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Valor Global: 9.045,38 (nove mil quarenta e cinco 
reais e trinta  e oito centavos).
Vigência: A vigência será de 12 (doze) meses contada 
da data de sua assinatura.
Assinatura: 07 de Fevereiro de 2022
BRUNO TEÓFILO ARAÚJO
Prefeito Municipal

Protocolo 795961

CARONA NA ATA 38/2021
PROCESSO 5290/2021
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO 
CANÁRIO-ES, TORNA PÚBLICA ADESÃO (CARONA) 
A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2021, 
REALIZADA ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
19/2021, PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
SÃO MATEUS/ES;
CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE 
INSETICIDA PIRETROIDE E LARVICIDAS, VISANDO 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO CANÁRIO/ES. FOI 
HOMOLOGADO E ADJUDICADO À PESSOA JURÍDICA 
AGROPAULOS PRODUTOS SANEAMENTOS LTDA, 
INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 13.633.230/0001-30.
MARCOS ANTÔNIO SOUZA GOMES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Protocolo 796196

Piúma

Decreto

DECRETO N.º 2.387, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2022.
Altera o Decreto nº 2.210, de 22 de fevereiro de 
2021.
O Prefeito do Município de Piúma, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o que determina o artigo 102, inciso IV, da Lei 
Orgânica do Município e,
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e 
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais 
e econômicas que visem à redução de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação, na forma do art. 196 da Constituição 
da República Federativa do Brasil de 1988;
CONSIDERANDO o Princípio da Precaução e a 
necessidade de conter a disseminação da Covid-19 
e Influenza, bem como garantir o adequado funcio-
namento dos serviços de saúde e demais serviços 
públicos;
CONSIDERANDO o disposto na Portaria 020-R de 28 
de janeiro de 2022, que alterou a Portaria 013-R, de 
23 de janeiro de 2021.
CONSIDERANDO que conforme disposto na Portaria 
013-R, de 23 de janeiro de 2021 e suas alterações, 
caberá aos Município a adoção de medidas 
qualificadas correspondentes aos níveis de risco 
muito baixo, baixo, moderado e alto, com o apoio do 
Estado, que atuará em caráter subsidiário, e quando 
em nível extremo, caberá ao Estado e ao Município a 
adoção de medidas de forma concorrente.
CONSIDERANDO, por fim, o Poder de Polícia, que 
confere a Administração Pública a prerrogativa de 
condicionar e restringir o exercício de liberdades 
individuais, com vistas a ajustá-los aos interesses 

coletivos e ao bem-estar social da comunidade, em 
especial, para garantir o direito à saúde e à redução 
do risco de doenças e outros agravos.
DECRETA
Art. 1º. Fica alterado o Decreto nº 2.210, de 22 
de fevereiro de 2021, que passa a vigorar com a 
seguinte redação:
“Art. 2º
I - Risco muito baixo e baixo;
II - Risco moderado;
III - Risco alto;
IV - Risco extremo.
Art. 3º. As medidas qualificadas previstas no(s) 
nível(eis) anterior(es) deverão ser implementadas 
caso o Município seja enquadrado em nível mais 
grave.
DAS MEDIDAS EM RISCO MUITO BAIXO
Art. 5º. Estando o Município de Piúma, em risco muito 
baixo, deverão ser adotadas as seguintes medidas 
preventivas:
I - Usar devidamente a máscara caso seja necessário 
sair de casa.
II - Disponibilizar permanentemente lavatório com 
água potável corrente, sabonete líquido, toalhas 
de papel (vedado o uso de secadores eletrônicos) 
e lixeira para descarte, e/ou dispensers com álcool 
gel 70% (setenta por cento) em pontos estratégicos 
(recepção, corredores, próximo as portas, caixas e 
etc.) destinados à higienização das mãos de colabo-
radores e clientes.
DAS MEDIDAS EM RISCO MODERADO
Art. 6º Fica determinado como medidas preventivas 
quando o Município estiver classificado em Risco 
Moderado:
I - As medidas previstas no nível anterior deverão 
ser implementadas;
II - É proibida a concentração de blocos carnavales-
cos em qualquer espaço público ou privado;
III - É proibida a realização de shows artísticos, 
incluindo as marchinhas, matinês, batucadas, 
desfiles, música ao vivo, dentre outros.
Parágrafo único. A Fiscalização Fazendária, 
Fiscalização Sanitária e Fiscalização Ambiental ficam 
autorizadas a dispersar os cidadãos que estiverem 
promovendo aglomeração e, ainda, apreender 
instrumentos musicais e aparelhos sonoros e outros 
que estimulem aglomeração de pessoas, sem 
prejuízo da observância ao Decreto nº 2.367/2021”.
Art. 2º. O Decreto nº 2.210, de 22 de fevereiro 
de 2021, passa a vigorar acrescido dos seguintes 
dispositivos:
“DAS MEDIDAS EM RISCO BAIXO
Art. 5º - A. Estando o Município de Piúma, em risco 
baixo, deverão ser adotadas as seguintes medidas 
preventivas:
I - Orientar e conscientizar sobre o distanciamento 
social e a higienização.
II - A realização de eventos sociais deverá respeitar 
o limite de no máximo 50% (cinquenta por cento) da 
capacidade de ocupação do local, sendo que os locais 
fechados (sem livre circulação de ar) devem respeitar 
adicionalmente o limite de no máximo de 1200 (mil 
e duzentas) pessoas, devendo-se em todos os casos 
exigir e garantir o acesso e permanência apenas de 
pessoas com o esquema vacinal atualizado contra a 
COVID-19.
III - Recomendar para que pessoas dos grupos de 
risco permaneçam em distanciamento social.
IV - Monitorar os casos suspeitos e infectados.
VI - Recomendar o não funcionamento de eventos 
com shows pirotécnicos.
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VII - Intensificar a limpeza interna dos ônibus, 
instalar e manter dispensadores de sabonete líquido 
nos banheiros dos terminais.
VIII - Para funcionamento de boates, deve ser 
respeitado o limite de no máximo 50% (cinquenta 
por cento) da capacidade de ocupação do local, 
sendo que os locais fechados (sem livre circulação 
de ar) devem respeitar adicionalmente o limite 
de no máximo de 1200 (mil e duzentas) pessoas, 
devendo-se em todos os casos exigir e garantir o 
acesso e permanência apenas de pessoas com o 
esquema vacinal atualizado contra a COVID-19.
IX - Proibir piscina de bolinhas e disponibilização 
de atrações infantis que demandem permanência 
em espaços confinados, como salinhas de cinema 
3D/4D, cabines de aviõezinhos, helicópteros, entre 
outros.
X - A realização de eventos sociais deverá respeitar 
o limite de no máximo 50% (cinquenta por cento) da 
capacidade de ocupação do local, sendo que os locais 
fechados (sem livre circulação de ar) devem respeitar 
adicionalmente o limite de no máximo de 1200 (mil 
e duzentas) pessoas, devendo-se em todos os casos 
exigir e garantir o acesso e permanência apenas de 
pessoas com o esquema vacinal atualizado contra a 
COVID-19.
XI - A realização de eventos esportivos deverá 
respeitar o limite de no máximo 50% (cinquenta 
por cento) da capacidade de ocupação do local, 
sendo que os locais fechados (sem livre circulação 
de ar) devem respeitar adicionalmente o limite 
de no máximo de 1200 (mil e duzentas) pessoas, 
devendo-se em todos os casos exigir e garantir o 
acesso e permanência apenas de pessoas com o 
esquema vacinal atualizado contra a COVID-19.
XII - A realização de shows, comícios, passeatas 
e afins deve respeitar o limite de no máximo 50% 
(cinquenta por cento) da capacidade de ocupação 
do local, sendo que os locais fechados (sem livre 
circulação de ar) devem respeitar adicionalmen-
te o limite de no máximo de 1200 (mil e duzentas) 
pessoas, devendo-se em todos os casos exigir 
e garantir o acesso e permanência apenas de 
pessoas com o esquema vacinal atualizado contra a 
COVID-19.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º.
Art. 10º.
Art. 11º.
Art. 12. Os casos não previstos nesse decreto 
seguirão a Portaria nº 013-R, de 23 de janeiro de 
2021, da Secretaria de Estado da Saúde”.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se e cumpra-se.
Piúma/ES, 04 de fevereiro de 2022.
PAULO CELSO COLA PEREIRA
Prefeito do Município de Piúma.

Protocolo 795523

DECRETO Nº 2.392, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2022.
Dispõe sobre nomeações e exoneração de Servidores 
de cargo em comissão e dá outras providências.
PAULO CELSO COLA PEREIRA, Prefeito do Município 
de Piúma, Estado do Espírito Santo, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 
14, inciso I c/c artigo 102, inc. IV, da Lei Orgânica 
Municipal;
DECRETA:

Art. 1º Ficam os servidores abaixo relacionados 
com respectivos nomes, órgão, nível, cargo, 
nomeados para os Cargos em Comissão, conforme 
quadros demonstrativos a seguir:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GABRIELA TEIXEIRA 
RIBEIRO

CC08 COORDENADOR DE PESSOAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MARIA APARECIDA DOS 
SANTOS JULIAO

CC14 CHEFE DO SERVIÇO DE 
EXPEDIENTE

Art. 2º Fica a servidora abaixo relacionada com 
respectivo nome, órgão, nível, cargo, exonerada 
para do Cargo em Comissão, conforme quadro de-
monstrativo a seguir:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GIOVANNA RAMOS DA 
ROCHA BOTO

CC14 CHEFE DO SERVIÇO DE 
EXPEDIENTE

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Piúma/ES, 04 de fevereiro de 2022.
PAULO CELSO COLA PEREIRA
Prefeito do Município de Piúma

Protocolo 795548

DECRETO Nº 2.393, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2022
Altera a redação do Decreto nº 2.185, de 15 de 
janeiro de 2021 e dá outras providências.
PAULO CELSO COLA PEREIRA, Prefeito do Município 
de Piúma, Estado do Espírito Santo, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pelo 
artigo 14 da Lei Orgânica Municipal.
DECRETA:
Art. 1º. Acrescenta-se ao artigo 1° do Decreto n° 
2.185, de 15 de janeiro de 2021, alterado pelo 
Decreto n° 2.222, de 12 de março de 2021 a 
seguinte redação:
“Art. 1º. [...]
§6°. Em caso de ausência ou impedimento, o (a) 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
será substituído(a) pela servidora Rosilene 
Monfradini Damasceno Reinoso, matrícula nº 
8500.”
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua 
assinatura.
Piúma/ES, 04 de fevereiro de 2022.
PAULO CELSO COLA PEREIRA
Prefeito Municipal

Protocolo 795618

Contrato

CONTRATO
Nº 007/2022

CHAMADA  PÚBLICA Nº 003/2021
PROCESSO Nº6926/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PIÚMA/ES - CNPJ Nº 27.165.695/0001-18. e
CONTRATADO: MOISES BISS, inscrit no CPF sob o 
nº   620.794.767-34
OBJETO:”  É objeto desta contratação a Aquisição 
de gêneros alimentı́cios da Agricultura Familiar e 
do Empreendedor Familiar Rural.
VALOR  R$ 6.008,80 (seis mil, oito reais
e oitenta centavos)
Vigência :12 (doze) meses
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