEMAIS INFORMAÇÕES 

4. Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas do 

contrato principal e não alcançadas pelo presente aditivo, o qual é 

ratificado em todas as suas demais cláusulas e condições, e do qual o 

presente instrumento passa a fazer parte integralmente e 

complementar, a fim de que juntos produzam um único efeito de direito, 

e, por estarem justos e contratados assinam as partes 04 (quatro) vias 

de igual teor, para um só efeito. 

Vargem Alta/ES, 20 de julho de 2022. 

______________________________ 

ELIESER RABELLO  

Prefeito Municipal 

_________________________________ 

R.A.G. CONSTRUTORA  EIRELI  

Contratado 

_________________________________________________________ 

TERMO ADITIVO CONTRATO 000144/2021 

ID CIDADES: 2021.071E0700001.01.0027 

006 TERMO ADITIVO DE VALOR ao Contrato firmado entre 

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES e a empresa FF CONSTRUÇÕES 

COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI na declarada forma abaixo: 

CONTRATANTE:  O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, pessoa jurídica 

de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o nº 31.723.570/0001-33, com 

sede na Rua Zildio Moschen, nº 22, Centro, Vargem Alta/ES, CEP: 

29.295-000, representado pelo prefeito Municipal, Sr. Elieser Rabello, 

portador do CPF nº 756.501.937-20 e RG. nº 366.631/ES. 

CONTRATADA: Pessoa jurídica de direito privado, a empresa empresa 

FF CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 41.117.108/0001-

46, com sede na Rua Nilson Criz, nº00, União, Piúma-ES, CEP:29.285-

000, por seu representante legal, Srª Gabriela Jordane Fosse, brasileira, 

divorciada, advogada, inscrito no CPF/MF sob nº 118.938.747-61 e 

Cédula de Identidade nº 2043113, expedida por SSP/ES, residente e 

Domiciliado na cidade de Piúma/ES, na Rua Nilson Cruz, nº00, União, 

CEP: 29.285-000, de acordo com a representação legal que lhe é 

outorgada por Contrato Social. 

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o 

presente termo de aditivo, tendo em vista o contido nos autos do 

Contrato Original nº 000144/2021 - assinado em 06 de agosto de 2021, 

Convite Nº 001/2021  nos termos e condições que se seguem:  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

2. O presente Termo de Aditivo de Valor, solicitado pela contratada 

com protocolo de nº 3793/2021 tem como objeto solicitação de aditivo 

de valor, referente ao contrato nº 000144/2021, com objeto 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 

EXECUÇÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO RURAL E REPARO DE 

RUAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, SEM FORNECIMENTO DE 

MATERIAL, NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES. 

1.1 Considerando, que a empresa fica ciente do detalhamento do 

aditivo, por meio da justificativa técnica, planilha orçamentária e 

memória de cálculo, onde contém os serviços que serão acrescidos e 

realizados pela contratada conforme anexo I, II e III do contrato.  

CLÁUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA   

2.1 Considerando, a necessidade de acréscimo da obra, que tem 

seu prazo de validade em 05 de junho de 2022, e para que a da obra 

dê continuidade e que para execução continue é fundamental o 

acréscimo; 

2.2 Considerando, que o engenheiro responsável, Sr. GERALDO 

BRUNORO ESTEVES concorda com o aditivo de valor de acordo com 

a Memória de Cálculo e Justificativa; 

2.3 Considerando, que o Secretaria Municipal de Obras, Serviços 

Urbanos e Interior Sr. Deoclaciano de Souza Cardoso Netto é favorável 

a adição de valor para execução da obra; 

2.4 Considerando, que o chefe do Executivo Prefeito Municipal é 

favorável a adição de valor para execução da obra; 

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇOS, CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS 

E REAJUSTAMENTO  

3.1 Em atendimento a solicitação da Empresa e do setor de engenharia, 

fica aditivado o Contrato Original, em sua Cláusula Terceira, referente 

ao valor, que fica acrescido em R$ 14.215,72 (quatorze mil duzentos 

e quinze reais e setenta e dois centavos), sendo um percentual de 

10,46% portanto, dentro do limite de 25 % (vinte e cinco por cento) 

permitido por lei.  

CLÁUSULA QUARTA - FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA  

4.1 Considerando a necessidade do aditivo, destacamos o 

Perecer Jurídico da Procuradoria Geral do Município, em salientar: 

"Necessário frisar o que prece a legislação vigente neste sentido, em 

especial o artigo 65 da Lei º 8.666/93, in verbis:  

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as 
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devidas justificativas, nos seguintes casos: 

[...]  

II - por acordo das partes: 

[...]  

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou 

serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação 

técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

[...] 

§ 1o O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, 

serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou 

de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus 

acréscimos.'' 

CLÁUSULA QUINTA- DO DEMAIS INFORMAÇÕES 

5.1 Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas do contrato 

principal e não alcançadas pelo presente aditivo, o qual é ratificado em 

todas as suas demais cláusulas e condições, e do qual o presente 

instrumento passa a fazer parte integralmente e complementar, a fim de 

que juntos produzam um único efeito de direito, e, por estarem justos e 

contratados assinam as partes 04 (quatro) vias de igual teor, para um 

só efeito. 

Vargem Alta/ES, 07 de julho de 2022. 

____________________________ 

ELIESER RABELLO 

Prefeito Municipal 

_________________________________ 

FF CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  

Contratado 

_________________________________________________________ 

TERMO ADITIVO CONTRATO 000141/2020 

ID CIDADES: 2020.071E0700001.01.0009 

007 TERMO ADITIVO ao Contrato firmado entre MUNICÍPIO DE 

VARGEM ALTA/ES e a empresa NOVA TRACK CONSTRUTORA 

LTDA na declarada forma abaixo: 

CONTRATANTE:  O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, Espírito Santo, 

pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Zildio Moschen,  22, 

Centro, Vargem Alta/ES, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 

31.723.570/0001-33, neste ato representado pelo Sr. ELIESER 

RABELLO, portador do CPF nº 756.501.937-20 e RG. nº 366.631/ES. 

CONTRATADA: Pessoa jurídica de direito privado, a empresa NOVA 

TRACK CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 

35.721.340/0001-96 com sede à Avenida Presidente Getulio Vargas, 35 

- Centro - Vitória - ES - CEP: 29010350, e-mail 

novatrackadm@gmail.com, por seu representante legal, Sr.  Elisio 

Pertel, Brasileiro, Solteiro, inscrito no CPF/MF sob nº 007.826.637-88 

Cédula de Identidade nº 842629SSPES residente e Domiciliado na Rua 

Carlos Delgado Guerra Pinto, 390 - Jardim Camburi - Vitoria - ES - CEP: 

29090040 de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por 

Contrato Social. 

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o 

presente termo de aditivo, tendo em vista o contido nos autos do 

Contrato Original nº 000141/2020 - assinado em 07 de julho de 2020, 

Tomada de Preços 000004/2020 nos termos e condições que se 

seguem:  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1. O presente Termo de Aditivo, solicitado pela contratada com 

protocolo de nº 2606/2022 tem como objeto solicitação de aditivo de 

prazo, referente ao contrato nº 000141/2020, processo nº 000292/2020, 

com objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVS E 

DRENAGEM, NA RUA PROJETADA PRINCIPAL, NA LOCALIDADE 

DO AYD, MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, CONSIDERANDO O 

CONTRATO DE REPASSE Nº 862870/MTUR/CAIXA; 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA   

2. Considerando, a necessidade de acréscimo ao prazo de 

contrato, que tem seu prazo de validade em 13 de julho de 2022, sendo 

que para soluções de pendencias contratuais justificada no processo é 

fundamental o mesmo está no prazo;  . 

2.1 Considerando, que o engenheiro responsável, Sr. GERALDO 

BRUNORO ESTEVES concorda com o aditivo, destacando na 

Justificativa Técnica, que a construtora possui saldo a receber do 

convenio junto á Caixa Econômica Federal.   

2.2 Considerando, que o Secretário Municipal de Obras, Serviços 

Urbanos e Interior, o Sr. Deoclacino De Souza Cardoso Netto é 

favorável a adição de prazo por mais 12 (doze) meses para execução 

da obra; 

2.3 Considerando, que o chefe do Executivo Prefeito Municipal é 

favorável a adição de prazo por mais 12 (doze) meses para execução 

da obra; 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 

SEGUNDA  

3. Fica prorrogado o prazo de contrato de acordo com a cláusula 

segunda do contrato original nº 000141/2020 firmado em 07 de julho de 

2020, que vigorará pelo período compreendido entre 14 de julho de 

2022 a 13 de julho de 2023. 

CLÁUSULA QUARTA - DO DEMAIS INFORMAÇÕES 

4. Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas do 

contrato principal e não alcançadas pelo presente aditivo, o qual é 

ratificado em todas as suas demais cláusulas e condições, e do qual o 

presente instrumento passa a fazer parte integralmente e 

complementar, a fim de que juntos produzam um único efeito de direito, 

e, por estarem justos e contratados assinam as partes 04 (quatro) vias 

de igual teor, para um só efeito. 

Vargem Alta/ES, 11 de julho de 2022. 

ELIESER RABELLO 

Prefeito Municipal 

_________________________________ 

NOVA TRACK CONSTRUTORA LTDA  

Contratado 

_________________________________________________________ 

AVISO DE CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO  

O Município de Vargem Alta/ES torna público, para conhecimento dos 

interessados, que em conformidade com a legislação pertinente, torna 

sem efeito a publicação de AVISO RESULTADO E  HOMOLOGAÇÃO 

DO CREDENCIAMENTO 000001/2022, considerando a necessidade 

de adquação do processo, para sua devida homologação, publicada no 

Diário Oficial do Município em 18 de agosto de 2022 – Edição nº 1948, 

página 03. 

Vargem Alta/ES, 29 de agosto de 2022. 

_____________________________________ 

ELIESER RABELLO 

Prefeito Municipal 
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AVISO RESULTADO E  HOMOLOGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 

 000001/2022 

ID: 2022.071E0500001.17.0001 

A Prefeitura Municipal de Vargem Alta, através do presidente da CPL 

vem a público, de acordo com Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93, 

informar que, em prosseguimento ao processo de abertura do 

Credenciamento nº 000001/2022, destinada a CREDENCIAMENTO DE 

PESSOAS FÍSICAS QUE SEJAM DETENTORAS DE PELO MENOS 1 

(UM) IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, OBJETIVANDO 

POSSÍVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE BASE DO 

SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA/ES.e como melhor 

proposta a apresentada pelo Srº PAULO SERGIO CIPRIANI LOPES, 

no valor de r$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) mensal, perfazendo 

o valor total de r$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais).  

  

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Mediante indicação do Presidente da CPL e parecer da PGM 

HOMOLOGO a proposta elaborada pelo Srº PAULO SERGIO 

CIPRIANI LOPES. 

Vargem Alta/ES,29 de agosto de 2022 

ELIESER RABELLO 

Prefeito Municipal 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA Nº 009/2022 

APLICA A PENALIDADE DISCIPLINAR DE SUSPENSÃO. 

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições 

legais, que lhe confere o art. 222 da Lei complementar 10 de 02 de 

julho de 2003; 

RESOLVE: 

Art. 1º Aplicar a penalidade disciplinar de SUSPENSÃO pelo período de 

90 (noventa) dias a servidor inscrito sob a matrícula n° 0****9, lotado na 

Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com o disposto no Art. 203 da 

Lei Complementar n° 010/2003 – Conforme apuração do Processo 

Administrativo Disciplinar n° 003/2022 instituído pela portaria n° 

005/2022. 

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

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

Vargem Alta – ES, 29 de agosto de 2022. 

Berg da Silva 

Secretário Municipal de Administração 

_________________________________________________________ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 

EDITAL SEME Nº 053/2022  

CONVOCAÇÃO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL SEME Nº 068/2021 

A Secretária de Educação do Munícipio de Vargem Alta, Estado do 

Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo 

Decreto nº 4334/2021, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, 

classificados no Processo Seletivo Simplificado – Edital SEME 

068/2021, para preenchimento de vagas de acordo com as normas aqui 

estabelecidas. 

1. Da convocação e dos critérios de avaliação. 

1.1 Os candidatos CONVOCADOS deverão comparecer na 

Secretaria Municipal de Educação, localizada à Rua Paulino Francisco 

Moreira, 172, Centro – Vargem Alta/ES, nos dias e horários 

estabelecidos para cada cargo, conforme Anexo I do presente edital. 

1.2 Os candidatos deverão comparecer munidos de:  

1.2.1 Documentos originais apresentados no ato da inscrição, 

como pré-requisito, títulos/cursos, para conferência e autenticação 

por membro da comissão de processo seletivo. 

1.2.2 Cópias simples dos documentos relacionados no Anexo II 

do presente edital, para efeito de formalização do contrato. 

1.2.3 A falta de qualquer documento citado nos itens 1.2.1 e 

1.2.2 impedirá o candidato de fazer a escolha de vaga e, 

consequentemente, a formalização do contrato. 

1.3 O não comparecimento do candidato na chamada ou a 

chegada ao local da escolha após a chamada do seu nome, implicará na 

sua eliminação. 

1.4 Aos candidatos convocados, cujos nomes não aparecem 

com indicação de asterisco (*), não será assegurado o direito de 

ingresso no cargo pleiteado, mas apenas a expectativa de ser chamado 

seguindo a ordem de classificação, em número de vagas suficiente para 

suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 

Vargem Alta/ES, 29 de agosto de 2022. 

 

Michele de Oliveira Sampaio 

Secretária de Educação 

do Município de Vargem Alta/ES 

Decreto 4334/2021 

 

ANEXO I 

CARGO: PMFD - ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: 

HISTÓRIA 

Data da escolha de vaga: 31/08/2022 

Horário: 08 horas 

 

N° de 

inscrição 

Nome 
Pontuação Classificação 

264 
LUCAS GASPAR 

GROLA* 
10 23º 

140 
ANDRIELI DE SOUZA 

RAVERA 
08 24º 

 

Michele de Oliveira Sampaio 

Secretária de Educação 

do Município de Vargem Alta/ES 

Decreto 4334/2021 
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ANEXO II 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ADMISSÃO (CÓPIA 

SIMPLES)  

• Carteira de Identidade  

• CPF (dados atualizados conforme certidão de casamento, se 

for o caso) 

• Comprovante de situação cadastral no CPF (obter no site da 

Receita Federal) 

• Título de Eleitor  

• Carteira de Trabalho – CTPS – cópia das páginas onde conste 

fotografia, número/série, dados pessoais e página do contrato do último 

emprego, caso possua  

• Comprovante de inscrição no PIS/PASEP - (caso possua) 

• Certificado de Reservista ou de dispensa de incorporação 

(para candidatos do sexo masculino)  

• Certidão de Nascimento ou Casamento – conforme o estado 

civil  

• Comprovante de residência atualizado (conta de água, 

energia elétrica, telefone ou outro documento hábil que comprove a 

residência atual)  

• Comprovante de escolaridade  

• Comprovante de inscrição e de regularidade no órgão de 

classe respectivo (para Professores de Educação Física) 

• Certidão de Quitação Eleitoral (obter junto à Justiça Eleitoral 

ou no site do TSE) 

• Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Policia Civil 

– (pode ser obtida no site da Policia Civil – www.pc.es.gov.br) 

• Certidão Negativa Criminal – 1ª instância (fóruns), natureza da 

certidão: todas exceto família (pode ser obtida no site www.tjes.jus.br)  

• Certidão de Nascimento e CPF dos filhos/dependentes 

menores de 21 anos de idade  

• Cartão de vacinação dos filhos/dependentes de até 7 anos de 

idade  

• Comprovante de matrícula e frequência escolar dos filhos de 

04 a 14 anos de idade  

• Declaração de não acúmulo de cargos públicos (original) 

modelo poderá ser obtido na Secretaria Municipal de Educação de 

Vargem Alta 

• Declaração de bens (original) modelo poderá ser obtido na 

Secretaria Municipal de Educação de Vargem Alta 

• 1 foto(3x4) atual 

• Atestado de Saúde Ocupacional – ASO (original), emitido pelo 

Serviço de Medicina do Trabalho do Município de Vargem Alta. 

 

Vargem Alta/ES, 29 de agosto de 2022. 

 

Michele de Oliveira Sampaio 

Secretária de Educação 

do Município de Vargem Alta/ES 

Decreto 4334/2021 

_________________________________________________________ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

FINANÇAS 

EDITAL DE INTIMAÇÃO SEMFI Nº 01/2022 

O Secretário Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Vargem 

Alta, ES, no uso de suas atribuições legais, intima os contribuintes 

relacionados no Anexo Único deste edital, nos termos dos artigos 125, 

inciso I e § 1º, da Lei Complementar 023/2006, para que no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da data da publicação deste edital, a providenciem 

o pagamento e regularização dos débitos inscritos em Dívida Ativa 

existente junto ao Município de Vargem Alta/ES ou apresentem 

comprovação da regularidade dos débitos relacionados no ANEXO I. 

Art. 1º - O não atendimento desta intimação no prazo estabelecido acima 

ensejará a cobrança administrativa e judicial dos débitos existentes, 

sendo adotadas medidas como protesto extrajudicial e execução fiscal, 

negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito, além de outras 

medidas previstas no ordenamento jurídico pátrio.  

Art. 2º - Empresas optantes do SIMPLES Nacional que não 

providenciarem a regularização no prazo definido, nos termos dos 

artigos 17, V, 28 e 31 inciso IV e § 2º da Lei Complementar nº 123/2006, 

estão sujeitas à EXCLUSÃO do Regime Especial Unificado de Tributos 

e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte – SIMPLES NACIONAL.  

Art. 3º - Para o pagamento e regularização dos débitos os contribuintes 

deverão se dirigir ao setor de tributação do município localizado na Rua 

Zildo Moschen, nº 22, Centro, Vargem Alta, de segunda à sexta, no 

horário de 12h00 às 16h30 min. 

Vargem Alta, ES, 29 de agosto de 2022 

 

Elieser Rabello 

Prefeito Municipal 

 

 

Emerson Cereza Souza 

Secretário Municipal de Finanças 

 

CARGO RELAÇÃO DE EXAMES 

NECESSÁRIOS PARA 

AQUISIÇÃO DO ASO 

- Profissional do Magistério 

Função de Docência; 

 

 

Sangue: Hemograma completo, 

VDRL, TSH, T4, Glicemia e 

Videolaringoscopia. 

http://www.tjes.jus.br/
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