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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
 

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

 

LEIS 
 

LEI Nº 1.139/2016 
 

INSTITUI O PLANO MUNICIPAL DE 

SANEAMENTO BÁSICO DESTINADO À EXECUÇÃO 

DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO, E 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR 

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO COM O ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO NOS MOLDES DO ART. 241 DA 

CF/88, A CELEBRAR CONTRATO DE PROGRAMA 

COM A COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE 

SANEAMENTO, E DELEGAR A REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS À AGÊNCIA 

REGULADORA ESTADUAL-ARSI, NOS TERMOS 

DAS LEIS FEDERAIS Nº 11.445/08 E 11.107/05, 

E LEI ESTADUAL Nº 9.096/08, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA, 

Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 

legais, faço saber que a Câmara Municipal, APROVOU 

e eu SANCIONO a seguinte Lei: 
 

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Municipal de 

Saneamento Básico, nos termos do Anexo Único, 

destinado a articular, integrar e coordenar recursos 

tecnológicos, humanos, econômicos e financeiros para 

execução dos serviços públicos municipais urbanos de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário na 

sede do Município, em conformidade com o 

estabelecido na Lei federal nº 11.445/2007, e sua 

regulamentação, e Lei Estadual nº 9.096/2008. 
 

Art. 2º - O Plano Municipal de Saneamento 

Básico, instituído por esta Lei, será revisto 

periodicamente a cada 04 (quatro) anos, sempre 

anteriormente à elaboração do plano Plurianual. 
 

Parágrafo Único: O Poder Executivo Municipal 

deverá encaminhar a proposta de revisão do Plano 

Municipal de Saneamento Básico à Câmara dos 

Vereadores, devendo constar as alterações, caso 

necessárias, a atualização e a consolidação do plano 

anteriormente vigente. 

Art. 3º - Na hipótese de delegação dos serviços, a 

proposta de revisão do Plano Municipal de 

Saneamento Básico deverá ser elaborada em 

articulação com o prestador de serviços, e estar em 

compatibilidade com as diretrizes, metas e objetivos: 
 

1 Das Políticas Estaduais de Saneamento Básico, de 

Saúde Pública e de Meio Ambiente; 

2 Dos Planos Estaduais de Saneamento Básico e de 

Recursos Hídricos. 
 

§ 1º A revisão do Plano Municipal de Saneamento 

Básico deverá seguir as diretrizes dos planos das 

bacias hidrográficas em que estiver inserido. 
 

§ 2º O Poder Executivo Municipal, na realização do 

estabelecido neste artigo, poderá solicitar cooperação 

técnica ao Estado do Espírito Santo. 
 

Art. 4º - As revisões do Plano Municipal de 

Saneamento Básico não poderão ocasionar a 

inviabilidade técnica ou desequilíbrio econômico-

financeiro da prestação, devendo qualquer acréscimo 

de custo ter a respectiva fonte de custeio, e a 

anuência do prestador, na hipótese de delegação dos 

serviços. 
 

Parágrafo Único: No caso de descumprimento do 

estabelecido no caput, o prestador dos serviços, se 

houver, fica obrigado a cumprir o Plano Municipal de 

Saneamento Básico em vigor à época da delegação, 

nos termos do art. 19, § 6º da Lei Federal nº 

11.445/2007. 
 

Art. 5º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado 

a celebrar Convênio de Cooperação com o Estado 

do Espírito Santo, em consonância com o artigo 241 

da Constituição Federal, artigo 8º da Lei nº 

11.445/07, e artigo 13 da Lei Estadual nº 9.096/08, o 

qual definirá a forma de atuação associada nas 

questões afetas ao saneamento básico do Município 

de Atílio Vivacqua-ES. 
 

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar 

Contrato de Programa com a Companhia Espírito 

Santense de Saneamento-CESAN, nos termos da 

lei Federal nº 11.107, de 06/04/2005 c/c o art. 24, 

XXVI da lei 8.666, de 22/06/1993, delegando a 

prestação de serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, compreendendo, entre outros, 
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a execução de obras de infra-estrutura e atividades 

afins, a operação e manutenção dos sistemas, pelo 

prazo de 30 (trinta) anos, prorrogável por igual 

período.  
 

Parágrafo Único: Fica o prestador de serviços 

autorizado a buscar formas de associação com o setor 

privado, via sub concessão, parceira público-privada 

ou outras formas de parceria legalmente admitidas. 
  

Art. 7º -  Fica o Município de Atílio Vivacqua 

autorizado a firmar Convênio com vistas a delegar à 

Agência de Saneamento Básico e Infraestrutura 

Viária do Espírito Santo-ARSI, a regulação, 

fiscalização e controle dos serviços públicos delegados 

de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário, em consonância com o art. 8º da Lei nº 

11.445/07 e art. 12 da Lei Estadual nº 9.096/08. 
 

Art. 8º - Para fins de desonerar o custo da tarifa de 

serviços de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário, viabilizando o estabelecimento de uma 

tarifação de cunho social, na hipótese de Saneamento 

– CESAN isenta de todos os tributos e preços públicos 

municipais incidentes, direta ou indiretamente, sobre 

os serviços prestados. 
 

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação, revogam-se as disposições em contrário. 
 

Atílio Vivacqua/ES, 04 de Novembro de 2016. 
 

JOSÉ LUIZ TORRES LOPES 

Prefeito Municipal 
 

 

PORTARIAS 
 

PORTARIA SEME N.º 10/2016 
 

ESTABELECE NORMAS QUE DISCIPLINAM A 

MATRÍCULA NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 

FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO DE 2017. 

  

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

ATÍLIO VIVACQUA, ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, SR.ª RITA DE CÁSSIA PEREIRA DA 

COSTA, no uso da atribuição que lhe foi conferida 

pelo Decreto nº. 318/2014, de 04 de agosto de 2014, 

e, 
 

Considerando o disposto na Lei nº. 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º – Regulamentar a rematrícula e a matrícula 

para a Educação Básica (Educação Infantil e Ensino 

Fundamental) das Unidades Escolares da Rede 

Municipal de Ensino, conforme as normas 

estabelecidas na presente Portaria. 
 

Art. 2º – Compete à Secretaria Municipal de 

Educação e ao Diretor ou professor responsável pela 

Unidade Escolar, divulgar junto aos membros dos 

Conselhos, ao pessoal docente, técnico e 

administrativo, e, principalmente, aos pais dos alunos 

e população em geral, os períodos para a rematrícula, 

bem como tornar público, através dos meios de 

comunicação e outros meios disponíveis na 

comunidade, os critérios para sua efetivação. 
 

Art. 3º – A matrícula na Educação Infantil será 

organizada observando os seguintes critérios: 
 

I – Creche (0 a 3 anos) 

a) Nível I – para as crianças que tenham de 0 (zero) a 

1 (um) ano e 11 (onze) meses; 

b) Nível II – para as crianças que tenham 2 (dois) 

anos completos ou a completar até 31 de março; 

c) Nível III – para as crianças que tenham 3 (três) 

anos completos ou a completar até 31 de março. 
 

II – Pré-Escola (4 e 5 anos) 

a) Pré I – para as crianças que tenham 4 (quatro) 

anos ou a completar até 31 de março; 

b) Pré II – para as crianças que tenham 5 (cinco) 

anos ou a completar até 31 de março. 
 

Art. 4º – Para a matrícula no 1º ano do Ensino 

Fundamental será exigida a idade mínima de 6 (seis) 

anos completos ou a completar até 31 de março do 

ano letivo. 
 

Art. 5º – Ficam estabelecidos os períodos abaixo 

discriminados para que as unidades escolares 

procedam as rematrículas e matrículas. 
 

I – rematrícula: período de 14/11/2016 a 

21/11/2016; 
 

II – matrícula: período de 22/11/2016 a  04/12/2016. 
 

Art. 6º – A rematrícula e a matrícula deverão ser 

realizadas no horário de funcionamento das Unidades 

Escolares. 
 

Art. 7º – O aluno será rematriculado, 

automaticamente, na Unidade de Ensino onde estuda. 
 

Art. 8º – A rematrícula deverá ser confirmada pelo 

pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se 

for o caso, os responsáveis legais, conforme período 

estabelecido nesta Portaria, e de acordo com a 

organização interna da Unidade Escolar, devendo ser 

registrada na Ficha de Matrícula. 
 

§ 1º – A direção da Unidade Escolar deverá solicitar 

ao pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, 

se for o caso, os responsáveis legais, que não 

confirmarem a rematrícula, uma declaração que 

configure o não interesse dos mesmos em 

permanecerem na Unidade Escolar. 
 

§ 2º – A direção da Unidade Escolar deverá 

encaminhar à Secretaria Municipal de Educação a 

relação de alunos menores de idade, cujos pais ou 

responsáveis não solicitarem a transferência para 

outro estabelecimento de ensino ou não confirmarem 

a rematrícula na Unidade Escolar. 
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Art. 9º – Para a efetivação da matrícula na Educação 

Infantil e Ensino Fundamental, será obedecido o 

disposto na Lei Nº 9.394/96, Lei Nº 11.274/09, 

Resolução CNE/CEB nº 05, de 17/12/2009, Resolução 

CEE nº. 1.790/08 e demais legislações vigentes. 
 

Art. 10 – Para efetivação da matrícula, deverão ser 

apresentados os seguintes documentos: 
 

I – Certidão de Nascimento; 
 

II – Histórico Escolar/Ficha de Transferência ou 

comprovante equivalente, Ficha de Acompanhamento 

Individual, quando for o caso; 
 

III – Cartão de Vacinação; 
 

IV – Comprovante de residência. 
 

§ 1º – A falta de qualquer documento citado nos 

incisos I, II, III e IV deste artigo, não impedirá a 

efetivação da matrícula do aluno, devendo a direção 

da Unidade Escolar ou seu responsável, orientar e 

envidar esforços para a obtenção dos referidos 

documentos, no menor espaço de tempo. 
 

§ 2º – Para a comprovação do endereço de 

residência, os pais ou o responsável pelo aluno, 

deverão apresentar a fatura de água, energia ou 

telefone do último mês que anteceder a matrícula 

escolar ou declaração do proprietário ou contrato de 

locação, caso o imóvel seja alugado. 
 

§ 3º – Nas Unidades de Ensino Municipal, não será 

permitida a realização de exames de seleção e/ou 

cobranças de taxas de qualquer espécie. 
 

Art. 11 – A Unidade Escolar, observando o limite de 

vagas, poderá dentro do prazo fixado para as 

matriculas, organizar cronograma interno com 

previsão de datas para atendimento, divulgando-o 

amplamente, respeitando a seguinte ordem de 

prioridade: 
 

I – alunos do próprio bairro onde a escola está 

inserida, tendo prioridade o aluno com necessidades 

educacionais especiais; 
 

II – alunos do próprio bairro onde a escola está 

inserida, que tenham irmãos freqüentando a escola; 
 

III – alunos dos bairros que fazem limite com o bairro 

da escola; 
 

IV – alunos de outros bairros/localidade do Município; 
 

V – alunos de outros Municípios. 
 

Art. 12 – Verificada a existência de vaga, a Unidade 

de Ensino, deverá continuar a atender a clientela que 

não efetuou a matrícula no período previsto nesta 

Portaria. 
 

Parágrafo Único – Caso a capacidade de matrícula 

seja insuficiente para atender a demanda, deverá a 

Escola cadastrar os alunos excedentes, identificando-

os com nome, ano, modalidade de ensino, data de 

nascimento, local de residência, telefone para contato 

e encaminhar à Secretaria Municipal de Educação, no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, para a 

viabilização das vagas necessárias. 
 

Art. 13 – A Unidade de Ensino garantirá o 

funcionamento da Secretaria Escolar durante todo o 

período de férias escolares, para o atendimento aos 

pais e alunos. 
 

Art. 14 – O aluno da Zona Rural deverá ter sua 

matrícula efetuada em Unidade de Ensino próxima do 

seu domicílio. 
 

§1º – Não terá direito ao Transporte Escolar o aluno 

que optar por não estudar na Unidade de Ensino mais 

próxima de sua residência, havendo vaga. 
 

§ 2º – O aluno que depender de Transporte Escolar 

terá sua matrícula efetivada no turno indicado pela 

Unidade Escolar facilitando o atendimento à demanda. 
 

 § 3º – Na impossibilidade do atendimento ao 

disposto nos §§ 1º e 2º, a Unidade de Ensino 

adequará as matrículas de forma a atender às 

situações especiais dos alunos, cabendo à direção 

viabilizar o cumprimento do disposto nos referidos 

parágrafos. 
 

Art. 15 – Na organização das turmas para o ano 

letivo de 2017 deverá ser observado o disposto na 

Resolução CEE Nº 3.777/2014 e demais orientações 

emanadas desta Secretaria. 
 

§ 1º – O aluno não deverá ser discriminado em razão 

étnico-racial, credo, idade, sexo e necessidades 

educacionais especiais. 
 

§ 2º – Os alunos com necessidades educacionais 

especiais deverão ter sua matrícula garantida na rede 

regular de ensino. 
 

Parágrafo Único – Os registros que trata o artigo 

anterior deverão ser fornecidos pelo pai ou 

responsável ou pelo próprio aluno, quando maior de 

idade. 
 

Art. 16 – É vedada a reserva de vagas por quaisquer 

mecanismos que privilegiem uns em detrimento de 

outros. 
 

Art. 17 – Compete ao Diretor ou responsável legal 

pela Unidade Escolar primar pelo cumprimento das 

normas previstas nesta Portaria. 
 

Art. 18 – Os casos omissos serão resolvidos pela 

Secretaria Municipal de Educação. 
 

Art. 19 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Art. 20 – Revogam-se as disposições em contrário. 
 

Atílio Vivacqua, ES, 17 de outubro de 2016. 
 

Rita de Cássia Pereira da Costa 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

--------------------------------------------------------- 
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PORTARIA SEME N.º 011/2016 
 

DESIGNA OS SERVIDORES PARA COMPOR A 

COMISSÃO ENCARREGADA DE ORGANIZAR, 

PLANEJAR E EXECUTAR OS TRABALHOS 

INERENTES AO CONCURSO DE REMOÇÃO E 

LOCALIZAÇÃO PROVISÓRIA DOS PROSSIONAIS 

QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE 

EXCEDÊNCIA LOTADOS NA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

ATÍLIO VIVACQUA, ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, SR.ª RITA DE CÁSSIA PEREIRA DA 

COSTA, no uso da atribuição que lhe foi conferida 

pelo Decreto nº. 318/2014, de 04 de agosto de 2014, 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - Designar os servidores abaixo relacionados 

para, sob a presidência do primeiro, compor a 

comissão encarregada de organizar, planejar e 

executar os trabalhos inerentes ao Concurso de 

Remoção e Localização Provisória dos Professores e 

Pedagogos efetivos, da Rede Municipal de Ensino. 
 

− ARIANE ALMEIDA DUARTE; 

− LUECY SOUZA NASCIMENTO; 

− REGINA ROSA PUPPIM. 
 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta 

data, revogadas as disposições em contrário. 
 

Atílio Vivacqua, ES, 07 de novembro de 2016. 
 

Rita de Cássia Pereira da Costa 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

--------------------------------------------------------- 
 

PORTARIA SEME N.º 012/2016  
 

DISPÕE SOBRE O REGULAMENTO PARA O 

CONCURSO DE REMOÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

PROVISÓRIA DOS PROSSIONAIS QUE SE 

ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE EXCEDÊNCIA 

LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

ATÍLIO VIVÁCQUA, ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, SR.ª RITA DE CÁSSIA PEREIRA DA 

COSTA, no uso da atribuição que lhe foi conferida 

pelo Decreto nº. 318/2014, de 04 de agosto de 2014, 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - O concurso de remoção e localização 

provisória dos servidores lotados na Secretaria 

Municipal de Educação constitui providências 

disciplinadoras da movimentação do pessoal a quem 

se incumbe o serviço de natureza administrativa e o 

serviço de magistério, devendo reger-se pelas 

disposições desta Portaria, que constituirá seu 

regulamento. 

Art. 2º - O Concurso de Remoção destina-se aos 

Professores e Pedagogos efetivos regidos pelo 

Estatuto e Plano de Carreira dos Servidores Públicos 

Municipais do Magistério, ocupantes de cargo público. 
 

Da Inscrição 
 

Art. 3º - O candidato deverá inscrever-se na 

Secretaria Municipal de Educação, nos dias 09 e 10 

de novembro de 2016 no horário de 8:00 às 11:00 

horas e no horário de 13:00 às 16:00 horas, no 

auditório da Secretaria Municipal de Educação, situada 

à Praça José Valentim Lopes, nº. 10, Centro, Atílio 

Vivácqua – ES. 
 

Art. 4º - O candidato ocupante de 02 (dois) cargos, 

que desejar se remover deverá inscrever-se 

separadamente em cada um deles. 
 

Da Documentação 
 

Art. 5º - O processo de inscrição deverá ser instruído 

com: 
 

I- Requerimento, conforme modelo próprio fornecido 

no local da inscrição (AUDITÓRIO SEME/AV); 
 

II- Comprovante do tempo de serviço; 
 

III- Cópia simples do diploma ou histórico da 

disciplina/função pleiteada; 
  

IV- Cópia de certificados afins, com o mínimo de 100 

horas a partir de 01/01/2011; 
 

V - Cópia de documento comprobatório de idade, 

exclusivamente para desempate; 
 

Parágrafo Único - Permitir-se-á a inscrição por 

procuração mediante apresentação do respectivo 

mandato, acompanhada de documento de identidade 

do procurador. 
 

Art. 6º - O candidato não poderá se remover se 

estiver em gozo de licença para trato de interesse 

particular, salvo retorno em data anterior a 

09/11/2016. 
 

Da Classificação 
 

Art. 7º - A classificação resultará dos pontos 

atribuídos respectivamente: 
 

I - Do tempo de serviço prestado ao magistério 

(Professor/Pedagogo), como efetivo, de acordo com 

decreto de nomeação, 

II- Da somatória dos pontos adquiridos pela 

titulação/graduação/especialização, obedecendo ao 

critério de atribuição de pontos contidos no anexo I. 
 

Parágrafo Único: Os títulos apresentados deverão 

ser no máximo de 03 (três), sendo 01 (um) por 

categoria, com apresentação dos originais. 
 

 Art. 8º - Para efeito de contagem de pontos, no 

quesito tempo de serviço, serão considerados os 

critérios de pontuação abaixo especificada: 
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§ 1º - Tempo de serviço no cargo, até 09/11/2016, 

prestado nas Unidades de Ensino na Rede Municipal 

de Atílio Vivácqua 1.0 (um) ponto por mês de 

trabalho completo. 
 

§ 2º - Serão descontados os afastamentos sem ônus 

para o Município, disponibilidade em outros órgãos, 

mandatos eletivos, cargos comissionados fora do 

âmbito da SEME, licença para trato de interesses 

particulares e licença especial remunerada. 
 

§ 3º - Não será computado tempo de serviço 

concomitante. 
 

§ 4º - Para efeito de desempate serão adotados os 

critérios: 
 

I- Maior tempo de serviço;  

II- Maior habilitação; 

III- Titulação; 

IV- Maior idade. 
 

Art. 9º - A relação de classificação dos candidatos 

estará à disposição no prazo especificado no 

cronograma fixado no Mural Oficial da Prefeitura 

Municipal, na Secretaria Municipal de Educação. 
 

Art. 10 - O candidato que desejar interpor recurso 

deverá fazê-lo, por escrito, endereçando-o a 

Comissão do Concurso de Remoção, por meio de 

petição fundamentada, a ser protocolada na 

Secretaria Municipal de Educação, dentro do prazo 

especificado no Cronograma do Concurso. 
 

§ 1º - Os recursos que forem apresentados fora do 

prazo previsto no cronograma ou que não 

explicitarem objetivamente a razão do inconformismo, 

inclusive com juntada de documentos comprobatórios 

das alegações, serão liminarmente indeferidos. 
 

§ 2º - A resposta ao recurso interposto estará à 

disposição dos interessados na recepção da Secretaria 

Municipal de Educação. 
 

Do Cronograma 
 

Art. 11 - Os atos inerentes ao Concurso de Remoção 

serão realizados na Secretaria Municipal de Educação 

obedecidos os prazos abaixo discriminados: 
 

01 – Publicação da Portaria 07/11/2016; 

02 – Divulgação da Portaria 07/11/2016 e 

08/11/2016; 

03 – Inscrição dos Candidatos 09/11/2016 e 

10/11/2016; 

04 – Classificação dos Candidatos 25/11/2016; 

05 – Recurso 28 e 29/11/2016; 

06 – Classificação Final 05/12/2016; 

07 – Chamada 19/12/2016. 
 

§ 1º - A escolha das vagas ocorrerá no Auditório da 

Secretaria Municipal de Educação nos seguintes 

horários: 

 de 08 as 11 horas, para professor MaMPA; 

 de 13 as 16 horas, para professor MaMPB e 

pedagogo MaMPP. 

Art. 12 - Não haverá, sob qualquer pretexto, segunda 

chamada aos faltosos, e nem haverá realização das 

mesmas fora dos locais e horários estabelecidos. 
 

§ 1º - O candidato a ser chamado, deverá 

apresentar-se e, caso não queira escolher as vagas 

disponíveis no momento, fará desistência provisória, 

sob seu próprio risco, até que surja a vaga de seu 

interesse. 
 

§ 2º - O candidato que chamado não se manifestar, 

perderá o direito de escolha. 
 

§ 3º - Permitir-se-á a escolha por procuração 

mediante apresentação do respectivo mandato, 

acompanhada de documento de identidade do 

procurador. 
 

Art. 13 - As vagas para escolha serão: 
 

§ 1º- As relacionadas e divulgadas pela Comissão do 

Concurso de Remoção e que estarão afixadas no 

Mural Oficial da Prefeitura Municipal, na Secretaria 

Municipal de Educação. 
 

§ 2°- As que vagarem após a divulgação em 

decorrência de exoneração, aposentadoria, óbito, 

novas turmas em decorrência do aumento de 

clientela, hipótese em que, tais vagas, serão 

divulgadas, quando possível, momentos antes da 

chamada; 
 

§ 3º- As que vagarem por força de remoção de 

candidatos no decorrer do Concurso de Remoção. 
 

Art. 14 - Dar-se-á lotação de todos os Cargos na 

Secretaria Municipal de Educação nas Unidades de 

Ensino, respeitada a classificação obtida no Concurso 

de Remoção. 
 

Art. 15 - A escolha de vaga pelo candidato deverá 

estar em conformidade com sua carga horária. 
 

Parágrafo Único - Será permitido o desdobramento 

de carga horária, em até duas Unidades de Ensino, 

exclusivamente para os cargos de MaMPB quando da 

escolha a Unidade de Ensino não comportar a mesma. 
 

Art. 16 - Constatado qualquer descumprimento às 

normas deste Regulamento, o candidato estará 

sujeito à anulação de todas as etapas realizadas, 

cabendo à Secretaria Municipal de Educação a 

providência de remover e/ou remanejar o candidato 

“ex ofício” de acordo com as vagas remanescentes e a 

bem do ensino. 
 

Art. 17 - Será excluído automaticamente deste 

Concurso de Remoção o candidato que apresentar 

documento falso, incompleto ou incorreto. 
 

Art. 18 - Os casos omissos serão apreciados pela 

Comissão do Concurso de Remoção, cujas decisões 

serão submetidas à Secretária Municipal de Educação. 
 

Das Disposições Transitórias 
 

Art. 19 - Deverão inscrever-se no Concurso de 

Remoção e Localização Provisória, sob pena de terem 

sua localização determinada, “ex ofício”, pela 
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Secretária Municipal de Educação, que utilizará para 

isso as vagas remanescentes: 
 

    I- Todos os que se encontram fora de sua 

localização;  

    II- Os que forem considerados excedentes na 

Unidade de Ensino; 

    III- Os professores em localização provisória – 

(sem localização definitiva) oriundos do último 

concurso de ingresso; 
     

§ 1º - Os que se enquadram no Inciso II, terão 

prioridade na escolha de vagas para Localização 

Provisória, sendo obedecida a classificação entre os 

que se encontrarem na mesma situação; 
 

Art. 20 - O Servidor removido ficará sujeito ao 

Calendário Escolar e Horário da Unidade de Ensino na 

qual se localizou. 
 

Art. 21 - Encerrada a escolha de vagas, o Concurso 

de Remoção, será homologado pela Secretária 

Municipal de Educação e publicado no Mural Oficial da 

Prefeitura Municipal, na Secretaria Municipal de 

Educação. 
 

Art. 22 - Não será concedida remoção a profissional 

do magistério que estiver em estágio probatório, 

sendo permitida a esse profissional, Localização 

Provisória, a pedido, nos termos dessa Portaria. 
 

Art. 23 – Nenhum candidato poderá alegar 

desconhecimento das instruções desta Portaria. 
 

Art. 24 – Esta portaria entra em vigor a partir da 

data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
 

Atílio Vivácqua, ES, 07 de novembro de 2016. 
 

Rita de Cássia Pereira da Costa 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

                                     

ANEXO I – PROFESSOR/PEDAGOGO 
 

TABELA DE PONTUAÇÃO 
 

CARGA HORÁRIA 
VALOR DE 

PONTOS 

Cursos a partir de 100 horas na área da 

Educação (livre) 
02 

Estudos Adicionais 03 

Habilitação para o Magistério 06 

Cursos a partir de 100 horas oferecidos em 

parceria MEC/SEDU/SEME 
08 

Pós-Graduação 10 

Mestrado 12 

Doutorado 14 

 

OBSERVAÇÕES 
 

1- Critérios de Classificação: 

1.1. Tempo de Serviço prestado ao Magistério 

(Professor/Pedagogo), como efetivo de acordo com o 

decreto de nomeação, 01 ponto por mês trabalhado; 
 

1.2. A somatória dos pontos adquiridos na titulação 

apresentada, sendo no máximo até 03 (três) títulos, 

sendo 1 (um) por categoria. 

 

ANEXO II 
 

CONCURSO DE REMOÇÃO – NOVEMBRO 2016 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Nº DE INSCRIÇÃO: ________________ 
 

PROFESSOR “A” – (EDUCAÇÃO INFANTIL E ENS. 

FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS) 
 

PROFESSOR “B” – (DISCIPLINAS ESPECÍFICAS 

DO 6º AO 9º ANO, INGLÊS E EDUC. FÍSICA) 
 

PROFESSOR “P” – (PEDAGOGO) 
 

Eu,________________________________________ 

Tel:______________________________, nascido (a) 

em _______/ _______/ __________, com Habilitação 

em________________________________________ 

Efetivo (a) no cargo de ________________________ 

Venho, pelo presente, requerer minha inscrição para o 

concurso de remoção: 
 

PROFESSOR “A” – (    ) Educ. Infantil    (    ) Ens. 

Fundamental Anos Iniciais 
 

PROFESSOR “B” – Disciplina de_________________ 
 

PROFESSOR “P” – (    ) PEDAGOGO 
 

Nestes Termos. 

Pede Deferimento. 
 

Atílio Vivácqua, ____ de  _______________ de 2016. 

______________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

ANEXO III 
 

CONCURSO DE LOCALIZAÇÃO PROVISÓRIA – 

NOVEMBRO 2016 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Nº DE INSCRIÇÃO: ________________ 
 

PROFESSOR “A” – (EDUCAÇÃO INFANTIL E ENS. 

FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS) 
 

PROFESSOR “B” – (DISCIPLINAS ESPECÍFICAS 

DO 6º AO 9º ANO, INGLÊS E EDUC. FÍSICA) 

PROFESSOR “P” – (PEDAGOGO) 
 

Eu,________________________________________ 

Tel:______________________________, nascido (a) 

em _______/ _______/ __________, com Habilitação 

em________________________________________ 

Efetivo (a) no cargo de_________________________ 

Venho, pelo presente, requerer minha inscrição para o 

concurso de localização provisória: 
 

PROFESSOR “A” – (    ) Educ. Infantil    (    ) Ens. 

Fundamental Anos Iniciais 
 

PROFESSOR “B” – Disciplina de_________________ 
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PROFESSOR “P” – (    ) PEDAGOGO 
 

Nestes Termos. 

Pede Deferimento. 
 

Atílio Vivacqua, ____ de  _______________ de 2016. 
 

______________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

ANEXO IV 
 

CONTAGEM DE PONTOS – 

REMOÇÃO/LOCALIZAÇÃO PROVISÓRIA 
 

INSCRIÇÃO: ___________ PROFESSOR “A”, “B”, “P”. 

NOME DO (A) CANDIDATO 

(A):________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO: _____/_____/_____ 

HABILITAÇÃO:  ______________________________ 
 

CONTAGEM DE PONTOS 
 

TEMPO DE SERVIÇO VALOR DOS 

PONTOS 

01 (um) ponto por mês de trabalho a partir da 

data de nomeação 

 

 

 

CARGA HORÁRIA 

VALOR DE 

PONTOS 

Cursos acima de 100 horas na área da Educação 

(livre) 

 

Estudos Adicionais  

Habilitação para o Magistério  

Cursos acima de 100 horas oferecidos em 

parceria MEC/SEDU/SEME 

 

Pós-Graduação  

Mestrado  

Doutorado  
 

Nº. TÍTULOS APRESENTADOS PONTOS 

01   

02   

03   

TOTAL DE PONTOS  
 

Data da nomeação:___/___/_____ 

Total de pontos por Tempo de Serviço: __________ 

Total de pontos – Titulação:                  __________ 

Total Geral:                                        __________ 

 

ANEXO V 
 

PEDIDO DE RECURSO 
 

Eu,________________________________________, 

efetiva na rede Municipal de Atílio Vivacqua e inscrita 

no Concurso de Remoção através do número 

_____________, venho requerer a revisão da 

contagem de pontos. 
 

JUSTIFICATIVA: 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 
 

Termos em que peço deferimento. 
 

Atílio Vivácqua, ES, _____ de novembro de 2016. 
 

______________________________ 

Assinatura do Candidato 
 

  

JOSÉ LUIZ TORRES LOPES 

Prefeito Municipal 

 

ALMIR LIMA BARROS 

Vice-Prefeito Municipal 
 

 

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS 
 

ADRIANA VENTURY LEAL 

Controladoria Geral Municipal 

 

ELIAS PEREIRA 

Gabinete 

 

JADSON SANTOS DE OLIVEIRA GAMA 

Obras e Serviços Urbanos 

 

KAROLINE DUARTE VENTURY LIMA 

Administração e Finanças 

 

MILTON MELLO JUNIOR 

Cultura, Turismo, Esporte e Lazer 

 

MARCIO MENEGUSSI MENON 

Agricultura e Desenvolvimento Rural 

 

MARIA THEREZA BAPTISTA CANDIDO 

Saúde 

 

PRISCILA DA SILVA LACCHINE 

Meio Ambiente 

 

RITA DE CÁSSIA PEREIRA DA COSTA 

Educação 

 

SANDRA LÚCIA VENTURY CANZIAN 

LOPES 

Assistência Social 
 

 

ÓRGÃO OFICIAL 

DIOGO LOPES CARVALHO 

Responsável 
 

PREFEITURA MUNICIPAL  

DE ATÍLIO VIVACQUA-ES 

Praça José Valentim Lopes, 02 - Centro 

Atílio Vivácqua - Espírito Santo  

CEP: 29.490-000 

Telefone: (28) 3538-1109 

E-mail: orgaooficial@pmav.es.gov.br 


