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

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETOS 

DECRETO Nº 4751, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022. 

ALTERA O DECRETO N° 3955, DE 16 DE MAIO DE 2019. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais; 

Considerando a contratação de um novo funcionário com capacitação 

técnica para análise de projetos de engenharia; 

DECRETA: 

Art. 1° O Anexo III, do Decreto n° 3955, de 16 de maio de 2019 passa a 

vigorar com nova redação. 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos aos processos de licenciamento em tramitação 

na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

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

 

Vargem Alta-ES, 15 de setembro de 2022. 

 

ELIESER RABELLO 

Prefeito Municipal 

 

ANEXO III 

DOCUMENTAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL 

1. Anuência Prévia Ambiental – APRA 

● Requerimento (ofício); 

● Relatório Técnico Ambiental Prévio – RETAP, elaborado com 
base no Termo de Referência constante no Anexo V deste 
Decreto, impresso e digital (gravado em CD); 

● Cópia do Contrato Social e respectivas alterações, se houver, 
ou Declaração de Firma Individual; 

● Cartão de CNPJ; 

● Cópia do CPF e RG – Titulares da empresa; 

● Cópia do título de domínio da área ou contrato de locação / 
arrendamento; 

● Guia de recolhimento de taxa (DAM); 

● Original ou cópia autenticada da ART; 

● Em caso de supressão da vegetação, Anuência do Instituto de 
Defesa Agropecuária e Florestal na área rural (IDAF); 

● Apresentar Planta de detalhes com coordenadas geográficas da 
poligonal da área a ser licenciada, utilizando-se o Datum WGS-
84 (UTM), quando necessário; 

● Original ou cópia da folha da publicação do requerimento da 
APRA, preferencialmente no Diário Oficial do Estado ou 
subsidiariamente no Órgão Oficial do Município, e em Jornal 
local ou de grande circulação. Prazo: 15 (quinze) dias após 
protocolizar o Requerimento junto à SEMMA. 

 

2. Licença Prévia – LP 

● Requerimento, conforme modelo no Anexo XVI; 

● Requerimento de CNDA, conforme modelo no Anexo XVIII; 

● Relatório Técnico Ambiental Prévio – RETAP, elaborado com 
base no Termo de Referência constante no Anexo V deste 
Decreto, impresso e digital (gravado em CD); 

● Cópia do Contrato Social e respectivas alterações, se houver, 
ou Declaração de Firma Individual; 

● Cópia do CNPJ; 

● Cópia do CPF e RG – Titulares da empresa; 

● Cópia do título de domínio da área ou contrato de locação / 
arrendamento; 

● Projetos pertinentes à atividade a ser licenciada, acompanhados 
de ART; 

● Guia de recolhimento de taxa (DAM); 

● Original ou cópia autenticada da ART; 

● Em caso de supressão da vegetação, Anuência do Instituto de 
Defesa Agropecuária e Florestal na área rural (IDAF); 

● Original ou cópia da folha da publicação do requerimento da 
respectiva licença, preferencialmente no Diário Oficial do Estado 
ou subsidiariamente no Órgão Oficial do Município, e em Jornal 
local ou de grande circulação. Prazo: 15 (quinze) dias após 
protocolizar o Requerimento junto à SEMMA. 
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3. Licença de Instalação – LI 

● Requerimento, conforme modelo no Anexo XVI; 

● Requerimento de CNDA, conforme modelo no Anexo XVIII; 

● Plano de Controle Ambiental – PCA, impresso e digital (gravado 
em CD); 

● Cópia do título de domínio da área ou contrato de locação / 
arrendamento; 

● Projetos pertinentes à atividade a ser licenciada, acompanhados 
de ART; 

● Cópia do Contrato Social e respectivas alterações, se houver, 
ou Declaração de Firma Individual; 

● Cópia do CNPJ; 

● Cópia do CPF e RG – Titulares da empresa; 

● Cópia da Inscrição Municipal; 

● Guia de recolhimento de taxa (DAM); 

● Original ou cópia autenticada da ART; 

● Original ou cópia da folha da publicação do requerimento da 
respectiva licença, preferencialmente no Diário Oficial do Estado 
ou subsidiariamente no Órgão Oficial do Município, e em Jornal 
local ou de grande circulação. Prazo: 15 (quinze) dias após 
protocolizar o Requerimento junto à SEMMA. 

 

4. Licença de Operação – LO 

● Requerimento, conforme modelo no Anexo XVI; 

● Requerimento de CNDA, conforme modelo no Anexo XVIII; 

● Cópia do CNPJ; 

● Cópia do CPF e RG – Titulares da empresa; 

● Cópia da Inscrição Municipal; 

● Certidão de Vistoria de Regularização do Corpo de Bombeiros, 
quando pertinente; 

● Guia de recolhimento de taxa (DAM); 

● Original ou cópia autenticada da ART; 

● Original ou cópia da folha da publicação do requerimento da 
respectiva licença, preferencialmente no Diário Oficial do Estado 
ou subsidiariamente no Órgão Oficial do Município, e em Jornal 
local ou de grande circulação. Prazo: 15 (quinze) dias após 
protocolizar o Requerimento junto à SEMMA. 

 

5. Licença Ambiental de Regularização - LAR 

● Requerimento, conforme modelo no Anexo XVI; 

● Requerimento de CNDA, conforme modelo no Anexo XVIII; 

● Plano de Controle Ambiental – PCA, impresso e digital (gravado 
em CD); 

● Projetos pertinentes à atividade a ser licenciada, acompanhados 
de ART; 

● Cópia do CPF e RG do requerente quando pessoa física; 

● Cópia do título de domínio da área ou contrato de locação / 
arrendamento; 

● Cópia do Contrato Social e respectivas alterações, se houver, 
ou Declaração de Firma Individual; 

● Cópia do CNPJ; 

● Cópia da Inscrição Municipal; 

● Guia de recolhimento de taxa (DAM); 

● Original ou cópia autenticada da ART; 

● Em caso de supressão da vegetação, Anuência do Instituto de 
Defesa Agropecuária e Florestal na área rural (IDAF); 

● Original ou cópia da folha da publicação do requerimento da 
respectiva licença, preferencialmente no Diário Oficial do Estado 
ou subsidiariamente no Órgão Oficial do Município, e em Jornal 
local ou de grande circulação. Prazo: 15 (quinze) dias após 
protocolizar o Requerimento junto à SEMMA. 

 

6. Licença Simplificada - LS 

● Requerimento, conforme Anexo XXI; 

● Requerimento de CNDA, conforme modelo no Anexo XVIII; 

● Formulário de Caracterização do Empreendimento (FCE) 
devidamente preenchido; 

● Termo de Responsabilidade Ambiental (TRA) devidamente 
preenchido, acompanhado por Anotação de Responsabilidade 
Técnica (original e cópia, ou cópia autenticada) do responsável 
técnico pelo preenchimento do FCE, conforme modelo; 

● Guia de recolhimento de taxa (DAM); 

● Cópia do título de domínio da área ou contrato de locação / 
arrendamento; 

● Cópia do Contrato Social e respectivas alterações, se houver, 
ou Declaração de Firma Individual; 

● Certidão de Vistoria de Regularização do Corpo de Bombeiros, 
quando pertinente; 

● Cópia do CNPJ; 

● Cópia do CPF e RG – Titulares da empresa; 

● Projetos pertinentes à atividade a ser licenciada, acompanhados 
de ART; 

● Cópia da Inscrição Municipal; 

● Se aplicável, original e cópia, ou cópia autenticada da certidão 
de dispensa ou portaria de outorga, caso realizem intervenções 
em recursos hídricos, tais como captação, barramento e 
lançamento, dentre outros legalmente previstos, conforme 
resoluções e instruções normativas vigentes; 

● No caso de supressão de vegetação, original e cópia, ou cópia 
autenticada da Anuência do Instituto de Defesa Agropecuária e 
Florestal (IDAF). 

 

7. Licença Única – LU 

● Requerimento, conforme modelo no Anexo XVI; 

● Requerimento de CNDA, conforme modelo no Anexo XVIII; 
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● Plano de Controle Ambiental – PCA, impresso e digital (gravado 
em CD); 

● Declaração de Impacto Ambiental – DIA; 

● Cópia dos documentos pessoais – CPF e Identidade; 

● Cópia do título de domínio da área ou contrato de locação / 
arrendamento; 

● Cópia do Contrato Social e respectivas alterações, se houver, 
ou Declaração de Firma Individual; 

● Cópia do CNPJ; 

● Projetos pertinentes à atividade a ser licenciada, acompanhados 
de ART; 

● Guia de recolhimento de taxa (DAM); 

● Original ou cópia autenticada da ART. 

● Cópia da Inscrição Municipal; 

● Em caso de supressão da vegetação, Anuência do Instituto de 
Defesa Agropecuária e Florestal na área rural (IDAF). 

 

8. Autorização Ambiental – AA 

● Requerimento, conforme modelo no Anexo XX; 

● Requerimento de CNDA, conforme modelo no Anexo XVIII; 

● Cópia do Contrato Social e respectivas alterações, se houver, 
ou Declaração de Firma Individual; 

● Cartão de CNPJ; 

● Cópia do CPF e RG – Titulares da empresa; 

● Cópia do título de domínio da área ou contrato de locação / 
arrendamento; 

● Guia de recolhimento de taxa (DAM); 

● Projetos pertinentes à atividade a ser licenciada, acompanhados 
de ART; 

● Cópia da Inscrição Municipal; 

● Em caso de supressão da vegetação, Anuência do Instituto de 
Defesa Agropecuária e Florestal na área rural (IDAF). 

 

9. Licença de Desativação – LD 

● Requerimento, conforme modelo no Anexo XVI; 

● Requerimento de CNDA, conforme modelo no Anexo XVIII; 

● Cópia dos documentos pessoais – CPF e Identidade; 

● Cópia do Contrato Social e respectivas alterações, se houver, 
ou Declaração de Firma Individual; 

● Cópia do CNPJ; 

● Formulário de Encerramento de Atividades devidamente 
preenchido, conforme Anexo XII; 

● Guia de recolhimento da taxa paga, cujo valor será fornecido 
pela SEMMA, com autorização de Protocolo; 

● Original ou cópia da folha da publicação do requerimento da 
respectiva licença, preferencialmente no Diário Oficial do Estado 
ou subsidiariamente no Órgão Oficial do Município, e em Jornal 
local ou de grande circulação. Prazo: 15 (quinze) dias após 
protocolizar o Requerimento junto à SEMMA. 

 

10. Licença Especial – LE 

● Requerimento, conforme modelo; 

● Cópia dos documentos pessoais – CPF e Identidade; 

● Comprovante de residência, domicílio, posse, propriedade ou 
contrato de aluguel; 

● Guia de recolhimento da taxa paga, cujo valor será fornecido 
pela SEMMA, com autorização de Protocolo. 

 

11. Dispensa de Licenciamento 

● Requerimento, conforme modelo no Anexo XIX; 

● Identidade e CPF; 

● Comprovante de residência, domicílio, posse, propriedade ou 
contrato de aluguel se pessoa física; 

● Cópia do Contrato Social e respectivas alterações, se houver, 
ou Declaração de Firma Individual; 

● Cópia do CNPJ; 

● Cópia da Inscrição Municipal; 

● Projetos pertinentes à atividade a ser dispensada, quando 
necessário; 

● Guia de recolhimento da taxa paga, cujo valor será fornecido 
pela SEMMA, com autorização de Protocolo. 

 

12. Licença Específica 

● Requerimento; 

● Identidade e CPF; 

● Planta de detalhes, contendo, coordenadas da área do polígono 
em SIRGAS 2000; número do processo junto ao DNPM; área 
licenciada em hectares (ha); substância mineral licenciada; 
localização (endereço completo em que se situa a área), 
impressa e digital (gravada em CD), assinada pelo responsável 
técnico e titular; 

● Original ou cópia autenticada da ART. 

 

Documentos pertinentes para Loteamento e Desmembramento 

● Certidão de matrícula do imóvel atualizada; 

● Laudo do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (IDAF), 
incluindo mapa georreferenciado, devidamente assinado pelo 
técnico responsável, com demarcação das Áreas de 
Preservação Permanente, da Reserva Legal, das áreas 
passíveis de supressão vegetal e de ocupação do solo; 

● Anuência da concessionária local de saneamento sobre a 
viabilidade e a capacidade de atendimento do empreendimento 
quanto à operação e manutenção dos sistemas de 
abastecimento de água e de coleta, tratamento e destinação 
final do esgoto sanitário, com as diretrizes/especificações 
técnicas de projeto, conforme descrito abaixo. Caso o sistema 
de esgotamento sanitário a ser projetado venha a ser 
interligado em sistema existente, a anuência deverá informar o 
ponto de interligação e a Estação de Tratamento de Esgoto que 
receberá os efluentes, com o respectivo número da licença 
ambiental ou do Processo de Licenciamento. A anuência 
deverá ainda informar expressamente que a concessionária 
aceitará a transferência dos sistemas para sua operação e 
manutenção, de acordo com o projeto a ser aprovado pela 
mesma; 

● Projeto do sistema de coleta, tratamento e disposição final de 
esgoto sanitário: 

a) Quando se tratar de sistema coletivo próprio deverá ser 

descritas todas as características do modelo de ETE a ser 

instalado, bem como planta da rede coletora e capacidade de 

atendimento. A estação de tratamento de esgoto deverá ser 

licenciada em processo à parte; 

b) Para os empreendimentos que preveem sistema coletivo, o 

projeto deverá estar aprovado pela concessionária local; 
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c) No caso de sistema público de tratamento coletivo, deverão 

ser descritas as estações elevatórias e apresentada planta da 

rede coletora; 

b) Para os empreendimentos que preveem sistema individual 

de tratamento, com destinação do efluente tratado no solo, 

deverá ser atendido o disposto na NBR ABNT 13.969:1997, que 

limita ao número máximo de 10 sistemas individuais de 

tratamento por hectare da área total parcelável e deve ser 

apresentado projeto detalhado contendo, entre outros, o 

dimensionamento, a capacidade de atendimento e os materiais;  

c) Caso a disposição final do efluente tratado seja feita no solo, 

deverá ser apresentado laudo do terreno contendo ensaios de 

infiltração no solo para determinar a capacidade de absorção e 

a profundidade do lençol freático, segundo prescrito nas 

normas NBR`s ABNT 7.229/1993, 13.969/1997 e 6.484/2001; 

● Portaria de outorga de direito de uso de recursos hídricos para 
lançamento e diluição de efluentes em corpo d'água, caso 
esteja prevista a implantação de sistema de esgotamento 
sanitário com lançamento de efluente em corpo hídrico 
superficial especificamente para o empreendimento; 

● Projeto do sistema de abastecimento de água, indicando rede 
de distribuição, elevatórias e linhas de recalque, com memorial 
descritivo, carimbo e assinatura de aprovação pela 
concessionária local; 

● Portaria de outorga de direito de uso de recursos hídricos para 
captação em corpo d’água superficial, caso esteja prevista a 
implantação de sistema de abastecimento de água próprio para 
o empreendimento; 

● Carta da concessionária de energia elétrica quanto à viabilidade 
de fornecimento de energia elétrica para o empreendimento; 

● Projeto Urbanístico do loteamento/condomínio em consonância 
com as restrições ambientais, aprovado pelo Setor de 
Engenharia da Prefeitura Municipal de Vargem Alta, conforme 
previsto no Art. 39 da Lei Municipal nº 005, de 16 de janeiro de 
1989;  

● Projeto urbanístico georreferenciado do empreendimento, 
sobreposto ao levantamento planialtimétrico, indicando sistema 
viário, subdivisão de quadras e lotes/frações ideais, áreas livres 
de uso público/comum, áreas de equipamentos comunitários, 
áreas não edificáveis, servidão, faixas de domínio de rodovias, 
e quadro de áreas contendo valores absolutos e porcentagens 
dos itens citados, em relação à área total da gleba; 

● Certidão expedida pelo setor de Engenharia e Obras da 
Prefeitura Municipal de Vargem Alta, com diretrizes urbanísticas 
específicas previstas na legislação municipal vigente para o 
empreendimento de áreas com declividades entre 30% e 47%, 
caso existentes na área total da gleba, assinada por 
representante legal do município e por profissional habilitado, 
com respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica ou 
documento equivalente, conforme conselho do profissional; 

● Carta imagem contendo levantamento planialtimétrico 
sobreposto; 

● Mapas de Restrições Ambientais georreferenciados e 
sobrepostos ao projeto urbanístico e ao levantamento 
planialtimétrico indicando:  

a) Recursos hídricos existentes na área prevista para o 

empreendimento e no seu entorno, até 50 metros, inclusive 

áreas alagadas; 

b) Áreas de preservação permanente; 

c) Áreas com vegetação em estágios médio e avançado de 

regeneração, conforme a Lei Estadual Nº 5.361/96 e suas 

alterações; 

d)Áreas de reserva legal averbadas, caso se aplique; 

e) Unidades de conservação e/ou zonas de amortecimento; 

f) Áreas com declividade no intervalo de 30% a 47%, 47% a 

100% e igual ou superior a 100%; 

g) Áreas sujeitas à inundação. 

● Estudo geotécnico que ateste a estabilidade e a segurança do 
terreno, caso a área apresente declividades entre 30% e 47%, 
descrevendo os possíveis riscos e as medidas mitigadoras que 
possibilitem sua ocupação, observando as diretrizes das NBR's 
ABNT 11682:2009 e 8044:1983;  

● Anuência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN), caso o empreendimento esteja localizado 
em área com sítios arqueológicos, bens materiais tombados, 
bens imateriais registrados, ou no entorno destes;  

● Anuência da Superintendência do Patrimônio da União no 
Estado do Espírito Santo (SPU/ES), com a devida inscrição ou 
cessão de uso da área, caso o empreendimento situe-se em 
área de domínio da União; 

● Manifestação do Departamento Nacional de Infraestrutura e 
Transportes (DNIT) ou Departamento de Estradas e Rodagens 
(DER-ES), informando a largura da faixa de domínio para o 
trecho no qual o empreendimento será implantado, em caso de 
localização à margem de rodovias e ferrovias. Caso esteja 
previsto algum tipo de intervenção na faixa de domínio, deverá 
ser apresentada anuência emitida pelo departamento cuja via 
seja de jurisdição; 

● Anuência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA), para os casos de alterações de uso do solo 
rural para fins urbanos; 

● Projeto de arborização urbana e paisagístico; 

● Projeto do sistema de drenagem pluvial da área do 
empreendimento, indicando pavimentação, galerias, coletores, 
sarjetas, lançamento final, dispositivos dissipadores de energia 
e dispositivos de retenção e infiltração, dentre outros elementos 
relevantes, com memorial descritivo, e carimbo e assinatura de 
aprovação pelo município; 

● Projeto de terraplenagem com apresentação de balanço de 
volumes (corte e aterro) e a localização de área(s) de bota-fora 
e/ou de empréstimo, caso necessárias; 

● Os planos e projetos deverão ser elaborados por técnicos 
habilitados, devendo constar a assinatura do profissional bem 
como sua respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART). 

OBS: Todos os projetos e análises devem considerar as 

diretrizes urbanísticas para a área do empreendimento 

conforme a legislação municipal (PDM): 

- Taxa de ocupação 

- Declividade 

- Taxa de Permeabilidade 

- Etc. 

OBSERVAÇÕES: 

1. No requerimento de qualquer modalidade, deverão constar, 
obrigatoriamente, os seguintes dados: 

• Nome ou razão social do empreendimento; 

• Ramo da atividade; 

• Endereço (Rua / Avenida, Número, Bairro, Telefone e E-mail); 

• CNPJ/CPF. 

 

2. Só poderá protocolar requerimento acompanhado da 
respectiva documentação listada para cada tipo de licença. 

 

3. Se aplicável original e cópia, ou cópia autenticada da certidão 
de dispensa ou portaria de outorga, caso realizem intervenções em 
recursos hídricos, tais como captação, barramento e lançamento, dentre 
outros legalmente previstos, conforme resoluções e instruções 
normativas vigentes. 
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4. No caso de supressão de vegetação, original e cópia, ou cópia 
autenticada da Anuência do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal 
(IDAF), conforme Lei Estadual nº. 5.361/96 e suas respectivas 
alterações; 

 

5. No caso de empreendimentos instalados ou a se instalar em 
Unidades de Conservação (UC) ou em suas Zonas de Amortecimento, 
original e cópia, ou cópia autenticada da anuência do órgão gestor desta 
UC; 

 

6. Em caso de ampliação do empreendimento ou alteração de 
sua atividade, deverá ser apresentado novo Plano de Controle Ambiental 
– PCA; 

7. A SEMMA poderá solicitar quaisquer esclarecimentos e 
complementações que sejam necessários para o prosseguimento dos 
processos de licenciamento e controle ambiental; 

 

8. As atividades de corte, aterro e terraplenagem enquadradas 
em Licenciamento Ordinário (LP, LI, LO e LAR), deverão ser 
previamente aprovadas pelo Setor de Engenharia da Prefeitura 
Municipal; 

 

9. O licenciamento das atividades de loteamento e 
desmembramento deverá ter aprovação prévia do Setor de Engenharia 
da Prefeitura Municipal quanto às diretrizes urbanísticas, cujo 
documento a ser emitido deverá constar junto ao processo; 

 

10. Fica assegurado a qualquer pessoa acesso aos dados e 
informações processuais existentes na SEMMA, mediante a 
protocolização de requerimento, com antecedência mínima de 24 (vinte 
e quatro) horas. A obtenção de cópias xerografadas ou por aparelhos 
celulares (fotografia) serão executadas pelo requerente, acompanhado 
pelo servidor designado, na disponibilidade de equipamentos; 

 

11. Quando tratar-se de Requerimento de Anuência Prévia 
Ambiental para atividade de Barragem, deverá ser apresentada à 
SEMMA cópia devidamente preenchida da Declaração de Dispensa de 
Licenciamento Ambiental de Barragens ou Formulário de Caracterização 
Ambiental, formalizados junto ao IDAF (Instituto de Defesa Agropecuária 
e Florestal do Espírito Santo). 

_________________________________________________________ 

LICITAÇÃO 

AVISO DE RESULTADO TOMADA DE PREÇOS 000020/2022 

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

torna público o resultado da Tomada de Preços Nº 000020/2022, após 

abertura e julgamento das propostas comerciais, apresentando o menor 

valor a empresa COMERCIAL VARGAS LTDA no valor total de R$ 

177.745,90 (cento e setenta e sete mil setecentos e quarenta e cinco 

reais e noventa centavos), sendo a mesma considerada vencedora do 

certame. O inteiro teor do resultado estará à disposição dos 

interessados, na Sala da CPL. 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, 15 de setembro de 2022 

João Ricardo Cláudio da Silva 

Presidente da CPL 

_________________________________________________________ 

AVISO DE RESULTADO CONVITE 000003/2022 

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

torna público o resultado do Convite Nº 000003/2022, após abertura e 

julgamento das propostas comerciais, apresentando o menor valor a 

empresa CANDIDO SOARES CONSTRUTORA EIRELI no valor total 

de R$ 28.373,73 (vinte e oito mil trezentos e setenta e três reais e 

setenta e três centavos), sendo a mesma considerada vencedora do 

certame. O inteiro teor do resultado estará à disposição dos 

interessados, na Sala da CPL. Esclarecimentos no mesmo endereço, 

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

cpl.vargemalta@gmail.com. 

ID: 2022.071E0700001.01.0037 

Vargem Alta/ES, 15 de setembro de 2022 

João Ricardo Cláudio da Silva 

Presidente da CPL 

_________________________________________________________ 

AVISO RESULTADO E  HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 

 000013/2022 

ID: 2022.071E0700001.01.0019 

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 da Tomada 

de Preço   000013/2022, destinada a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO 

DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NA SEDE DO 

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, COM RECURSOS DO FUNPAES 

(LEI ESTADUAL Nº 10.787/2017), e como melhor proposta a 

apresentada pela empresa C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES 

EIRELI NO LOTE 1 NO VALOR TOTAL DE R$ 3.019.265,94 (TRÊS 

MILHÕES DEZENOVE MIL DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS 

E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS). 

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Mediante indicação do Presidente da CPL e parecer da PGM 

HOMOLOGO a proposta elaborada pela empresa C Z SUL CAPIXABA 

CONSTRUÇÕES EIRELI. 

Vargem Alta/ES,15 de setembro de 2022 

ELIESER RABELLO 

  Prefeito Municipal 

 AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

ID CIDADES:  2022.071E0500001.09.0009– FMS 

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

interessados, que em conformidade com a Legislação pertinente, ratifica 

a Dispensa de Licitação, com fundamento no art. 24, inciso II da Lei 

8.666/93, na contratação C Z SUL CAPIXABA, CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E 

PREVENTIVA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS UNIDADES 

BÁSICAS DE SAÚDE DE BELÉM E PROSPERIDADE, o valor global do 

presente contrato é de R$ 8.894,87 (oito mil oitocentos e noventa e 

quatro reais e oitenta e sete  centavos), para Manutenção Instalações 

Elétricas da Unidade de Saúde de Prosperidade e R$ 16.671,02 

(dezesseis mil seiscentos e setenta e um reais e dois centavos) para 

Manutenção da Instalações Elétricas da Unidade de Saúde de Belém, 

totalizando um valor de total de R$ 25.565,89 (vinte e cinco mil 

quinhentos e sessenta e cinco reais  e oitenta e nove centavos), este 

contrato terá inicio em 15/09/2022 e termino em 16/03/2023. 

Vargem Alta/ES, 19 de setembro de 2022. 

______________________________ 

Elieser Rabello  

Prefeito Municipal 
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EXTRATO DE CONTRATO 

TOMADA DE PREÇO 013/2022 

CONTRATO 174/2022 

                                                   ID: 2022.071E0700001.01.0019 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vargem Alta. 

CONTRATADO: C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES EIRELI 

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE 

VARGEM ALTA/ES, COM RECURSOS DO FUNPAES (LEI ESTADUAL 

Nº 10.787/2017); 

VALOR: R$ 3.019.265,94, conforme proposta de preços; 

PRAZO DO CONTRATO: 15 meses   

O PRAZO PARA EXECUÇÃO: 10 meses   

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

Elemento de Despesa: 44905100000, Fonte de Recurso: 1190000000, 

Ficha: 0000282 

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; 

Vargem Alta, 15 de setembro de 2022 

_______________________ 

ELIESER RABELLO 

Prefeito Municipal 

Contratante 

_________________________________________________________ 

PREGÃO ELETRÔNICO  

Nº 018/2022 

Órgão: Prefeitura Municipal de Vargem Alta/ES – UASG 985727. 

Abertura: 28/09/2022 às 13:00hs. 

Objeto: Aquisição de Escavadeira Hidráulica, para atender a 

Secretaria Municipal de Agricultura. Abertura das propostas e 

Recebimento dos lances: a partir das 13:00 horas do dia 28 de 

setembro de 2022. Edital disponível nos sites www.gov.br/compras/pt-

br ou www.vargemalta.es.gov.br, em 15/09/2022. ID: 

2022.071E0700001.01.0040 

Eriele de Lima Nascimento 

Pregoeira 

________________________________________________________ 

CONVOCAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Vargem Alta – PMVA/ES CONVOCA todas as 

empresas do ramo e interessadas em prestação de serviços de perícia 

médica, tendo como escopo atestar as condições de saúde dos 

servidores ativos e inativos da Prefeitura Municipal de Vargem Alta com 

a finalidade de avaliar condições laborativas ou não, fundamento a 

retorno do trabalho ou concluindo pela aposentadoria, auxiliando na 

instrução de processos de concessão e manutenção de benefícios 

previdenciários previstos em Lei, as mesmas deverão solicitar as 

especificações dos itens e logo após encaminhar as propostas para o 

endereço eletrônico: admpmvaes@hotmail.com, ou para mais 

informações (28) 3528-1900, até a data de 23 de setembro de 2022. 

Vargem Alta,15 de janeiro de 2022 

Berg da Silva  

Secretário Municipal de Administração  

_________________________________________________________ 

EDITAIS 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2022 – PMVA 

EDITAL Nº 016/2022 

C O N V O C A Ç Ã O 

O Exmo. Senhor Prefeito do Município de Vargem Alta, Estado do 

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

candidato(s) abaixo relacionado(s), classificados(s) em Processo 

Seletivo Simplificado, objetivando a contratação de pessoal para suprir 

necessidades temporárias de excepcional interesse público, na forma do 

Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 002/2022, de 28/06/2022, 

cuja classificação final foi homologada através do EDITAL Nº 003/2022, 

de 05/08/2022, para comparecer(em) à Prefeitura Municipal de Vargem 

Alta – Gerência de Recursos Humanos, situada à Rua Zildio Moschem, 

22 – Centro – Vargem Alta – ES, no período de até dois (02) dias úteis 

após a data de convocação, no horário de 12:00 as 17:00h,  para 

manifestar interesse na contratação temporária, munidos da 

documentação constante no  item 6.1, do Edital de abertura do Processo 

Seletivo.  

Os candidatos convocados serão submetidos à Avaliação Médica do 

Serviço de Medicina do Trabalho do Município de Vargem Alta na forma 

do item 6.4 do Edital de Abertura do Processo Seletivo, que decidirá se 

o candidato está apto ou não para assumir o respectivo cargo, cujo 

atendimento deverá ser agendado pelo candidato junto à Secretaria 

Municipal de Saúde de Vargem Alta – ES – Serviço de Medicina do 

Trabalho (tel: 28 99953-8437). Para a avaliação médica os candidatos 

deverão apresentar os seguintes exames 

laboratoriais/laudos/documentos, além de outros que poderão ser 

solicitados pelo serviço de medicina do trabalho: 

- Sangue: Hemograma Completo, VDRL,TSH, T4 (para todos os 

cargos); 

- Glicemia (para todos os cargos) 

- Raio X da coluna lombar AP e Perfil (para todos os cargos) 

- Eletroencefalograma (para os cargos de motorista e operadores de 

máquinas) 

- Audiometria (para os cargos de motorista e operadores de máquinas) 

- Eletrocardiograma (para os cargos de motorista e operadores de 

máquinas). 

O não comparecimento à presente convocação, bem assim a não 

apresentação da documentação do item 6.1, e o não agendamento para 

avaliação médica será considerado desistência, sem direito de recursos 

administrativos. 

Para informações e esclarecimentos, entrar em contato: 

- Prefeitura Municipal de Vargem Alta – Gerência de Recursos Humanos: 

 Tel: 28 3528 1900  -  28 99956 3044 – 12 às 17 hs. 

QUADRO GERAL  

 

CARGO:  OPERADOR DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA 

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO NOME 

001 14 WESLEI DOS SANTOS 

(Apresentou termo de 

desistência) 

002 36 DARCY LUIZ DA CUNHA 

 

Vargem Alta, 15 de Setembro de 2022. 

ELIESER RABELLO 

Prefeito Municipal

http://www.vargemalta.es.gov.br/
mailto:admpmvaes@hotmail.com
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CONTABILIDADE 
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

 

ATO Nº 43/2022 de 15 de setembro de 2022.  

INSTITUI E NOMEIA NA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA A 

COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO, PARA CONTRATAÇÃO TEMPÓRARIA DE 

PESSOAL COM OBJETIVO DE ATENDER EXCEPCIONAL 

INTERESSE PÚBLICO.  

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA, 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições e 

prerrogativas regimentais, RESOLVE; 

Art.1º. Fica Instituída a Comissão Organizadora do Processo Seletivo 

Simplificado, para organizar, coordenar, executar e concluir os trabalhos 

necessários a realização do processo seletivo simplificado, com o 

objetivo de seleção de candidatos aos cargos de contratação temporária 

para a Câmara Municipal de Vargem Alta, nos termos do Edital. 

Art. 2º. A Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado 

será composta pelos seguintes servidores:  

 

Presidente: Perivaldo Souza 

Secretária: Vanessa de Paula Girelli Ferreira   

Membro: Valmir Eulalio do Nascimento  

 

Art. 3º. Somente poderá funcionar com a maioria absoluta de seus 

membros, cujas decisões serão tomadas por maioria simples de voto, 

cabendo ao presidente o voto de desempate, quando necessário. 

Art. 4°.  O Processo Seletivo terá caráter eliminatório e classificatório: 

 

I- Análise de títulos;  

II- Tempo de serviço. 

 

Art. 5°. O certame será realizado para todas as vagas de provimento 

efetivo da Câmara Municipal de Vargem Alta, com objetivo de resguadar 

a recomposição temporária nos afastamentos dos servidores conforme 

previstos na Lei Municipal nº 610 de 2006. 

Art. 6°. Os requisitos para investidura ao cargo serão definidos pela 

Comissão e previstos no Edital. 

Art. 7°. A análise dos títulos e tempo de serviço serão de caráter 

eliminatório e classificatório.  

Art. 8º. Serão classificados os candidatos que obtiverem a maior 

pontuação conforme os critérios estabelecidos no Edital. 

Art. 9º. O candidato classificado será convocado somente quando 

houver vaga e interesse público, para ocupação desta.  

Art. 10º. Este ato entra em vígor na data de sua publicação.  

Art. 11  Revogm-e as disposições em contrário 

 

ALESSANDRA FASSARELLA  

Presidente da Câmara Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELIESER RABELLO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
ALAN LOPES ALTOÉ 

VICE-PREFEITO 
 

PAULA SARTÓRIO DOS SANTOS PAIVA 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 
DANIELA APARECIDA BALBINO FERRAÇO 
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS: 

ELIANE PERIM TURINI 

GABINETE 

EMERSON CEREZA SOUZA  
FINANÇAS 

 

CAMILA MARIA JUFFU LORENZONI 

ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

DEOCLACINO DE SOUZA CARDOSO NETTO 

OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR 

 

ELIAS ABREU DE OLIVEIRA 

CULTURA, TURISMO E ESPORTES 

 

MICHELE DE OLIVEIRA SAMPAIO 

EDUCAÇÃO 

 

HELIMAR RABELLO 

MEIO AMBIENTE 

 

JHONATA SILVA SCARAMUSSA 

SAÚDE 

 

OZEAS PASTI 

AGRICULTURA 

 

BERG DA SILVA 

ADMINISTRAÇÃO 

 

ORGÃO OFICIAL 

Responsável: 

GABINETE DO PREFEITO 

 

Rua Zildio Moschen,22-Centro Vargem Alta – 

Espírito Santo 

CEP: 29.295-000 – Tel.: (28) 3528 1900 

E-mail: orgaooficial.vargemalta@gmail.com 

  

 

 


