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PORTARIA Nº 578/2018 

Nomeia Assessor Técnico II da Secretaria 
Municipal de Educação. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do 
Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 56, I, da Lei Orgânica Municipal, 

RESOLVE: 
Art. 1º Nomear Kleane Alvarenga Alves para exercer 
o cargo comissionado de Assessor Técnico II, padrão 
CC-2, da Secretaria Municipal de Educação. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Vila Velha, ES, 18 de setembro de 2018. 

MAX FREITAS MAURO FILHO 
Prefeito Municipal 

 
 

 
PORTARIA Nº 018, de 13 de setembro de 2018. 

Nomeia Comissão, de caráter permanente para 
execução de atividades do Conselho Municipal de 
Educação – CME de Vila Velha. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 62, inciso 
II, da Lei Orgânica Municipal e considerando o disposto 
na Ata da 1ª Reunião Ordinário de 25.07.2018, 

RESOLVE: 
Art. 1º Nomear Comissões, de caráter permanente, 
para execução de atividades do Conselho Municipal de 
Educação-CME, com a composição prevista nesta 
Portaria. 
I – Comissão de Ensino (C.E.), composta pelos 
seguintes Conselheiros: 
Titulares 
- Alessandra Silveira Rocha 
- Giovana Coelho Santos Servante 
- Sabrina Cuquetto Batista 
Suplentes 
- Eliane da Silva Pinto 
- Célia Verônica Macarini 

- Penha Cristina de Ávila Pantaleão 
II – Comissão de Planejamento (C.P.), composta 
pelos seguintes Conselheiros: 
Titulares 
- Tatiane Sperandio Fernandes Molini 
- Marta Gagno Intra 
- Miriene Manzoli Rogge 
Suplentes 
- Alexandre Vieira Carniele 
- Ana Paula Boone Kruger 
- Maria Aparecida Sartóri 
III – Comissão de Legislação e Normas (C.L.N.), 
composta pelos seguintes Conselheiros: 
Titulares 
- José Dilton Rocha 
- Marta Gagno Intra 
- Miriene Manzoli Rogge 
- Paulo Silveira das Neves 
Suplentes 
- Ana Paula Boone Kruger 
- Inácia Cristina de Lemos Rodrigues 
- Luana Barbosa Pereira 
- Patrícia da Silva Gouvêa Tostes 
Art. 4º Nenhuma atribuição exercida na Comissão, de 
caráter permanente, para execução de atividades do 
Conselho Municipal de Educação-CME será remunerada, 
sob qualquer título ou pretexto, de forma direta ou 
indireta. 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Vila Velha - ES, 13 de setembro de 2018. 

PROF. ROBERTO BELING NETO 
Secretário Municipal de Educação 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO  
Nº 099/2018 

Processo nº 06.218/2017 
O Município de Vila Velha, por intermédio do seu 
Pregoeiro, torna público, de acordo com as disposições 
da Lei nº 10.520/02 e com aplicação subsidiária da Lei 
8.666/93 consolidada, o RESULTADO e 
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DIVERSOS 

 

HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 099/2018. 
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Material 
de Limpeza e Higiene: Lote 01: NOVA CRIST EIRELI – 
ME, no valor total de R$ 306.996,12 (trezentos e seis 
mil, novecentos e noventa e seis reais e doze 
centavos); Lote 02: J. FERREIRA MULTI COMÉRCIO 
EIRELI, no valor total de R$ 55.999,96 (cinquenta e 
cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa 
e seis centavos). Os autos encontram-se com vistas 
franqueadas aos interessados. 

Vila Velha/ES, 18/09/2018 
Marcelo da Silva Luchi 

Pregoeiro Municipal 
 

 
PREGÃO ELETRÔNICO  

Nº. 193/2018 
Processo nº 48.517/2018 

A Prefeitura de Vila Velha torna Público que realizará 
licitação conforme segue: Aquisição de LIFE BELT 
para uso dos guarda vidas, que atuam no 
Município de Vila Velha. Início do acolhimento de 
proposta: 20/09/2018 às 17h00min. Limite de 
acolhimento e abertura de propostas: 03/10/2018 às 
09h30min. Início da Sessão de disputa: 03/10/2018 
às 10h30min. O Edital estará disponível no site 
www.licitacoes-e.com.br e 
www.vilavelha.es.gov.br/transparencia. 

Vila Velha/ES, 18/09/2018. 
Karla Martins de Oliveira 

Pregoeira Municipal 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 36/2018 
Dispõe sobre a Consulta Pública para a Função de 
Diretor das Unidades de Ensino da Rede Pública 
Municipal de Vila Velha. 
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VILA 
VELHA, Estado do Espírito Santo, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 
3.821/01, de 31 de agosto de 2001, 
Considerando o disposto no art. 223, parágrafo único, 
da Lei Orgânica Municipal nº 01, de 25 de outubro de 
1990, que dispõe sobre a consulta pública para 
diretores escolares, aprovada pelo Conselho Municipal 
de Educação de Vila Velha - CMEVV, com a participação 
dos conselhos de escolas, 
Considerando o disposto no art. 24, da Lei Municipal 
nº 4.100, de 22 de outubro de 2003; 
Considerando o disposto no art. 44, da Lei 
Complementar Municipal nº 019, de 04 de novembro de 
2011, que institui o Estatuto do Magistério Público 
Municipal de Vila Velha,  
Considerando o disposto na Meta 19, da Lei nº 5.629, 
de 24 de junho de 2015 que aprova o Plano Municipal 
de Educação de Vila Velha – PME; 
Considerando a Lei nº 5.938 de 29 de novembro de 
2017 que trata da Gestão Democrática da Educação no 
Município de Vila Velha,                           

RESOLVE: 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º A investidura na função de diretor se dará por 
consulta pública mediante sufrágio direto, universal, 
secreto e em todas as unidades de ensino da Rede 
Municipal de Vila Velha, para o mandato de 02 (dois) 
anos, permitida apenas uma recondução na mesma 
unidade escolar ou em qualquer outra. 
§ 1º A nomeação e posse dar-se-ão por ato do Chefe 
do Poder Executivo Municipal. 
§ 2º O candidato à função de diretor poderá concorrer 
em apenas 01 (uma) unidade de ensino. 
§ 3º Ao término de uma recondução, o profissional do 
magistério poderá novamente se candidatar após o 
interstício de 02 (dois) anos, salvo nos casos em que 
tenha atuado como pro tempore, caso em que o tempo 
não será considerado para contagem de interstício. 
Art. 2º A consulta pública dos candidatos (as) à função 
de diretor escolar, terá um calendário próprio, que 
incluirá o processo de escolha, desde sua inscrição até 
a homologação do resultado final. 
§ 1º O calendário próprio será elaborado e aprovado 
pelo Conselho Municipal de Educação – CMEVV em 
plenária, e encaminhado ao Secretário Municipal de 
Educação, no segundo ano do vencimento do mandato 
dos gestores das unidades de ensino, para 
homologação e publicação. 
§ 2º O calendário deverá ser publicado por Portaria 
pelo Secretário Municipal de Educação até o final do 
mês de abril do ano em que acontecerá a consulta 
pública para a função de diretor escolar. 
Art. 3º Entende-se por comunidade escolar, para os 
efeitos desta Resolução: 
I – conjunto de estudantes a partir de 10 (dez) anos de 
idade; 
II – pai ou a mãe ou ainda o (a) responsável pelo (a) 
aluno (a), desde que previamente cadastrado (a), com 
direito a 01 (um) voto, qualquer que seja o número de 
filhos (as) matriculados (as) na mesma unidade de 
ensino; 
III – membros do quadro funcional do magistério da 
unidade de ensino sendo professores, pedagogos, 
coordenadores, com vínculo efetivo ou em designação 
temporária; 
IV – demais servidores públicos da unidade de ensino, 
efetivos e contratados; 
V – estagiários e profissionais terceirizados da unidade 
de ensino, previamente cadastrados. 
Parágrafo único. Nos casos em que o aluno tenha pai, 
mãe ou responsável como servidor ou professor lotado 
na unidade escolar, este votará no segmento de 
servidores ou professores podendo outra pessoa, desde 
que atenda aos requisitos previstos no artigo 3º, inciso 
II, votar no segmento de pais ou responsáveis.  
Art. 4º A consulta pública de que trata esta Resolução 
efetiva o processo de gestão democrática participativa 
para diretor de unidade de ensino da Rede Pública 
Municipal de Vila Velha, conforme estabelecido na Lei 
Municipal nº 5.629, de 24 de junho de 2015 – PME, em 
sua Meta 19 e na Lei nº 5.938/2017 que trata da 
Gestão Democrática da Educação. 
Art. 5º A data da consulta pública para a função de 
diretor das unidades de ensino da Rede Pública 
Municipal de Vila Velha, deve ocorrer no 2º semestre do 
ano do pleito, no período letivo, até a primeira 
quinzena do mês de novembro. 
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CAPÍTULO II 
DA ORGANIZAÇÃO, COMPOSIÇÃO E  
FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES 

Art. 6º O processo eleitoral será realizado pela 
Secretaria Municipal de Educação – SEMED em parceria 
com o Conselho Municipal de Educação - CMEVV. 
Art. 7º O Secretário Municipal de Educação, por meio 
de Portaria, instituirá a Comissão Eleitoral Central – 
CEC, composta por 08 (oito) membros, representantes 
dos seguintes segmentos: 
I – 03 (três) membros da SEMED em exercício no 
Sistema Municipal de Ensino; 
II – 03 (três) membros representantes do Conselho 
Municipal de Educação de Vila Velha - CMEVV; 
III - 02 (dois) membros representantes do magistério 
da Rede Municipal, eleitos em assembleia da categoria. 
§ 1º Os integrantes da Comissão Eleitoral Central – 
CEC, que forem do segmento do Magistério da Rede 
Municipal de Ensino de Vila Velha, devem ser liberados 
(as) de suas funções regulares, sem prejuízo para a sua 
vida funcional. 
§ 2º Em sua primeira reunião, convocada pelo 
Secretário Municipal de Educação, a Comissão Eleitoral 
Central escolherá dentre seus membros o Presidente, 
Vice-Presidente e Secretário. 
§ 3º Ficam impedidos de compor a Comissão Eleitoral 
Central os candidatos, seu cônjuge, ou parentes do 
candidato, ainda que por afinidade, até o segundo grau, 
colateral ou em linha reta. 
§ 4º A Comissão Eleitoral Central terá mandato de 02 
(dois) anos, permitida a recondução.  
§ 5º Havendo desistência ou afastamento de algum 
membro da Comissão Eleitoral Central - CEC, este 
deverá ser substituído por indicação dos respectivos 
segmentos no prazo de 30 (trinta) dias corridos.  
§ 6º Ultrapassado o prazo estipulado no parágrafo 
anterior, a vacância será remanejada à Secretaria 
Municipal de Educação, que indicará um novo 
representante no prazo de 05 dias.  
Art. 8º A Comissão Eleitoral Central – CEC, funcionará 
com a presença, de pelo menos, 05 (cinco) de seus 
membros, deliberando com a maioria simples dos 
presentes. 
Parágrafo único. A ausência de representantes de 
determinada classe ou entidade, não impedirá o 
funcionamento e as deliberações da Comissão Eleitoral 
Central – CEC. 
Art. 9º A SEMED deve assegurar infraestrutura e 
recursos humanos necessários para garantia do 
funcionamento das atividades da Comissão Eleitoral 
Central – CEC. 
Art. 10. A Comissão Eleitoral Local – CEL será 
composta por membros titulares e suplentes, em igual 
número, sendo:  
a) Nas UMEFS: 
I – 02 (dois) representantes dos profissionais do 
quadro de Magistério do sistema Municipal de Ensino, 
lotados na respectiva unidade escolar; 
II – 01 (um) representante dos demais servidores; 
III – 01 (um) representante dos pais ou responsáveis 
legais; 
IV – 01 (um) representante dos estudantes, em 
conformidade com o Art. 3º, Inciso I. 
b) Nas UMEIS: 

I – 02 (dois) representantes dos profissionais do 
quadro de Magistério do Sistema Municipal de Ensino, 
lotados na respectiva unidade escolar; 
II – 01 (um) representante dos demais servidores; 
III – 02 (dois) representantes dos pais ou responsáveis 
legais. 
§1º Os integrantes da Comissão Eleitoral Local – CEL e 
seus suplentes serão indicados pelo Conselho de 
Escola, em assembleia geral com todos os segmentos 
da comunidade escolar de cada unidade, que deverá 
comunicar formalmente à Comissão Eleitoral Central – 
CEC, conforme calendário. 
§ 2º A Comissão Eleitoral Local – CEL, uma vez 
constituída, em sua primeira reunião elegerá um dos 
seus membros para presidi-la. 
§ 3º Não poderão integrar a Comissão Eleitoral Local – 
CEL o candidato, seu cônjuge ou parentes do 
candidato, ainda que por afinidade, até o segundo grau, 
colateral ou em linha reta. 
§ 4º Havendo desistência ou afastamento de algum 
membro da Comissão, este deverá imediatamente ser 
substituído por seus suplentes e, na sua falta, por 
indicação do Conselho de Escola – CE, em assembleia 
geral com todos os segmentos da comunidade escolar 
de cada unidade. 

Seção I  
 Da Comissão Eleitoral Central - CEC 

Da Competência  
Art. 11. A Comissão Eleitoral Central – CEC exercerá 
as seguintes competências: 
I – elaborar e aprovar seu Regimento Interno; 
II – coordenar o processo eleitoral e divulgar o 
calendário; 
III – convocar as Comissões Eleitorais Locais para a 
instalação dos seus trabalhos para orientação dos 
procedimentos do processo eleitoral; 
IV – realizar, sistematizar e homologar as inscrições 
dos candidatos; 
V – prestar orientações e esclarecimentos aos membros 
das Comissões Eleitorais Locais para desenvolvimento 
das atividades, inclusive as que ocorrerem durante a 
votação e apuração; 
VI – expedir instruções normativas acerca da 
pertinência e limites da propaganda referente ao 
processo eleitoral nas unidades escolares; 
VII – encaminhar e distribuir o material necessário à 
votação para as Comissões Eleitorais Locais, com 
indicação de modelo padronizado: ficha cadastral, 
cédula de votação, relação de votantes, atas de 
votação e de apuração, dentre outros materiais 
necessários a realização do processo eleitoral; 
VIII – encaminhar ao Secretário Municipal de Educação 
e as Comissões Eleitorais Locais a relação das 
candidaturas homologadas; 
IX – fiscalizar o processo eleitoral realizado pelas 
Comissões Eleitorais Locais; 
X – receber, analisar e julgar os recursos referentes ao 
processo eleitoral; 
XI – declarar nulas as eleições na unidade escolar em 
que forem constatadas irregularidades decorrentes, 
dentre outras, de: 
a) descumprimento de prazo estabelecido oficialmente; 
b) rasuras em atas e documentos que fazem parte do 
processo eleitoral; 
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c) resultados fraudulentos; 
d) violação de urnas; 
e) falta de assinatura dos componentes da mesa de 
votação nas cédulas. 
XII – comunicar oficialmente o Secretário Municipal de 
Educação as decisões referentes a impugnações de 
candidatos (as) e anulação do processo eleitoral; 
XIII – encaminhar ao Secretário Municipal de Educação 
a relação dos (as) eleitos (as) para homologação e 
publicação;   
XIV – declarar e dar publicidade sobre a validade e o 
resultado da eleição no âmbito das comissões eleitorais 
locais das respectivas unidades de ensino.  
XV – acompanhar o processo de certificação do curso 
de formação para candidatos a função de diretor 
escolar;  
XVI – resolver casos omissos desta Resolução; 
Parágrafo único. Os membros da Comissão Eleitoral 
Central, de maneira pessoal ou para favorecimento de 
outrem, não poderão, em hipótese alguma, divulgar 
informações inerentes a quaisquer decisões da referida 
Comissão. 

Seção II  
 Da Comissão Eleitoral Local - CEL 

   Da Competência  
Art. 12. A Comissão Eleitoral Local terá as seguintes 
competências: 
I – organizar e acompanhar o processo eleitoral, a 
partir da homologação da inscrição dos candidatos até 
a apuração e divulgação dos resultados; 
II – promover debates a fim de tornar pública a 
proposta dos Planos de Gestão dos (as) candidatos 
(as); 
III – resolver as impugnações e demais incidentes 
verificados durante os trabalhos de votação, contagem 
e apuração, obedecendo às normas do processo 
eleitoral, podendo esta decisão ser submetida a recurso 
para a Comissão Eleitoral Central; 
IV – encaminhar a Comissão Eleitoral Central - CEC, 
imediatamente após o término do processo eleitoral, as 
urnas eleitorais com os respectivos boletins de 
apuração e respectivas atas; 
V – elaborar e aprovar seu Regimento Interno em 
conformidade com o modelo encaminhado pela 
Comissão Eleitoral Central - CEC; 
VI – divulgar na unidade de ensino a lista das inscrições 
homologadas pela Comissão Eleitoral Central – CEC; 
VII – garantir a participação dos eleitores com 
deficiência e transtornos globais do desenvolvimento, 
em conformidade com a Lei Federal nº 13.146 de 06 de 
julho de 2015; 
VIII – assinar e carimbar todas as cédulas de votação 
com o nome da unidade de ensino; 
IX – designar e credenciar os membros das mesas 
receptoras e apuradoras antes do dia da votação; 
X - realizar o cadastramento dos votantes, de acordo 
com o calendário próprio; 
XI – convocar reuniões periódicas com registro em 
Livro Ata específico para o processo eleitoral e lista de 
presença. 

CAPÍTULO III  
DA DEFINIÇÃO DAS ETAPAS DO PROCESSO DE 
ESCOLHA DE CANDIDATOS (AS) À FUNÇÃO DE 

DIRETOR DE UNIDADE DE ENSINO DA REDE 
PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA 

Art. 13. As etapas do processo de escolha de 
candidatos à função de diretor escolar das unidades de 
ensino serão eliminatórias e compreendem:  
a) Primeira Etapa – Homologação da inscrição, 
conforme disposto nesta Resolução; 
b) Segunda Etapa – Participação em curso de formação 
para gestor escolar à função de diretor de unidade de 
ensino, com carga horária de no mínimo 80 (oitenta) 
horas, semipresencial com aproveitamento de 75% de 
frequência e 60% de aproveitamento na avaliação de 
conteúdo; 
c) Terceira Etapa – Consulta pública à comunidade 
escolar. 

Seção I 
Primeira Etapa 
Da Inscrição 

Art. 14. O candidato, no ato de sua inscrição, deverá 
declarar disponibilidade para prestar assistência à 
Unidade Escolar a qual for candidato (a) em todos os 
seus turnos de funcionamento, perfazendo uma carga 
horária semanal de 40 (quarenta) horas, até o final de 
seu mandato e, ainda: 
I – estar quite com a legislação eleitoral e militar; 
II – apresentar certidão negativa, civil e criminal de 1ª 
e 2ª instância;  
III - apresentar certidão de regularidade fiscal 
Municipal, Estadual e Federal; 
IV - declarar estar apto a gerir e ser titular de contas 
bancárias; 
V - assinar termo de compromisso de participação no 
Curso de Formação de Gestores das unidades de ensino 
que será oferecido pela SEMED, para atender a Lei 
Municipal nº 5.629/2015, caso não tenha participado do 
curso anteriormente fornecido pela SEMED; 
VI - Certificado de Aprovação no Curso de Formação de 
Gestores das unidades de ensino oferecido pela 
SEMED; 
VII - declaração original expedida pela SEMED, 
comprovando pertencer ao quadro de funcionários 
efetivos do grupo do magistério da Rede Municipal de 
Vila Velha e possuir estabilidade; 
VIII - cópia simples, acompanhada do original do título 
de Eleitor, comprovante de quitação eleitoral, do CPF, 
Documento de identidade ou CNH;  
IX - declaração original atualizada, fornecida pelo Setor 
competente da SEMED, de regularidade na aplicação de 
recursos públicos e de aprovação de Prestação de 
Contas (exclusivo para diretor (a) em exercício ou ex-
diretor (a);  
X - declaração original, fornecida pelo Setor 
competente da SEMED, da validação do Conselho de 
Escola – CE; (exclusivo para diretor (a) em exercício); 
XI - apresentar declaração de que não teve condenação 
em processo administrativo nos últimos 05 (cinco) 
anos; 
XII - proposta de Plano de Gestão, conforme modelo 
apresentado pela Comissão Eleitoral Central – CEC; 
XII - 01 (uma) foto tamanho “3x4” recente, com fundo 
branco; 
XIV - apresentar a Proposta do Plano de Gestão para o 
período de investidura na função, contendo: 
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a) o diagnóstico dos principais problemas pedagógicos, 
administrativos e estruturais da Unidade de Ensino, na 
qual pretende ser diretor escolar;  
b) as ações que o candidato, na hipótese de ser eleito, 
planeja implementar, em busca de solução para os 
problemas diagnosticados;  
c) o detalhamento dos objetivos, das ações 
relacionadas e das metas a serem atingidas. 
Parágrafo único. O candidato poderá realizar sua 
inscrição por procuração pública, devidamente 
acompanhada de cópia de documento de identificação 
com foto do procurador. 
Art. 15. A inscrição no processo eleitoral acontecerá 
mediante solicitação expressa e documental do 
candidato, sendo que todos os interessados deverão 
comprovar o atendimento aos requisitos constantes 
nesta Resolução.  
Parágrafo único. O não atendimento aos requisitos 
previstos nesta Resolução impossibilitará a inscrição do 
candidato. 
Art. 16. A comprovação de inscrição em mais de uma 
unidade de ensino anula automaticamente as inscrições 
do (da) candidato (da). 
Art. 17. A inscrição dos (as) candidatos (as) será feita, 
junto à Comissão Eleitoral Central – CEC, conforme 
período estipulado em calendário próprio.  
Parágrafo Único. A numeração dos candidatos será 
composta por 02 (dois) dígitos e seguirá a ordem de 
inscrição dos mesmos, por unidade de ensino, 
iniciando-se por 01 (um), em sequência crescente. 
Art. 18. Compete a Comissão Eleitoral Central – CEC o 
deferimento e divulgação das homologações das 
inscrições. 
Parágrafo único. O prazo para recurso das inscrições 
indeferidas será de 72 (setenta e duas) horas, a contar 
da data de divulgação da homologação das inscrições e 
serão encaminhadas por escrito e fundamentados para 
a Comissão Eleitoral Central – CEC. 
Art. 19. Ao término do prazo estabelecido para 
recursos, a Comissão Eleitoral Central terá até 72 
(setenta e duas) horas para julgamento. 
Art. 20. Após julgamento dos recursos, a Comissão 
Eleitoral Central - CEC homologará os nomes dos 
candidatos (as), dando ciência imediata à Comissão 
Eleitoral Local - CEL. 

 
Seção II 

Segunda Etapa 
Do Curso de Formação 

Art. 21. O curso de formação de gestores de unidade 
de ensino será oferecido aos candidatos à função de 
diretor escolar, pela SEMED, atendendo ao estabelecido 
na Meta 19, da Lei nº 5.629/2015 no que tange aos 
critérios técnicos de mérito e desempenho. 
Art. 22.  O curso de formação de gestores de unidades 
de ensino será requisito obrigatório para os (as) 
servidores (as) efetivos do quadro do magistério cuja 
inscrição foi homologada e terá a carga horária mínima 
de 80 horas. 
Parágrafo único. A carga horária deverá corresponder 
a 50% (cinquenta por cento) presencial e 50% 
(cinquenta por cento) não presencial. 

Art. 23. O curso de formação de gestores de unidades 
de ensino será ofertado de 02 (dois) em dois anos e 
terá validade de 04 (quatro) anos. 
Parágrafo único. A obrigatoriedade de que trata o art. 
15 desta Resolução será para os servidores efetivos 
que não tenham sido aprovados ou que o prazo de 
validade tenha expirado no curso anteriormente 
fornecido pela SEMED. 

Seção III 
Terceira Etapa 

Da Consulta Pública 
Art. 24. A etapa do processo de escolha dos candidatos 
por consulta pública à função de diretor escolar, será 
realizada pela Comissão Eleitoral Central – CEC e 
deverá seguir as orientações desta Resolução e do 
Regimento Interno da referida comissão.  
Art. 25. Participarão desta etapa os candidatos que 
obtiveram a inscrição homologada e a certificação no 
curso de formação de gestores das unidades de ensino. 

CAPÍTULO IV  
 DOS CANDIDATOS  

Art. 26. Constituem requisitos básicos dos candidatos 
para a função de Diretor das unidades de ensino: 
I - ter formação superior, em grau de licenciatura 
plena; 
II - ser servidor, ocupante de cargo efetivo e estável da 
carreira do magistério da Rede Municipal de Ensino de 
Vila Velha. 
Art. 27. Fica impedido de candidatar-se o (a) 
profissional que: 
I – esteja afastado (a) de suas funções até 6 (seis) 
meses antes do processo eleitoral, exceto o candidato 
que se encontra na função de Diretor Escolar; 
II – esteja em usufruto de licença sem e com 
vencimento no ato da inscrição; 
III – tenha exercido a função de diretor (a) e 
comprovada a má gestão dos recursos públicos, 
emitidos por declaração da Secretaria Municipal de 
Educação de Vila Velha. 

CAPÍTULO V 
DA PROPAGANDA ELEITORAL E PENALIDADES 

Art. 28. É assegurado ao (a) candidato (a) o direito de 
campanha eleitoral conforme prazo estipulado em 
calendário próprio. 
Art. 29. A campanha eleitoral terá o objetivo de 
apresentar e discutir com a comunidade escolar, a 
proposta do Plano de Gestão dos (as) candidatos (as), 
no período definido em calendário. 
§ 1º A campanha eleitoral, deverá ser restrita a: 
I - debates e/ou discussões do Plano de Gestão entre 
os (as) candidatos (as) e destes com a comunidades 
escolar, de acordo com o Regimento Interno da 
Comissão Eleitoral Central; 
II -  divulgação de campanha conforme estabelecido 
pelo Regimento Interno da Comissão Eleitoral Central - 
CEC; 
§ 2º São vetados na campanha eleitoral, sob pena de 
advertência e, nos casos mais graves, no cancelamento 
do registro de candidatura, e consequentemente, na 
impossibilidade de concorrer ao pleito: 
I - perturbar os trabalhos pedagógicos e 
administrativos das unidades escolares por meio de 
abordagens aos eleitores fora do horário determinado 
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pela Comissão Eleitoral Local, conforme regimento 
interno; 
II - prejudicar a higiene e conservação das unidades 
escolares, do entorno da escola, espaços públicos com 
poluição visual dentro ou fora do prédio escolar; 
III – perturbar o cotidiano da comunidade escolar e 
local, utilizando equipamentos sonoros, carreatas, etc.; 
IV – utilizar materiais ou equipamentos da unidade 
escolar para a realização de propaganda eleitoral; 
V - usar de autoridade ou prestígio político ou social 
para coagir eleitores; 
VI - atentar contra a dignidade e moral dos 
concorrentes e dos eleitores; 
VII – realizar promessas ou favorecimento político-
social (de empregos ou cargos, de vagas para alunos - 
em detrimento do processo regular, etc.) junto aos 
eleitores, visando benefício eleitoral; 
VIII – fazer uso de poder econômico, caracterizado 
pelas seguintes situações: distribuição de brindes de 
qualquer natureza, cabos eleitorais, realização de festas 
e similares dentro do ambiente escolar, etc. 

CAPÍTULO VI 
DO JULGAMENTO DAS DENÚNCIAS, DOS PEDIDOS 

DE  
IMPUGNAÇÃO E DO DIREITO DE DEFESA 

Art. 30. Poderão apresentar denúncias, a título de 
impugnação, os candidatos inscritos para consulta 
pública à função de diretor de unidade escolar ou 
quaisquer interessados no processo, conforme art. 3º 
desta Resolução.  
§ 1º As denúncias deverão estar fundamentadas nos 
dispositivos desta Resolução e do Regimento Interno da 
Comissão Eleitoral Central – CEC. 
§ 2º As denúncias serão encaminhadas pelo (a) 
denunciante à Comissão Eleitoral Local - CEL, até 24 
(vinte e quatro) horas após a proclamação do 
resultado. 
§ 3º A Comissão Eleitoral Local – CEL deverá 
encaminhar a denúncia à Comissão Eleitoral Central – 
CEC no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis após 
o recebimento da mesma.  
§ 4º Para validação da denúncia apresentada, o (a) 
denunciante deverá juntar provas documentais que 
podem ser: relatórios, atas, fotos, vídeos, áudios, lista 
de presença, relato escrito, bem como apresentar 
testemunhas, de modo a contribuir para análise dos 
fatos denunciados.  
Art. 31. Para os casos de denúncias e pedidos de 
impugnação formalizados perante a Comissão Eleitoral 
Local – CEL serão realizados os seguintes 
procedimentos:  
I – recebida a denúncia e/ou solicitação de 
impugnação, a Comissão Eleitoral Central - CEC terá 05 
(cinco) dias úteis, após o encaminhamento feito pela 
Comissão Eleitoral Local - CEL, para avaliação (provas e 
demais fundamentações);  
II – caso defira a solicitação, a Comissão Eleitoral 
Central – CEC notificará, no primeiro dia útil após a 
deliberação, o (a) candidato (a) para que, em 02 (dois) 
dias úteis, apresente seu contraditório;  
III – recebido o contraditório a Comissão Eleitoral 
Central – CEC terá dois 02 (dois) dias úteis para 
deliberar e emitir Parecer;  

IV - no primeiro dia útil, após os 02 (dois) dias úteis 
reservados para deliberação, a Comissão Eleitoral 
Central disponibilizará ao (a) candidato (a) e ao 
denunciante o Parecer. 

CAPITULO VII  
 DOS VOTANTES, DA VOTAÇÃO, DA APURAÇÃO E  

PROCLAMAÇÃO DOS RESULTADOS 
Seção I 

Dos Votantes 
Art. 32. Para o fim do disposto no Art. 3º, terão direito 
a votar:  
I – Todos (as) os (as) servidores (as) efetivos (as) e 
celetistas, ainda que em regime de permuta ou cessão, 
profissionais contratados (as), terceirizados (as) e 
estagiários (as) com atuação na Unidade de Ensino;  
II - O pai ou a mãe ou ainda o (a) responsável do (a) 
aluno (a), desde que previamente cadastrado (a).  
III – Os (as) alunos (as) que estejam regularmente 
matriculados (as) na referida Unidade de Ensino com 
idade superior ou igual a 10 (dez) anos até o dia da 
consulta pública;  
IV – Um (a) representante de movimento comunitário 
integrante do Conselho de Escola da referida unidade 
de ensino, oficialmente empossado (a). 
§ 1º Os componentes da comunidade escolar previstos 
neste artigo, independentes de sua condição de estar 
em mais de um segmento, só poderão votar uma única 
vez.  
§ 2º O (a) servidor (a) que trabalha em mais de uma 
Unidade de Ensino terá garantida a participação em 
cada uma delas.  
§ 3º Os pais que possuírem filhos (as) em mais de uma 
Unidade Ensino terão garantida a participação em cada 
uma delas.  
§ 4º O (a) profissional ocupante de dois cargos com 
exercício em uma mesma Unidade de Ensino só poderá 
votar uma única vez.  
Art. 33. A Comissão Eleitoral Local deverá encaminhar 
a lista de votantes da comunidade escolar em duas vias 
rubricadas, à Comissão Eleitoral Central – CEC para 
conferência e devolução de 01 (uma) das vias, assinada 
e carimbada.  
Parágrafo único. A lista de votantes a que se refere o 
caput deste, deve respeitar a seguinte 
proporcionalidade: 
a) 100% (cem por cento) dos servidores, terceirizados 
e estagiários que atuam na unidade escolar; 
b) 100% (cem por cento) dos alunos matriculados na 
unidade escolar, aptos a votar; 
c) 30% (trinta por cento), no mínimo, de pais ou 
responsáveis, do total de alunos matriculados na 
escola, constantes no Sistema de Gestão Escolar – 
SGE.  

Seção II 
Da Votação 

Art. 34.  Fica proibido o voto por representação, de 
quaisquer membros da comunidade escolar, com direito 
a voto.  
Art. 35. O número mínimo do total de votantes para 
validação do processo eleitoral, independente do 
número de cadastrados por segmento, será de 30% 
(trinta por cento). 
Art. 36. O horário de atendimento para a realização da 
consulta pública para escolha de diretores das unidades 
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de ensino será determinado, conforme Regimento 
Interno da Comissão Eleitoral Central - CEC. 
Art. 37. Os locais para votação serão instalados na 
própria unidade de ensino, numa organização física 
adequada, que assegure a participação da comunidade 
escolar. 
Parágrafo único - A lista dos candidatos deverá estar 
afixada na entrada da escola e nas imediações do local 
de votação.  
Art. 38. O atendimento aos eleitores será realizado 
pela Comissão Eleitoral Local - CEL, podendo a mesma 
solicitar apoio a outros membros da comunidade 
escolar durante a consulta pública, com registro na ata 
de apuração.  
Art. 39. O processo de votação da comunidade escolar 
ocorrerá de acordo com os seguintes procedimentos:  
I - por ordem de chegada, portando documento de 
identificação com foto expedido por órgão oficial, 
respeitando o atendimento prioritário a idosos (as), 
gestantes e pessoas com deficiência;  
II - a manifestação do voto deverá ser feita por escrito 
em cédula ou digital em urna eletrônica; 
III - a presença dos membros da comunidade escolar 
que participaram do processo de escolha deve ser 
registrada em listagem própria.  

Seção III 
Da Apuração e Proclamação dos Resultados 

Art. 40. Apurados os votos, será proclamado (a) eleito 
(a) o (a) candidato que: 
I - obtiver 50% (cinquenta por cento) mais 01 (um) 
dos votos válidos, no caso de candidatura única; 
II - obtiver o maior número de votos, no caso de mais 
de uma candidatura.  
III - ocorrendo, em primeiro lugar, o empate de 02 
(dois) ou mais candidatos (as), será considerado (a) 
eleito (a) o (a) candidato (a) que comprovar mais 
tempo de serviço na Rede Municipal de Ensino, 
permanecendo empate, o desempate se dará pelo (a) 
candidato (a) com maior idade;                    
IV - mantido o empate no primeiro lugar, é promovido 
nova votação no prazo de até 15 (quinze) dias entre os 
candidatos empatados, devendo ser realizado, no 
mínimo, um debate por turno de funcionamento da 
unidade de ensino. 
§ 1º O processo eleitoral será anulado quando a soma 
dos votos brancos e nulos superarem os votos 
atribuídos ao (s) candidato (s).  
§ 2º Não havendo quórum, não haverá apuração dos 
votos, sendo garantida uma nova votação convocada 
pela Comissão Eleitoral Central - CEC, no prazo de até 
15 (quinze) dias úteis. 
§ 3º O resultado da apuração do processo eleitoral 
deverá ser comunicado aos presentes e imediatamente 
encaminhado com toda documentação para a Comissão 
Eleitoral Central - CEC.  
Art. 41. Inexistindo inscrição de candidatos, caberá a 
SEMED a escolha de um profissional para exercer em 
caráter pro tempore a função de diretor (a) escolar, 
respeitando-se os critérios estabelecidos nesta 
Resolução, sendo que deverá ser promovida uma nova 
consulta pública até o final do 1º semestre do ano 
seguinte. 
Art. 42. Terminados os trabalhos da Comissão Eleitoral 
Local – CEL será lavrada ata circunstanciada em 

modelo próprio, definido pela Comissão Eleitoral Central 
- CEC.  
Art. 43. Encerrado o processo de escolha, a Comissão 
Eleitoral Local – CEL deverá encaminhar à Comissão 
Eleitoral Central – CEC ata dos trabalhos, ata de 
apuração e listagem dos votantes da comunidade 
escolar.  
Art. 44. Após o recebimento das atas e dos relatórios 
das Comissões Eleitorais Locais - CEL, a Comissão 
Eleitoral Central - CEC terá 05 (cinco) dias úteis para 
encaminhar relatório único e remetê-lo ao gabinete do 
Secretário Municipal de Educação, com os resultados de 
todas as unidades de ensino. 
Art. 45. O Secretário Municipal de Educação, terá o 
prazo de 10 (dez) dias para encaminhar ao Prefeito 
Municipal a relação de profissionais do magistério 
eleitos pela comunidade escolar para função de diretor 
(a) das unidades de ensino, a partir da homologação. 
§ 1º Até 15 dias após o recebimento da homologação o 
chefe do poder executivo municipal deverá nomear os 
(as) diretores (as) eleitos.  
§ 2º Será anulada a nomeação do candidato eleito que 
acumule cargos comissionados ou funções da mesma 
natureza nas esferas Municipal, Estadual ou Federal e 
não estiver desincompatibilizado até o ato da posse na 
função de diretor (a).  
Art. 46. O diretor (a) escolar em exercício ficará na 
função até a data da nomeação do diretor eleito. 

CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 47. A proposta do Plano de Gestão apresentado 
pelo diretor eleito, será reelaborada juntamente com o 
Conselho de Escola - CE, até o 1º semestre do mandato 
de que trata o art. 1º desta Resolução, cabendo a 
Subsecretaria Pedagógica da Secretaria Municipal de 
Educação monitorar e avaliar a sua execução em 
consonância com o Índice de Desenvolvimento da 
Educação – IDEB e a avaliação institucional da escola 
que ocorrerá anualmente.  
Art. 48. O Conselho de Escola - CE e setores 
competentes da SEMED poderão, mediante ato 
fundamentado, recomendar ao Secretário Municipal de 
Educação, a destituição do diretor que cometa ilícito 
penal, falta de idoneidade moral, de inassiduidade, de 
eficiência e ainda por infração funcional e disciplinar, 
resguardado seu direito de ampla defesa. 
Parágrafo único. Ao gestor de unidade de ensino que 
ficar comprovado, em qualquer tempo do mandato, não 
estar cumprindo com a disposição do caput do art. 14, 
será destituído de sua função, por ato do Prefeito 
Municipal. 
Art. 49. Caberá ao Secretário Municipal de Educação, 
por conhecimento próprio ou mediante representação 
das instâncias da SEMED que acompanham a Gestão 
Escolar, ou ainda por outros canais de denúncia e da 
transparência pública, adotar as medidas cabíveis. 
Art. 50. O Secretário Municipal de Educação 
homologará o processo de consulta pública, que 
obedecerá ao contido nesta Resolução e no Regimento 
Interno da Comissão Eleitoral Central - CEC. 
Art. 51. Deverão ocorrer eleições extraordinárias para 
as unidades de ensino que se encontrem em situação 
de: 
I – criação de novas unidades de ensino; 
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II – destituição ou renúncia do (a) diretor (a) eleito (a); 
III – afastamento para tratamento de saúde superior a 
06 meses; 
IV – mandato de direção sub judice e demais 
vacâncias.  
§ 1º No caso do inciso I, a Secretaria Municipal de 
Educação indicará um diretor pro tempore, sendo que 
somente ocorrerá eleição extraordinária para a função 
de Diretor Escolar, dentro do prazo máximo de 120 
dias, se não tiver decorrido o lapso temporal superior a 
01 (um) ano da última consulta pública. 
§ 2º As eleições extraordinárias ocorrerão para cumprir 
o período correspondente à complementação do 
mandato em curso, que não poderá ser inferior a 01 
(um) ano de intervalo entre mandatos. 
§ 3º Ocorrendo a vacância faltando até 11 (onze) 
meses e 29 (vinte e nove) dias para complementação 
de mandato, o (a) Secretário (a) Municipal de 
Educação, escolherá um diretor pro tempore.  
§ 4º Somente poderão participar das eleições 
extraordinárias, bem como serem designados pro 
tempore, os candidatos que foram aprovados no Curso 
de Formação fornecido pela SEMED, cujo certificado 
esteja dentro do prazo de validade previsto no art. 23 
desta Resolução. 
Art. 52. A SEMED realizará processo de formação 
continuada em gestão escolar, com o objetivo de 
promover atualização, aprofundamento, 
complementação e ampliação de conhecimentos 
indispensáveis ao exercício da função, necessários ao 
desenvolvimento de novas competências de gestão, 
monitoramento e avaliação educacional, em 
atendimento a Lei nº 5629/2015 – Plano Municipal de 
Educação de Vila Velha, Meta 19 e ao disposto no art. 
33 da Lei Nº 5938/2017 que trata da Gestão 
Democrática da Educação no Sistema Municipal de 
Ensino de Vila Velha 
§ 1º. A SEMED oferecerá capacitação em Gestão 
Escolar, com carga horária mínima de 120 (cento e 
vinte) horas/aula, avaliação de conhecimentos e 
certificação de aproveitamento, em até 180 (cento e 
oitenta dias) após a posse dos eleitos, sendo que o 
curso terá validade de 4 anos e ocorrerá na modalidade 
semipresencial. 
§ 2º.  Ao gestor que não alcançar resultado satisfatório 
na capacitação em Gestão Escolar, não será emitida a 
certificação final devendo obrigatoriamente realizar a 
próxima capacitação, caso permaneça na função. 
Art. 53. Os casos omissos nesta Resolução serão 
objeto de apreciação pela Comissão Eleitoral Central - 
CEC, cuja deliberação deverá ser submetida ao 
Conselho Municipal de Educação, que por sua vez, 
encaminhará uma Recomendação ao Secretário 
Municipal de Educação para apreciação, ou, por este 
nos casos de sua competência exclusiva. 
Art. 54. Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, revoga-se as disposições em contrário. 
Vila Velha-ES, em 30 de maio de 2018. 

Tatiane Sperandio Fernandes Molini 
Presidente do CMEVV 

Homologo. 
Em 14 de setembro de 2018. 

Roberto A. Beling Neto 
Secretário Municipal de Educação 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA 
VELHA, Estado do Espírito Santo, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo § 7º do artigo 
40 da Lei Orgânica do Município de Vila Velha "Faz 
saber que o Prefeito sancionou nos termos do § 3º do 
artigo 40 da Lei Orgânica Municipal, e ele promulga o 
Autógrafo de Lei nº 3.872/18, que se transformou na 
LEI Nº 6.067, de 13 de setembro de 2018".  

LEI Nº 6.067, DE 13 DE SETEMBRO DE 2018 
Acrescenta o parágrafo único ao artigo 2º da Lei 
nº 5.995/18, que concede o benefício da “meia-
entrada”, nos eventos que menciona, para os 
Policiais Militares, Policiais Civis, Bombeiros 
Militares, Guardas Civis Municipais, Agentes de 
Trânsito e Agentes Penitenciários, mediante 
apresentação de identidade funcional.  
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 5.995/18, de 03 de abril de 
2018, passa a vigorar acrescido de parágrafo único com 
a seguinte redação: 
“Parágrafo único. No caso de existência de legislação 
federal ou estadual que dispuser sobre os benefícios 
atribuídos aos agentes descritos na presente Lei, 
aplicar-se-á a mais benéfica aos mesmos, no pleno 
exercício de suas funções e nos horários de lazer”. (AC) 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Vila Velha, 13 de setembro de 2018. 
IVAN CARLINI 

Presidente                   
Autoria: Vereador PM Chico Siqueira 

 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA 
VELHA, Estado do Espírito Santo, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo § 7º do artigo 
40 da Lei Orgânica do Município de Vila Velha "Faz 
saber que o Prefeito sancionou nos termos do § 3º do 
artigo 40 da Lei Orgânica Municipal, e ele promulga o 
Autógrafo de Lei nº 3.875/18, que se transformou na 
LEI Nº 6.068, de 13 de setembro de 2018".  

LEI Nº 6.068, DE 13 DE SETEMBRO DE 2018 
Denomina de “Professora Leopoldina Conceição 
de Mattos Silva” Unidade Municipal de Ensino 
Fundamental no bairro IBES, neste município.  
Art. 1° Fica denominada de “PROFESSORA 
LEOPOLDINA CONCEIÇÃO DE MATTOS SILVA” a 
Unidade Municipal de Ensino Fundamental a ser 
implantada no prédio da antiga “Escola Cenecista 
Doutor João dos Santos Neves”, localizada à Avenida 
Vitória Régia, 2950, bairro IBES, neste município.  
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.  

Vila Velha, 13 de setembro de 2018. 
IVAN CARLINI 

Presidente                   
Autoria: Diversos Vereadores 

 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA 
VELHA, Estado do Espírito Santo, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo § 7º do artigo 
40 da Lei Orgânica do Município de Vila Velha "Faz 
saber que o Prefeito sancionou nos termos do § 3º do 
artigo 40 da Lei Orgânica Municipal, e ele promulga o 
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Autógrafo de Lei nº 3.876/18, que se transformou na 
LEI Nº 6.069, de 13 de setembro de 2018".  

LEI Nº 6.069, DE 13 DE SETEMBRO DE 2018 
Institui no município de Vila Velha o “Sistema de 
Compartilhamento de Aluguel de Carros Elétricos 
Públicos”, denominado “ECO VILA”. 
Art. 1º Fica instituído no município de Vila Velha o 
“Sistema de Compartilhamento de Aluguel de Carros 
Elétricos Públicos”, denominado “ECO VILA”. 
Art. 2º Para os fins desta Lei, consideram-se veículos 
impulsionados a energia elétrica os movidos 
exclusivamente com motores elétricos. 
Art. 3º O Sistema de Compartilhamento de Aluguel de 
Carros Elétricos Públicos “ECO VILA” visa a implantação 
de modais de nova geração, com baixo impacto 
ambiental e tem os seguintes objetivos: 
I - evitar a necessidade de aquisição e manutenção de 
carro próprio em casos de deslocamentos de curta 
distância; 
II - favorecer uma mobilidade urbana mais inteligente, 
com a escolha do meio de transporte em função de 
suas necessidades de deslocamento; 
III - propiciar a redução na emissão de gases efeitos 
de estufa; 
IV - propiciar a redução na emissão ruídos; 
V - propiciar o aumento na quantidade de vagas de 
estacionamento disponíveis, pois cada carro 
compartilhado, num sistema amplo, evita entre 6 e 9 
carros particulares; 
VI - integrar o sistema aos demais modais de 
transportes; 
VII - propiciar a utilização de veículos automotores por 
valor acessível, visto que o custo da energia elétrica 
corresponde a um terço do custo do combustível 
utilizado por veículos de combustão interna. 
VIII - estimular a conexão com outras cidades, 
voltadas para o turismo, trabalho e lazer. 
Art. 4º O Sistema de Compartilhamento de Aluguel de 
Carros Elétricos Públicos “ECO VILA” deverá ser parte 
integrante do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. 
Art. 5º Para a implantação do Sistema de 
Compartilhamento de Aluguel de Carros Elétricos 
Públicos “ECO VILA”, fica a Administração Pública 
Municipal autorizada a promover contratações, 
concessões ou parceria público-privadas, as quais 
deverão obedecer a procedimento licitatório consonante 
à legislação pertinente e aos princípios da legalidade, 
moralidade, impessoalidade, publicidade, 
economicidade e eficiência. 
Art. 6º O Poder Executivo Municipal a regulamentará a 
presente Lei, no que couber, no prazo de até 90 
(noventa) dias da data de sua publicação. 
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Vila Velha, 13 de setembro de 2018. 
IVAN CARLINI 

Presidente                   
Autoria: Vereador Bruno Lorenzutti 
 

 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

– SUBSECRETARIA DE TURISMO 
SECRETARIA DE SAÚDE – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2018 

Disciplina os critérios e exigências para 
concessão do Selo de Qualidade Turística e 
Sanitária aos Bares e Restaurantes do município 
de Vila Velha – edição 2018. 
O Município de Vila Velha/ES, por meio de seus órgãos 
representativos, torna público para conhecimento dos 
interessados as normas estabelecidas neste Edital: 
1) DO OBJETO: 
1.1) Estabelecer critérios e exigências para concessão 
do Selo de Qualidade Turística e Sanitária aos 
estabelecimentos comerciais localizados no município 
de Vila Velha que possuam pelo menos um dos 
seguintes códigos de Classificação Nacional de 
Atividade Econômica – CNAE registrados em seu 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ: 
a) 5611201 - Restaurantes e similares 
b) 5611202 - Bares e outros estabelecimentos 
especializados em servir bebidas 
2) DAS CATEGORIAS: 
2.1)  O Selo de Qualidade Turística e Sanitária do 
Município de Vila Velha será concedido ao 
estabelecimento que possuir pelo menos uma das 
categorias descritas no item 1. 
3) DA INSCRIÇÃO:  
3.1)  Para obter o Selo de Qualidade Turística e 
Sanitária do Município de Vila Velha, os interessados 
deverão se inscrever no portal/site da Prefeitura 
Municipal de Vila Velha, ou na sede da Prefeitura, 
situada na Av. Santa Leopoldina, 840 – Coqueiral de 
Itaparica – Vila Velha/ES, Subsecretaria de Turismo, de 
14 às 17h, entre 19 a 27 de setembro de 2018, 
apresentando os seguintes documentos:  
I) Ficha de Inscrição  
II) Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa jurídica - 
CNPJ 
III) Alvará de Funcionamento ou protocolo de 
solicitação de licenciamento; 
IV) Certidão Negativa Tributária do Município; 
V) Certificado de Inspeção Sanitária do Município ou 
protocolo de solicitação de  licenciamento;  
VI) Alvará de Licença emitido pelo Corpo de Bombeiros; 
3.2) O formulário de inscrição estará disponível no 
portal/site da Prefeitura Municipal de Vila Velha – 
www.vilavelha.es.gov.br, ou na sede, situada na Av. 
Santa Leopoldina, 840 – Coqueiral de Itaparica – Vila 
Velha/ES, Subsecretaria de Turismo, de 14 as 17h.  
3.3) Os documentos que possuírem data de 
validade deverão estar vigentes. 
4) DA AVALIAÇÃO: 
4.1) A concessão do Selo de Qualidade Turística e 
Sanitária será feita por meio de avaliações dos 
servidores da Prefeitura Municipal de Vila Velha - PMVV, 
das Secretarias envolvidas, divididas em etapas, 
discriminadas abaixo:  
4.2) Análise Documental – De 19 a 28 de 
setembro de 2018. 
Nesta etapa, os servidores indicados pelas Secretarias 
envolvidas verificarão todos os documentos solicitados 
na Cláusula 3ª para fins de homologação da inscrição e 
as inscrições deferidas serão publicação no portal/site 
da Prefeitura Municipal de Vila Velha. 
4.3) Inspeção – De 02 de outubro a 07 de 
dezembro de 2018. 
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DE VILA VELHA - IPVV 

 

4.3.1)  As inspeções serão realizada pelos servidores 
das Secretarias envolvidas, para avaliação da 
Estrutura, Serviços, Atendimento ao Turista e 
Condições higiênico-sanitárias/boas práticas na 
manipulação de alimentos. Os roteiros de avaliação 
estarão disponíveis de forma detalhada no Portal/Site 
da Prefeitura Municipal de Vila Velha – 
www.vilavelha.es.gov.br, ou na sede, situada na Av. 
Santa Leopoldina, 840 – Coqueiral de Itaparica – Vila 
Velha/ES, Subsecretaria de Turismo, de 14h as 17h. 
4.3.2) As inspeções serão conduzidas nos 
estabelecimentos pela Vigilância Sanitária, bem como 
pela Subsecretaria de Turismo, que deverão observar 
os critérios descritos nos roteiros. 
4.3.3)  Para os estabelecimentos já licenciados será 
necessário o cumprimento integral dos itens 
classificados como imprescindíveis, indicados no roteiro 
da Vigilância Sanitária. 
4.3.4)  Os estabelecimentos que apresentaram apenas 
o protocolo de solicitação de licenciamento, no 
momento da inscrição deverão adotar as medidas 
necessárias para a conclusão de seus processos até a 
data final do período de inspeção, conforme item 4.3. 
4.4)  DA CONCESSÃO DO SELO: 
4.4.1)  O Selo de Qualidade Turística e Sanitária 
será concedido aos bares e restaurantes que 
obrigatoriamente atenderem todos os requisitos 
abaixo: 
I) Estar estabelecido no município de Vila Velha; 
II)  Ter a inscrição homologada pelos servidores 
indicados pelas Secretarias                         envolvidas; 
III) Ter concluído o processo de licenciamento sanitário 
e de funcionamento até 07 de dezembro de 2018. 
IV)  Ter participado (proprietário e/ou funcionário) 
das palestras sobre Qualidade no atendimento ao  
cliente e Boas Práticas na Manipulação de Alimentos, 
durante o mês de outubro, em local a ser divulgado aos 
deferidos. A confirmação da participação nestas 
palestras se dará pela lista de presença. 
V)  Ter cumprido 100% dos itens imprescindíveis do 
roteiro de inspeção sanitária e 80% do roteiro de 
qualidade turística.  
4.5) As empresas inscritas que não forem aprovadas 
poderão apresentar recurso no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir da data de publicação do 
resultado, nos termos do art. 109 da Lei 666/93, o qual 
deverá ser protocolado, aos cuidados da Subsecretaria 
de Turismo/SEMDEC. 
4.5.1) Interposto o recurso, será comunicado aos 
demais participantes, que poderão impugná-lo no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis. 
4.5.2) A Comissão designada pelas Secretarias 
envolvidas, poderá rever a sua decisão, no prazo de até 
05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, prestar as 
informações necessárias e remeter a peça recursal a 
autoridade superior que deliberará em igual prazo, 
devendo promover a sua respectiva publicação no 
Diário Oficial do Município. 
5)  DA DIVULGAÇÃO DOS GANHADORES:  18 de 
dezembro de 2018. 
 
 
 

5.1)  A lista dos estabelecimentos que receberão o 
Selo de Qualidade Turística e Sanitária será divulgada 
no Diário Oficial do Município e no site da Prefeitura 
Municipal de Vila Velha – www.vilavelha.es.gov.br. 
6) DA ENTREGA DO SELO: 15 de janeiro de 2019. 
6.1) O Selo de Qualidade Turística e Sanitária será 
entregue em cerimônia a ser realizada pela Prefeitura 
Municipal de Vila Velha – PMVV. (PARA RECEBER O 
SELO O PARTICIPANTE OU REPRESENTANTE DEVERÁ 
COMPARECER AO EVENTO)  
7) DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 
7.1) Quaisquer situações não previstas neste edital, 
mas relacionadas a este chamamento, serão objeto de 
análise dos Secretários das pastas envolvidas.  
Vila Velha, 18 de Setembro de 2018. 

José Vicente de Sá Pimentel 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 

Jarbas Ribeiro de Assis Pimentel 
Secretaria Municipal de Saúde 

 

 
ERRATA 

Na publicação do Decreto nº 107/2018 no Diário 
Oficial do Município do dia 20 de agosto de 2018, 
página 31, no art. 1º, inciso V, onde se lê: 
1) “Titular: Ivanete Lopes de Araujo” leia-se: 
“Titular: Ivonete Lopes de Araujo”. 
2) “Suplente: Renata Rodrigues Câmara Mathias” leia-
se: “Suplente: Renata Rodrigues Camara” 
3) “Titular: Naiara Lopes de Araujo de Oliveira” leia-se: 
“Titular: Naiara Lopes de Araujo Falcão de Oliveira”. 

 
 
 
 

 
A Presidente da CPL do Instituto de Previdência 
Social dos Servidores Públicos do Município de 
Vila Velha – IPVV, no uso de suas atribuições legais, 
torna público o resultado da licitação abaixo: 
Processo: 000749/2018 
Modalidade: CARTA CONVITE 002/2018. 
Objeto: contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços técnicos na área de atuarial com 
a realização de consultoria permanente atuarial, 
avaliação e reavaliações atuariais Regime Próprio de 
Previdência Social dos Servidores do Município de Vila 
Velha –IPVV. 
Situação: FRACASSADA 

Vila Velha – ES, 18/09/2018 
Luciene Maria Luciano Neves 

Presidente da CPL 
 

Expediente: 
Prefeito Municipal  Max Freitas Mauro Filho 

Secretário Municipal de Governo  Saturnino de Freitas Mauro 
Núcleo de Atos Oficiais  Fernanda Battestin/Rafael Machado Pasquini 
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