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brasileira, casada, portadora do CPF n° 097.658.547-
22 e RG nº 1.854.551-ES, residente em Itaguaçu/
ES.

BASE LEGAL: Contrato Administrativo de Trabalho 
em regime especial temporário regulado pela Lei 
Municipal n° 840/2008 de 15/08/2008 e pela Lei 
Municipal Complementar nº 002/2008, que “Dispõe 
sobre o Estatuto e o Plano de Carreira e Remuneração 
do Magistério Público Municipal de Itarana, 
estabelece normas de enquadramento e diretrizes 
gerais para a avaliação de desempenho, institui 
tabelas de vencimentos e dá outras providências”, 
que se regerá pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A CONTRATADA será lotada 
na Secretaria Municipal de Educação - SEMED, para 
atuar na CMEI “Santa Terezinha Ana Gomes de Abreu 
Toniato”, como Professor A-PA, Nível II, Padrão 
de Vencimento A, obedecendo às normas legais 
atinentes ao Magistério Público Municipal, perfazendo 
um total de 25 (vinte e cinco) horas semanais, com 
vencimento base de R$ 1.803,84 (um mil oitocentos 
e três reais e oitenta e quatro centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA: O pagamento será efetuado 
com recursos do FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica - 70%.

CLÁUSULA TERCEIRA: Nos termos do art. 4º da 
Lei Municipal nº 856/2008, ficam assegurados à 
CONTRATADA, os seguintes direitos:
3.1. Jornada de trabalho, serviço extraordinário, 
repouso semanal remunerado, adicional noturno, 
nos termos da Lei;
3.2. Férias remuneradas à razão de 1/12 (um doze 
avos) por mês de trabalho, se igual ou superior a 30 
(trinta) dias;
3.3. Décimo terceiro vencimento, proporcional ao 
tempo de serviço prestado, se igual ou superior a 30 
(trinta) dias;
3.4. Licenças:
3.4.1. Para tratamento de saúde, com base em 
perícia médica;
3.4.2. Por motivo de acidente em trabalho;
3.4.3. A maternidade, na forma da Lei.

CLÁUSULA QUARTA: A CONTRATADA não poderá:
4.1. Receber atribuições, funções ou encargos não 
previstos no respectivo contrato;
4.2. Ser nomeada ou designada, ainda que a título 
precário ou em substituição, para o exercício de 
cargo em comissão ou função de confiança;

4.3. Cumular cargo público, exceto as acumulações 
permitidas constitucionalmente, sob pena de 
nulidade do ato e responsabilidade de autoridade 
solicitante da admissão.

CLÁUSULA QUINTA: A CONTRATADA está sujeita 
aos mesmos deveres e proibições, bem como ao 
mesmo regime de responsabilidade, vigente para os 
servidores públicos municipais e será vinculada para 
efeito previdenciário, ao Regime Geral de Previdência 
Social, na forma da Lei 9.717/98.

CLÁUSULA SEXTA: A vigência do presente contrato 
tem como termo inicial o dia 15 de setembro de 
2021 e termo final em 26 de outubro de 2021.

CLÁUSULA SÉTIMA: São causas de extinção do 

presente contrato, sem direito à indenização:
7.1. O término do prazo contratual;
7.2. A iniciativa da CONTRATADA;
7.3. A conveniência administrativa, através de ato 
unilateral, pela Administração;
7.4. A conduta da CONTRATADA incompatível com 
os serviços prestados, devidamente apurada em 
sindicância administrativa.

CLÁUSULA OITAVA: O Foro competente para 
dirimir questões deste Contrato é o da Comarca de 
Itarana/ES.

Estando de pleno acordo, assinam o presente 
instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, 
perante as testemunhas, para que surtam seus 
legais efeitos.

Itarana/ES, 13 de setembro de 2021.

CONTRATANTE:
___________________________

VANDER PATRICIO
Prefeito do Município de Itarana/ES

CONTRATADA:
___________________________
FLAVIA FERREIRA PAGUNG

T E S T E M U N H A S : 
_____________________________

_____________________________
Protocolo 714285

RESUMO DO CONTRATO Nº 091/2021

PROCESSO N°: 003534/2021 de 17 de agosto de 
2021
AMPARO: Adesão a Ata de Registro de Preços 
n.º 062/2021, Pregão Presencial nº 017/2021 do 
Município de Itarana/ES
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
ITARANA/ES.
CONTRATADA: ELITO VIEIRA RABBI ME, inscrita 
no CNPJ N° 21.026.941/0001-74
OBJETO: Fornecimento de lanches.
VIGÊNCIA: A partir do primeiro dia útil subsequente 
ao da publicação do seu extrato na imprensa oficial, 
encerrando-se em 20 de julho de 2022.
VALOR TOTAL: R$5.989,50 (cinco mil novecentos 
e oitenta e nove reais e cinquenta reais)

Itarana/ES, 13 de setembro de 2021

Vander Patrício
Prefeito do Município de Itarana

Vanessa Arrivabene
Secretária Municipal de Saúde

RESUMO DO CONTRATO Nº 092/2021

PROCESSO N°: 003534/2021 de 17 de agosto de 
2021
AMPARO: Adesão a Ata de Registro de Preços 
n.º 061/2021, Pregão Presencial nº 017/2021 do 
Município de Itarana/ES
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
ITARANA/ES.
CONTRATADA: AUTO SERVIÇO IPÊ LTDA, inscrita 
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no CNPJ N° 00.836.820/0001-18
OBJETO: Fornecimento de lanches.
VIGÊNCIA: A partir do primeiro dia útil subsequente 
ao da publicação do seu extrato na imprensa oficial, 
encerrando-se em 20 de julho de 2022.
VALOR TOTAL: R$5.795,00 (cinco mil setecentos 
e noventa e cinco reais)

Itarana/ES, 13 de setembro de 2021

Vander Patrício
Prefeito do Município de Itarana

Vanessa Arrivabene
Secretária Municipal de Saúde

Protocolo 714287

Jaguaré

Decreto

DECRETO Nº 153, DE 09 DE SETEMBRO DE 
2021

“Dispõe sobre convalidação de efetivação de 
candidato aprovado em Concurso Público.”
MARCOS ANTÔNIO GUERRA WANDERMUREM, 
PREFEITO DO MUNICIPIO DE
JAGUARÉ, Estado do Espírito Santo, no uso de 
suas atribuições legais previstas no art. 68 da Lei 
Orgânica Municipal.
CONSIDERANDO a solicitação da Secretaria 
Municipal de Educação, conforme consta no processo 
administrativo nº 004441/2021.
DECRETA:
Art. 1º CONVALIDA-SE o ato de nomeação da 
servidora pública municipal, ELIANA SALVADOR 
FERRARI, matrícula nº 14221, no cargo de 
Professora PA, vinculado a Secretaria Municipal de 
Educação - EMEF “Marciano Altoé”.
Parágrafo único - O ato de convalidação efetivou-se 
após o relatório final conclusivo sobre avaliação do 
período probatório a partir da data de 08/09/2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE
Gabinete do Prefeito, aos nove dias do mês 
de setembro do ano de dois mil e vinte e um 
(09/09/2021).
MARCOS ANTÔNIO GUERRA WANDERMUREM

Prefeito
Protocolo 714369

Portaria

PORTARIA Nº 444, DE 08 DE SETEMBRO DE 
2021

“Dispõe sobre concessão de licença prêmio por 
assiduidade a servidor público municipal”
MARCOS ANTÔNIO GUERRA WANDERMUREM, 
PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARÉ, Estado do 
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, que 
lhe são conferidas por Lei.
CONSIDERANDO solicitação do servidor e 
manifestação da Gerência de Recursos Humanos, 

constante no Processo Administrativo nº 03849/2021;
CONSIDERANDO o disposto no art. 127, caput, da 
Lei nº 683/2006, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Jaguaré/ES;
CONSIDERANDO que atendido os critérios legais 
de Concessão da Licença Prêmio por Assiduidade, 
referente ao período aquisitivo de 23 de outubro 
de 2007 a 22 de outubro de 2017, completando 10 
(dez) anos ininterruptos e efetivos serviços públicos 
prestados a essa municipalidade.
RESOLVE:
Art. 1º - CONCEDER, 90 (noventa) dias de licença, 
a título de Licença Prêmio por Assiduidade, a partir de 
01 de outubro de 2021, a JOSÉ SANTOS MARTINS, 
matrícula 000077, efetivo no cargo de fiscal de obras, 
lotado na Secretaria Municipal de Finanças e Adminis-
tração, devendo o servidor licenciado retornar ao seu 
cargo, independentemente de comunicação, no dia 30 
de dezembro de 2021.
Art. 2º - Autorizar o Departamento de Recursos 
Humanos a adotar as providências legais de praxe 
decorrentes do disposto neste instrumento.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua 
publicação.
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE
Gabinete do Prefeito, aos 08 dias do mês de setembro 
do ano de dois mil e vinte um
(08/09/2021).

Marcos Antônio Guerra Wandermurem
Prefeito

Protocolo 714437

PORTARIA Nº 445, DE 08 DE SETEMBRO DE 
2021

“Dispõe sobre nomeação para c a r g o  
de provimento em comissão”
MARCOS ANTÔNIO G U E R R A  
WANDERMUREM, PREFEITO MUNICIPAL 
DE JAGUARÉ, Estado do Espírito Santo, no uso de 
suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei.
CONSIDERANDO que o emprego em comissão, de 
livre nomeação e exoneração é preenchido com o 
pressuposto da temporalidade e ocupado por pessoa 
que desfruta da confiança daquele que nomeia ou 
propõe a sua nomeação.
RESOLVE:
Art. 1° - NOMEAR, os servidores abaixo especifica-
dos, para ocupar o cargo de provimento em comissão 
na Secretaria Municipal de Turismo.

N° SERVIDOR CARGO
01 OLDACK PIMENTEL DOS SANTOS Coordenador de Seção
02 PAULO SERGIO GASPARINI Coordenador de Seção
Art. 2° - Autorizar o Departamento de Recursos 
Humanos a adotar as providências legais de praxe 
decorrentes do disposto neste instrumento.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 26 de 
agosto de 2021.
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE
Gabinete do Prefeito, aos oito dias do mês de setembro 
do ano de dois mil e vinte um
(08/09/2021).

Marcos Antônio Guerra Wandermurem
Prefeito Municipal

Protocolo 714438
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