PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARl
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO hP 1
DISPÕE SOBRE O REGnvlEfMTO iNTERíxiO Do

CONSELHO ívlUWlCiPAL DB PREViDÊi\JCÍA CiVÍP DO MUNICÍPIO DE GUARAl-'ARt - ES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARl, Estado

do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, contidas no art. 88, inciso
lli, da Lei Orgânica do Município, e especialmente as contidas no art. 4°, da
Lei n° 2.542/2005;

D fc; C R fc T A:

CAPÍTULO I

DA DENOMINAÇÃO, NATUREZA E SEDE
Art. r - O Conselho Municipal de Previdência - CMP,

órgão colegiado consultivo encarregado de acompanhar e fiscalizar a
administração do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de
Guarapari / ES - IPG, terá como seus membros, preferencialmente, pessoas com
formação em nível superior, sendo:
f
I

I - 02 (três) representantes, com seus respectivos
suplentes, do Poder Executivo designado pelo Prefeito Municipal;
II - 01 (um) representante, com seu respectivo

suplente, do Poder Legislativo designado pelo Presidente da Câmara Municipal;
III -

03 (três) representantes dos segurados e

beneficiários do Regime Próprio de Previdência Social, sendo 02 (dois)

representantes dos servidores em atividade e 01 (um) representante dos inativos
e pensionistas, eleitos, com os respectivos suplentes, entre seus pares;

§ 1° - Os membros designados pelos Poderes

Municipais e os Representantes dos Segurados serão nomeados pelo Prefeito
Municipal, com mandato de 02 (dois) anos, admitida a recondução uma única vez.
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§ 2° - O 'CMP será presidido por membro eleito em

votação realizada entre seus integrantes, que será substituído, em suas
ausências e impedimentos, por membro para tanto designado pelo Presidente,
por período não superior a 30 (trinta) dias consecutivos.
§ 3° - Os membros do CWIP não são destituíveis ad
nutum, somente podendo ser afastados de seus cargos depois de condenados
em processo administrativo de responsabilidade, se culpados por falta grave ou

infração punível com demissão ou, em caso de vacância, assim entendida a

decorrente da ausência não justificada em 03 (três) reuniões consecutivas ou em
05 (cinco) intercaladas num mesmo ano.

§ 4° - Os membros do CMP não serão remunerados e
não poderão exercer cargos de qualquer natureza no IPG.

§ 5° - Das reuniões ordinárias e extraordinárias do
CMP, participará, sem direito a voto. o Diretor Presidente do IPG.
CAPITULO II

DA COMPETÊNCIA E DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA

Art. 2° - Compete ao CMP:

I - Estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões

de políticas aplicáveis ao Regime Próprio de Previdência Social;
II - Deliberar, observando a legislação de regência,

sobre as diretrizes relativas à aplicação dos recursos financeiros e patrimoniajs
do Regime Próprio de Previdência Social, à política de benefícios e à adequação
entre os planos de custeio e de benefícios;
III - Deliberar sobre a alienação ou gravame de bens

integrantes do patrimônio imobiliário do IPG;
IV —Decidir sobre a aceitação de doações e legados

com encargos dos quais resultem compromissos econômico-financeiros para o
IPG, na forma da Lei;

V _ Aprovar as alterações na estrutura organizacional
e funcional do IPG que resultarem em aumento de despesas;
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Vi - Acompanhar e avaliar a gestão previdenciária;
Vil - Apreciar e aprovar, anualmente, os planos e

programas de benefícios e custeio do Regime Próprio de Previdência Social;
VIII - Apreciar e aprovar a proposta orçamentária do
Regime Próprio de Previdência Social;

IX - Acompanlnar e apreciar, mediante relatórios

gerenciais elaborados pelas áreas competentes, a execução dos planos,
programas e orçamentos do Regime Próprio de Previdência Social;
X - Acompanhar e fiscalizar a aplicação da legislação

^

pertinente ao Regime Próprio de Previdência Social;
XI - Apreciar a prestação de contas anual a ser
remetida ao Tribuna! de Contas;

X!l - Propor e aprovar alterações deste regimento
interno;

XIII - Aprovar a contratação de consultoria externa

técnica-especializada. para prestação de serviços desta natureza ao IPG; cujos
valores superem a dispensa de licitação;

XIV - Apreciar e emitir parecer, até o último dia útil do
mês subseqüente ao da competência, os Balancetes Mensais, bem como o
Balanço Anual do IPG;

XV - Dar publicidade, por meio da fixação, nas

vj

dependências da Prefeitura Municipal, Autarquias, Fundações e Câmara
Legislativa, dos Resumos dos Balancetes mensais, bem como do Balanço anual
do IPG e dos respectivos pareceres;

XVI - Deliberar sobre os casos omissos no âmbito das

regras aplicáveis ao Regime Próprio de Previdência Social;
XVII - Solicitar à administração do IPG, pessoal

qualificado para assessorar, secretariar e prestar o necessário apoio técnico ao
CWIP.

Art. 3° - As decisões proferidas pelo CIVIP serão

encaminhadas ao Prefeito Municipal para corroboração e publicação no Diário
Oficial, ou veículo de grande circulação.
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Parágrafo Único - Os órgãos governamentais deverão

prestar toda e qualquer informação necessária ao adequado cumprimenío das
competências do CMP, fornecendo, -sempre que necessário, os estudos técnicos
correspondentes.
Art.

4°

-

Para

realizar

satisfatoriamente

suas

atividades, o CIVIP pode solicitar, a qualquer tempo, a custo do IPG, a elaboração
de estudos e diagnósticos técnicos relativos a aspectos atuariais, jurídicos,
financeiros e organizacionais, sempre que inerentes a assuntos de sua
competência.

SEÇÃO II
DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA

Art. 5° - São atribuições do Presidente do CMP;
1 - Presidir as reuniões, orientar os debates, tomar
votos e votar;

II - Apresentar, por ocasião da reunião ordinária do
mês de novembro de cada ano, o calendário para as reuniões ordinárias do ano
seguinte:

III - Providenciar as convocações para as reuniões
ordinárias e extraordinárias do CWIP;

IV - Requisitar as informações que o CWIP necessitar;
V - Solicitar estudos ou pareceres sobre matérias de
interesse do CMP, bem como a constituição de comissão de assessoramento ou
grupo técnico para tratar de assunto específico, quando julgar oportuno;
VI - Designar relator para apreciar recursos e outros
assuntos sob exame do CMP;

VI! - Decidir sobre a inclusão de assuntos extrapauta.
considerando a relevância e a urgência do assunto;
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Vlll

-

Encaminhar

ao

Prefeito

Municipal

para

corroboração e publicação no Diário Oficial, ou veículo de grande circulação, das
decisões proferidas pelo CMP;

Parágrafo Único - Nas votações das deliberações do
CMP, o Presidente do Conselho terá, além do seu, o voto de qualidade.
SEÇÃO III

DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA

Art. 6°. São atribuições dos membros do CMP:
I - Zelar, em suas decisões, pelo fiel cumprimento e
observância dos critérios e normas estabelecidos em lei e neste Regimento
Interno;

II - Preparar-se para participar das reuniões, por meio
da leitura dos documentos referentes aos assuntos pautados que lhe foram

enviados, capacitando-se para debater e votar as matérias em exame;
III - Fornecer ao Presidente e aos demais membros do

CMP, dados e informações de seu conhecimento referentes às matérias
examinadas nas reuniões que julgar importantes para as deliberações daquele
Colegiado;

IV - Elaborar, na qualidade de relatores designados

pelo Presidente, votos sobre recursos e outros assuntos sob exame do CUP;
V - Solicitar ao Presidente do CMP a requisição à
Diretoria Executiva e aos demais Conselheiros, de dados e informações que

julguem necessários ao bom desempenho de suas atribuições;
VI - Receber, com antecedência mínima de 02 (dois)
dias da reunião ordinária, a minuta da ata da reunião anterior, a pauta da reunião
e os documentos referentes aos assuntos objeto da pauta;

Vil - Apresentar proposta sobre matérias que sejam de
interesse do IPG, para deliberação do Colegiado.
A
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SEÇÃO IV
DAS REUNIÕES

Art. 7° - O CMP reunir-se-á ordinariamente na primeira

terça-feira de cada mês e extraordinariamente mediante convocação do

Presidente ou por solicitação da metade de seus membros ou mediante
solicitação do Diretor Presidente do IPG ou do Prefeito Municipal, obedecidos os
critérios de urgência, caracterizado por fato relevante.

§ 1° - O CMP também será convocado,
extraordinariamente, por um de seus conselheiros, em ofício dirigido ao seu

Presidente, que num prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do recebimento
do ofício, providenciará a convocação de todos os conselheiros obedecidos o
critério de urgência, caracterizado por fato relevante.

§ 2° - A reunião extraordinária, a ser convocada nos

termos do parágrafo anterior deste artigo, deverá ser marcada para até 05 (cinco)
dias, contados do recebimento do ofício pelo Presidente do CMP.
Art. 8° - Para suas reuniões, é obrigatório o quorum

mínimo de 04 (quatro) membros, incluído o Presidente.
Art. 9° - As decisões dar-se-ão por maioria absoluta de

votos dentre os seus membros presentes, cabendo ao Presidente o voto de
minerva, quando exigido para desempate.

§ 1° - Por deliberação do CMP, a matéria apresentada

em uma reunião poderá ser discutida e votada na reunião seguinte, podendo

qualquer conselheiro pedir vista pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis para análise;

§ 2° - Quando houver urgência, a chtério do
Presidente, este poderá interferir no pedido de vista, ocasião em que a matéria
será colocada para discussão e votação na reunião corrente;

§ 3° - Quando a questão em discussão, ou colocada

em votação, for de alta relevância, poderá ser suspensa por prazo determinado, a
ser fixado pelo Presidente, mediante requerimento verbal de um dos conselheiros
presentes;

§ 4° - Os assuntos não constantes da ordem do dia, só
serão discutidos ou votados se houver concordância de todos os conselheiros

presentes.
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Art. 10 - As reuniões do CMP serão registradas em

atas, eietronicamente digitadas, das quais constarão sucintamente os assuntos

tratados, e as decisões tomadas, identificando-se os votos;

§1° -Eventuais argumentos, objeto de discussão, só serão transcritos em ata se
o conselheiro o requerer;

§ 2° - As deliberações ou decisões do CWIP serão,
além de transcritas em atas, transformadas em Resoluções, quando a relevância
do assunto assim o exigir.

Art. 11 - Após a aprovação e assinatura das atas, o

Presidente dará ciência das deliberações do Conselho à Diretoria Executiva do

IPG, através de ofício com cópia ao Prefeito Municipal, com fuIcro^ nos dados

constantes da ata correspondente, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis da
reunião, para que possam ser imediatamente postas em prática.
Art. 12 - Os trabalhos desenvolver-se-ão observandose a seguinte ordem:

1- Leitura e assinatura da ata da reunião anterior;

II

-

Leitura

do

expediente,

compreendendo

correspondências e outros documentos de interesse do CMP;
III ~ Ordem do dia constantes dos assuntos em pauta;
IV - Palavra dos conselheiros;

V - Votação;
VI - Encerramento.

§ 1° - Não haverá em hipótese alguma, votação por
procuraçao.

§ 2° - Os casos omissos e as dúvidas suscitadas serão
resolvidos pelo CWIP.

/
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SEÇÃO V

DA SECRETARIA DO CWIP E DO APOIO ÀS REUNIÕES
Sr

Art. 13 - São atribuições da Secretaria do CWIP:
I - Prestar apoio administrativo ao CWIP;
II -

Elaborar

cronograma

anual

e

efetuar as

convocações para as reuniões ordinárias e extraordinárias dos Colegiados;
III - Receber a documentação (votos) encaminhada

-pelos membros dos Conselhos e elaborar as pautas das reuniões;
IV - Encaminhar as pautas das reuniões aos Diretores

e membros do Conselho com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis.
V - Secretariar as reuniões dos Colegiados, lavrando
as respectivas Atas;
VI -

Colher as

assinaturas

dos. membros

dos

Colegiados nas respectivas Atas, providenciando seu devido registro no Cartório
competente e posterior arquivamento;
VII - Executar outras tarefas que lhe forem atribuídas

pelos Diretores e Conselheiros, no âmbito de suas competência;
VIII - Manter a guarda do livro que contém os Termos
de Posse dos Diretores e Conselheiros;

IX - Zelar pelo sigilo das Informações relatadas nas
reuniões, bem como da documentação a que tiver acesso;

X - Requisitar o' fornecimento de material ou, à

prestação de serviços, dotando os Colegiados dos recursos necessários ao seu
bom desempenho.

SEÇÃO VI
DOS REQUISITOS PARA O MANDATO DE MEMBRO DOS CONSELHOS

Ari. 14 - São requisitos para o exercício de mandato
de membro do órgão de fiscalização do IPG:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO

I - Não ter sofrido condenação criminal.transitada em
julgado;

II —Não. ter sofrido penalidade administrativa como
servidor público;

III - Comprovar dois anos de experiência no exercido
de atividade na área administrativa, financeira, contábil, jurídica, de fiscalização
ou de'auditoria, nos últimos cinco anos.

Art. 15 - Os membros do Conselho somente perderão

o mandato em virtude de renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou

punição em processo administrativo disciplinar, e ainda no caso de confirmada a

ausência a três reuniões consecutivas ou a cinco alternadas, sem motivo
justificado.

Art. 16 - No caso de ser considerado vago o cargo de

conselheiro, em decorrência de falecimento, renúncia ou ausência injustificada, de
qualquer um dos conselheiros, o posto será preenchido, pelo prazo
remanescente, pelos respectivos suplentes.

Art. 17 - A instauração de processo administrativo

disciplinar para apuração de irregularidades, implicará o ^afastamento do

conselheiro ou diretor até a conclusão dos trabalhos, que deverão ser encerrados

no prazo máximo de trinta dias. admitida uma prorrogação por igual período, sem

que decorra desta circunstância prorrogação ou permanência no cargo além da
data inicialmente prevista para términò do mandato.
SEÇÃO VII
DAS RESPONSABILIDADES DOS CONSELHEIROS
•4

Art. Í8 - Os membros do CI\/ÍP serão solidariamente

responsáveis pelos prejuízos ou danos aos quais derem causa, por ação ou

omissão, decorrente do descumprimento das suas obrigações ou deveres
impostos pela lei, estatuto ou regulamentos.
Art. 19 - Os membros do CWIP, assim como seus

parentes até 3.° grau e os empregados do IPG, não poderão efetuar operações de
qualquer natureza com a entidade, excetuada, as que resultarem da qualidade de
segurado ou beneficiário.
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Art. 20 - São vedadas relações comerciais entre o IPG
e as sociedades comerciais ou civis, das quais participem os membros do CMP,

assim como seus empregados, na qualidade de diretor, gerente, cotista ou
acioriista majoritário, empregado ouiprocurador.
CAPÍTULO V

DAS INFORMAÇÕES E RECURSOS
Art. 2 1 - 0 CMP tomará conhecimento dos atos

praticados pela Diretoria Executiva do IPG, através de relatório e por exposições
J,

feitas pelo Diretor Presidente.

§ 1° - O Diretor Presidente e a Diretoria Executiva do
IPG poderão participar das reuniões do CMP para prestar esclarecimentos.
§ 2° - O CMP poderá convocar, para.participar de suas
reuniões, servidores do IPG, e dos demais órgãos governamentais, a fim de

prestar esclarecimentos ou assesspramento, referente ao assunto a ser discutido,
§ 3° - Para realizar satisfatoriamente suas atividades, o

CWIP pode requisitar ao IPG, a elaboração de estudos e relatórios sempre
relativos a assuntos de sua competência.
Art. 22-0 CMP não terá estrutura administrativa e de

pessoal própria, contando, para estás finalidades, com os recursos alocados à
sua disposição pelo IPG.

CAPITULO VI

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 23 - Os órgãos governamentais devem prestar

toda e qualquer informação necessária ao adequado cumprimento das
competências do CMP, fornecendo, sempre que necessário, os estudos técnicos
correspondentes.

Art. 24 - As verificações de todo e qualquer documento
do IPG, bem como os pedidos de informação poderão ser requisitados por
membro do CMP por intermédio de seu Presidente.
10
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Art. 25 - Os conselheiros do CWIP responderão pelos

danos resultantes de. omissão no cumprimento de seus deveres e dos atos

praticados com culpa ou dolo, ou com violação da lei ou quaisquer outras normas

aplicáveis.

'

Parágrafo Único - Aresponsabilidade dos conselheiros do CWIP por omissão no
cumprimento de seus deveres é solidária, mas dela se exime o membro
dissidente-que fizer consignar sua divergência em ata de reunião do CWIP.
Art. 26 - As matérias de natureza confidencial que

forem apreciadas pelo CWIP serão mantidas sob sigilo por parte dos conselheiros
e demais participantes da reunião, até que seja deliberada a sua divulgação pelo
CWIP.

Art. 27 - Sem prejuízo das normas legais e

regulamentares aplicáveis, as atividades do CWIP reger-se-ão por este Regimento
Interno.

Art. 28 - As alterações deste Regimento poderão ser

efetuadas desde que aprovadas por 2/3 (dois terços) dos membros do CWIP
presentes à reunião em que o assunto for pautado.
Art. 29 - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Guarapari/ES, 29 de março de 2006.
ANTONt

Prefe

) GOTTARDO

Wlunlcipal

Registrado e Publicado nesta Secretaria Municipal de Administração
Em, 07.04.2006.

MAWFRH30 OAEDE JÚNIOR

Secretário Municipal de Administração

I

í

'I

DIÂEÍlòbíCIAL

Pode|r Exgçutívo

Primeiro Termo Aditivo ao

Município

Domin

Martins.

Dotação

Amigo

SO.4-1.000

ipcionals de Venda

Nova c

te -

Munidipal
Domingos

ES

• para repasse de Recursosfinanceiros

haiS^afe - Secre
:òcial.> ' 1

'•

wCo|alina"
Na DublIcacSo ria Frrata do Contrato

corhpareclmento até a data

<

.'GiJarapart;29de Março de-2005.

)|i,'|;{F^bfánQ Lima Simõés

Secretária Municipal deSaúde

!

ÍS 'Antonico Gottardo'

I
•\

Prefeito Municipal-

ii

1

Protocolo'14192

dos Excépçtonais' de Vencia
No^á tío Imigrante '
PresldenVeCONVENIADA

mensais,

ERRATA

^

Ica^á Kãjtfelistencia do candidato.

s-^ES, 02 dejjr

Associação jde Pais e Amigos

sessenta 'e 'um reais e quarenta e

quatrc^ • centavos)

>cj ilifrari9 p'e 8h às 17h, aÇé! o dia 10/04/2006, para

.00382.086 -

w;^1 I^TE^r^OGER
f-isjtcifp Municipal .
CONVE^Éi^jEWA$HlNGTO N
LUiZBÍSSpLI
:

orrogado por 12

(^qze; ^jin^ses^ o Convênio de
Çôõperaç:
, i . raçpo,finapceira n® 008/2005
' p'4lo CônVenènte à Conveniada, na
orden^' de: R$ :i.061,44 (mil e

flOpERTO-B;? SILyA|«ara-comparecerem àlriia" Santana do f< pó, n».

prgamentá

lOOÇbl.O

de 2d06.

Opjet

gO^/ZOOS; C4rÇO.D6iENFERMEIRO; CARLA CABRAL DA SILVA,
UOpENA FERREIRA tOZER, AMIR HUSSEU^ ARNOUSE e MÉDICO:

I

soclação de Pais e

41

17 de Abril de 2006

I com aiijno?

de

s/ES

nve

custei

orIuríçlQS dj

icléira^n" 008/2005

Vitória - Segunda-iíelra

Çp!of determiyaçko'|d(>;4xmó. Sr. Prefeito. Municipal Antonicc Gotlardo
nIcFplc de DorTjlogo; çoijtfoca ps candifjai^osiélasslficados no Processo "Seletivo Simplificado N®

destinados

tfênio de Cooperação
Conv

I

I .>

LEI N» 2.572/2006

L
- ' i!t
•
Protocolo 15485 AUTORIZA
O CHEFE, DO PODER EXECUTIVO A TRANSFERIR

REpjJRSOS DE CATEGORIAS DE PROGRAMAÇÃO NO ÂMBITO DO
ORÇAMENTO DA ÇODEG - CIA. DE MELHORAMENTOS E

í;.;,.. :

pE^^^yOLVIMENTO Dt GUARAPARI EDÁ OUTRAS PROVIDÊjjCIAS.

Empreitada^poVpreço
èlobal nO 066/
nc
ti
íL.,
I
QF;REFEITO;MUNlfclPÀL DEi GUARAPARI,
Estado do
do Espirito
Sc nto, no
06,
fjrmad^o
.èntre
oiMunicípio dç
GUARAPARI, Estado
Espírito Se

Çolatina

listiqesuasali büfcõés liefláis,
faço saberquea
Câmara
IR
•
— • Municipal AP' lOVOU

ajempresa Edurb ap

çu '^NCIÇNjC^a ^ég|ylMel' !;
í * ' ! I
• Upbanisijio Ltda-..
JC-.. 1
j.
LEI:
ONDE Ste LÊ: DOTAÇÃO OBJETO: ill:•'•sijlflcar-la
CIá(j|ul^
j.
<
'áusu
ORÇAM ENTÁRIAl Segunda cfò p^óntratd' em ep|grafç Artj.^0- Fica o|dhçfe|dOjAoder Executivo autorizado aproceder transposição
umá.categoria de programação para outra, do pVbgrama
que passa ã jóoraV còm ase^i jntç (jfe y^cursos
055.002.1236500442.155

Edificaçõei"i.

-

3.3.90.33.000 -.FICHA 023. MDE.

LEIA-SÇ: :

'

,|

qrçpmçfitario pard tfexfercfcio financeiro de 2006, no âmbito da CODEG -

redação:

DOTAÇÃO

...
As desp^s

Çla t{e Melhoramentos eTJesenvolvimento de Gúarapari, de acordo com as

dècçrrentes dg

ORÇAÍ;lE.,NTÁRIA: presente contrato c;orrerã9 Ipof alt^r^çQes contidas rio ^nexo I desta lei.
conta da ttóte^ção Ofçamentária; Art;. _2<' - Esta Lel'erj,tra^ em vigor na data de sua publicação.
O55.O02vl.:Ç36SOO442.i55
3."* Revof an^-se a5;disposiç8es em contrário.
055.001 ^1 lB.36i.0044.2Jl0
3.Q.90 3:
fiCHA 460. MDE.
dn BiLmnM—
•
eu^r^parl 4
10 de àbríl dç 2006.
;Pròtocolo 15362

1,:rÀNTONICO GOTTARDO

06

Pe....^.,

TERMO DE

e raéjflca

4ÇÃÓ N« 01 AO

;06'6/06

!ao;'Contrato de

srra diflca

ais termo

contrato e.

Da^al'da as

- CODEG

f

Protocolo 15382 •

• lii;írlí M

TEljAc'ÃÓ

00,00 PARA ?

CONFORMF

; ÊS££âEl£Ã£ÃQ.AELâ

pÓDlG^I'

ICACAO

CONVOCAÇA9
'íM i

j

I

' » •

'i

1

«1

'

T I

*• I

^frefe tMl3 f^unipipal de GuaraparI através da Secrétiria Municipal de Saüde,
e;;por ^^íer^lrja,ç3o do Exmo. Sr. Prefeito. Munl(áD|l Antopico Gó^tardo
convoca,os candidatos classificados no Proçesso^fefetivo Simpllficcí(ící N<».
002/06 Médicos da Estratégia de Saúde da FamíliaillNGRlD FERNANDES
GONÇALVES, CASSIO HENRIQUE BAR|tETO VrLHENAÍ' FERNANDA

AL^TERACÃO pg P«
i
'! , .

R$ SIO.OOQ

O-OOQ-OP

CONFORMP

28.846.0000.0.018.000 - Precatórios e Sentenças Judiciais
••••r•
510.000,00
GARCIA RIOS DIAS, FLAVIA PIRES SCALABRIn/lINDSEY CRISTINA ?.l
90.91.00.00.00 - Sintenças Judiciais
510.000,00
DA SILVA SILVEIRA e GERALDO FERNANDES PIGfÍATON,'pará
Protocolo 15356
comparecerem à Rua Santana do lapó, no.'339, ^uqfllçaba/íio horário de
)
8has 17h, atéodia 10/04/2006, munidos detodos.bs tíocumentos confOTme RESljlMO DE IJ)ECRE|;p ';jÍ|
Edital para assinatura do contrato. O não comp^^écimento até á iata
>
i[
DEC. NO 471/2005 - Concede
estipulada implicará na desistência do candidato.' f íí.
'•
DE
•
i

j

I ' <

I ]•

, .

'' '

i ' .

APOSENTADORIA , ij POR
INVALIDEZ, a servidora ,OILDA

Gúarapari, 29 de Março de 2006)
Fabiane Lima Simõesli

RIBEIRO PASSOS RANG^á.
,, s(.J'à&8,(n
efetivo: ÒRIENTADORA
;itj da|.elOrgânica do^únicípio, Cargo
EDUCACIONAL MAPP ^V, da
í>salnp^ ojse|i uintç|'ato;'' |'

Secretária Municiparde Sai:
Antonico Gottqrdo

Prefeito Municipal w j

'i

CONVOCAÇÃO

I,

í

'

llLP

' '

"

Ifjluniqlpal deGúarapari através dáSecráltfá Municipal deía ide,
irmln^fân tin pymn

Brafaítn'. Murâv-íJíl

1 u, nMKi.iA UA 911.VA M£

•RTpLfNI, VERÔNICA ÒitlST
MIRA

Mloróárea 01: VANESSA DAS NEV
lidroarêá 02; MARIA E. M.^TsanVj
ara comparecerem à Rua SantaWádó Ia

;ião'comparecimenlo até à'dat:'
'

'

'

-

peyçoamis^

ARCO

^fMulq^ç iba

•IZ^ÇÃC -DE

ipiplic^' -- '

,;| Çuarapari, 29 de Mafçtíde Z
,.1' li Fabiane Llma Simões'
Seer^tár a Municipal de Saúde il

ANTpuICp 6
Prefeitp Mun^i

CONVOCAÇÃO
Municipal de

ide

Servidores do Município de
Guarapari/ES - IPG.
Datado

! DEC.N®
oIúTllOSfi

IBülpJ

O PflEFEITO MlíNSeiPAlí DE

Prefeito Municipal

APrefejtura f^uniclpai de GuaraparI através da Secr& iria

^p^tções em

çont^ái^o; j

MOS pEj )EGR

Antonico Gottardo

retroativo a 17.06.2005.

Proc. no'l2.539/2004.

Instituto de Previdência dos

çcp

CHAGAS,'noiB

Secretaria Municipal |je Educação.
Aposentada em: 04.10.2005,

{ I
DEC fí® 12^/2006 ÍT, ANTÔNIO DEC. N" 168/2006
—Dispõe sobre
TELES ^IMERE' 11 ij" jrl • I
o
REGl^MENTO
INTERNO do
Çargo; SECR".CTÁRiq MUNICIPAL -

;ASTj3:^; nd' ^^rrp Wqprjeadò'ern

ahas 17h, até o dia 10/04/2006, p'"'
naiaáto." '

'

Sec/eÇ^rlã Murllclpal' do'Melo
Ambiente" J. i •" p
NO.HEAÇÃpi; ji.li

29.03.2006.

9/2006 - Dispo í sobre

t;ENTO 1NTER|||íO do
j Conseii o ; Municipal
de
o

REG]

, Previdêricla - CPM do Município
de Guaraparl/ES.
Datado de: 29.03.2006.

ÇUjARAPÁRl, Edtadoído Es'pírito Revogarh-se as disposições em
Saptp, po usp dé suas';^trlb(ilções contrárlp.
leg^if, contidas no' art. inciso III,
da|.^l Orgânica^do Munigplo, assinou ANTONICO GOTTARDO '•
Prefeito.Municipal
os Seguintes ^tos:
t
Protocolo 15434

i

I

