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PODER LEGISLATIVO 

 

 
PORTARIA Nº 6.330/2019 
 

DISPÕE SOBRE ATENDIMENTO A DECISÃO 
JUDICIAL LIMINAR (PROC. JUDICIAL Nº 
0009686-90.2019.8.08.0021) E TORNA SEM 
EFEITO CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE DE 
VEREADOR. 
 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

GUARAPARI, usando de suas prerrogativas 
legais, e em atendimento à Decisão Liminar 
exarada nos autos do Processo Judicial nº 
0009686-90.2019.8.08.0021, na data de 
29/11/2019, originário da Vara da Fazenda 

Pública do Juízo de Guarapari, Comarca da 

Capital/ES c/c Processo Administrativo CMG nº 
3.045/2019, RESOLVE: 
 
Art. 1º – RECONDUZIR o Senhor Marcial Souza 
Almeida (DITO XARÉU) – SOLIDARIEDADE 77 – 
ao cargo eletivo para regular exercício do 
mandato de Vereador, a partir de 29/11/2019. 

 
Art. 2º – TORNAR SEM EFEITO a Convocação do 
suplente de Vereador, publicada no DOLM nº 004 
de 26 de novembro de 2019, para juramento e 
posse como Vereador da Câmara Municipal de 
Guarapari. 

 

Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor a partir 
desta data, retroagindo os seus efeitos a 
29/11/2019. 
 
Art. 4° - Registre-se, cumpra-se e publique-se. 
 

Câmara Municipal de Guarapari, 03 de dezembro 
de 2019. 

 
ENIS SOARES DE CARVALHO 

Presidente da Câmara Municipal de 
Guarapari 

 

AVISO DE REDESIGNAÇÃO DO PREGÃO 
PRESENCIAL 15/2019 
 
A Pregoeira, nomeada pela Portaria nº 
6.074/2019, comunica aos interessados que o 
Pregão Presencial nº 015/2019, objetivando a 
contratação de empresa para o fornecimento de 

equipamentos de áudio, vídeo e fotos para 

atender as necessidades da Câmara Municipal de 
Guarapari/ES, será redesignado para o dia  17 

de dezembro de 2019 às 09:00. 
 
O Edital estará disponível no site 
www.cmg.es.gov.br 
(https://www.cmg.es.gov.br/transparencia/licitac
ao), podendo ser requisitado ainda diretamente 
na sede da CMG/ES. 

 
Guarapari/ES, 03 de dezembro de 2019. 

 
ESTHELA AVANCINI GOMES 

Pregoeira 

Câmara Municipal de Guarapari 
 

AVISO DE REDESIGNAÇÃO E RETIFICAÇÃO 
DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI-ES, 
por intermédio da Comissão Permanente de 
Licitação – CPL, nomeada pela Portaria nº 
6.223/2019,  pelo Princípio Administrativo da 

Oportunidade e Conveniência do Serviço Público, 
vem informar a REDESIGNAÇÃO da data de 
licitação e a RETIFICAÇÃO do Edital de Tomada 
de Preços nº 001/2019 – PROCESSO Nº 1786 – 
cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA FINS DE REFORMA E 
ADEQUAÇÃO DO PLENÁRIO, DA SALA DE 

TAQUIGRAFIA, DOS BANHEIROS EXTERNOS DO 
PLENÁRIO E DA SALA DE SONORIZAÇÃO DESTA 
CÂMARA MUNICIPAL: 
 

1. DA REDESIGNAÇÃO: 

 

A realização da licitação na modalidade 

TOMADA DE PREÇOS, cujo recebimento das 

propostas em atendimento ao objeto, 

realizados de acordo com a Lei 8.666/1993 e 

suas alterações e, no que couber, a Lei 

Complementar nº 123/2006, bem como as 

demais regras deste Edital, ocorrerão a 

partir das 09:00 horas do dia 19 de 

Dezembro de 2019, na Sede da Câmara 

Municipal de Guarapari-ES, situada na Rua 

Getúlio Vargas, 299, Centro, Guarapari/ES, 

CEP: 29.200-180. 

https://www.cmg.es.gov.br/transparencia/licitacao
https://www.cmg.es.gov.br/transparencia/licitacao
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2. DA RETIFICAÇÃO DO EDITAL: 

 

Fica retificado o item 6.1.1 do Edital de 

Tomada de Preços 001/2019 que passa a 

vigorar com a seguinte redação, de acordo 

com o Anexo II (Projeto Básico) do mesmo 

documento: 

 

6. 1. 1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

6. 1. 1. 1. CAPACIDADE TÉCNICO-

OPERACIONAL 

 

a) Registro ou Inscrição do licitante no 

Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA ou Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo – CAU da região 

da sede da empresa (art. 30, I, da Lei 

Federal nº 8.666/1993); 

 

b) A empresa licitante deverá apresentar 

atestado (s) de responsabilidade técnica, 

onde conste a razão social como empresa 

contratada para a construção/reforma de 

obra nas características do objeto: 

 

a) O reconhecimento da Capacidade Técnica 

Operacional dar-se-á mediante 

apresentação de Atestados de 

Capacidade Técnica firmados por 

profissional vinculado à empresa que 

possua habilitação no correspondente 

Conselho Profissional, registrado no 

órgão competente (CAT), atestando que 

a empresa executou os serviços 

pertinentes e compatíveis aos serviços 

relevantes e de maior valor significativo 

de acordo com a descrição do objeto. 

 

b) Caso o atestado seja firmado por 

profissional não habilitado no 

correspondente conselho profissional, o 

atestado somente será aceito se 

acompanhado da respectiva Certidão de 

Acervo Técnico, emitida pelo respectivo 

Conselho. 

 

c) Não serão admitidos atestado (s) ou CATs 

de Projeto, Fiscalização, Supervisão, 

Gerenciamento, Controle Tecnológico ou 

Assessoria Técnica de Obras. 

 

6. 1. 1. 2. CAPACIDADE TÉCNICO-

PROFISSIONAL 

 

a) Registro ou Inscrição do responsável 

técnico indicado no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA ou 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo - 

CAU da região da sede da empresa; 

 

b) Comprovação de que o licitante possui, 

em seu quadro permanente, profissional 

(ais) devidamente reconhecido(s) pelo 

CREA ou CAU, de nível superior, 

detentor(es) de atestado(s) de 

responsabilidade técnica, devidamente 

registrado(s) no CREA ou CAU, por 

execução de serviços/obras de 

características pertinente e compatíveis ao 

objeto deste Edital, considerando-se as 

parcelas de maior relevância, na forma a 

seguir definidas: 

 

a.1) O responsável técnico indicado poderá 

ocupar a posição de diretor, sócio ou integrar 

o quadro permanente do licitante na condição 

de empregado ou de prestador de serviços, 

devendo ser comprovada sua vinculação com 

o licitante, no ato de assinatura do contrato, 

por meio de carteira de trabalho e previdência 

social (CTPS), contrato de prestação de 

serviços, ficha de registro de empregado ou 

contrato social, conforme o caso. 

 

b.2) O contrato de prestação de serviços que 

se refira à obrigação futura do profissional em 

responder tecnicamente pelo licitante deverá 

especificar sua vinculação à execução integral 

da obra/serviço objeto desta licitação. 

 

c.3) O profissional indicado pelo licitante para 

fins de comprovação da capacidade técnica 

profissional deverá acompanhar a execução 

dos serviços, admitindo-se sua substituição 

por profissionais de experiência equivalente 

ou superior, desde que aprovada pela 

Administração. Para essa substituição, a 

qualificação técnica do profissional substituto 

deverá atender as mesmas exigências deste 

Edital. 

 

d.4) Não serão admitidos atestado (s) ou 

CATs de Projeto, Fiscalização, Supervisão, 

Gerenciamento, Controle Tecnológico ou 

Assessoria Técnica de Obras. 

 

Guarapari/ES, 03 de dezembro de 2019. 

 

DELCEMAR SOUZA DE MATTOS 

Presidente da CPL - CMG 
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ORÇAMENTO 2020 ESTÁ SENDO ANALISADO PELA CÂMARA 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A Câmara Municipal de Guarapari está 
analisando o Projeto de Lei (PL) nº 167/2019, de 

autoria do Executivo, que trata do Orçamento do 

município para o exercício de 2020. 
 
No PL a prefeitura diz que pretende gastar R$ 
519.150.116,49, ou seja, este é o valor do 
Orçamento do próximo ano. Neste ano o 
Orçamento foi de R$ 396.796.711,53, ou seja, 

se aprovado, o Executivo terá R$ 
122.353.404,96 a mais para gastar, o que 
equivale a uma elevação de despesa de mais de 
30% em relação ao valor destinado em 2019. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Neste momento, o projeto está sendo analisado 
pela Comissão de Redação e Justiça da Câmara. 

O presidente da Comissão, vereador Clebinho 
Brambati (PTB), relatou que a Lei determina que 
o orçamento seja discutido com a sociedade em 
audiências públicas e que, por isso, solicitou 
informações a prefeitura. “Estamos pedindo as 

atas para saber se as audiências públicas 
realmente foram feitas e as listas de presenças 
para verificarmos a representatividade das 

pessoas que foram debater o orçamento. 
Queremos nos certificar se o orçamento foi ou 
não construído com a sociedade. O orçamento 
tem um valor considerável, sendo assim, vamos 

cobrar e fiscalizar para que o prefeito invista 
dentro daquilo que o município precisa”, disse 
Clebinho. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
O presidente da Comissão de Economia e 

Finanças, vereador Marcos Grijó (PDT), ressaltou 

que a economia do município não cresceu o 
suficiente para justificar o aumento de mais 
30% no orçamento. “Quando você faz um 
orçamento que não condiz com a realidade lá na 
frente tem os problemas como suplementação e 
falta de recursos em determinadas Secretarias. 

E a Câmara não é obrigada a dar suplementação 
para prefeito. O orçamento deve ser adequado a 
realidade para dar segurança ao prefeito para 
realizar os investimentos”, afirmou Grijó. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Para o vereador Gilmar Pinheiro (PSDB) os 
recursos do orçamento não são bem aplicados e 

o aumento da quantia não se justifica. “O 
prefeito aumentou muito a perspectiva de 

orçamento e desde o início do mandato ele não 
investiu o orçamento como deveria. Como 
exemplo teve compra do prédio para a nova 
sede da prefeitura e a revitalização da Praia do 
Morro, que não eram necessários neste 

momento financeiro que vive o país e o 
município. Então ele não vem aplicando para 
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atender os anseios da população e isso precisa 
mudar”, ressaltou o vereador. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
De acordo com inciso IV, do artigo 305 da Lei 
Orgânica Municipal, a prefeitura deve destinar 

no mínimo 8% da receita orçamentária para a 
agricultura. Com base no orçamento 2020 o 
município deveria investir mais de R$ 41 milhões 
na agricultura, porém, pretende investir R$ 
apenas R$ 2.365.000. Ou seja, o investimento 
não chega a 0,5%. O vereador Clebinho 
Brambati, que é ligado ao setor agrícola, 

reclamou da baixa aplicação de recursos. “Nos 

últimos três anos não percebemos investimentos 
na área rural de Guarapari. Lamento 
profundamente que não se invista na agricultura 
o que determina a Lei Orgânica Municipal. Está 
claro que essa é a causa de estarmos vivendo 

esse caos na área rural de nosso município”, 
desabafou o parlamentar. 
 
O Orçamento enviado pelo prefeito indica que 
ele pretende gastar com obras e serviços 
públicos quase o mesmo valor que irá gastar 
com a saúde dos munícipes, o que parece uma 

falta de prioridade para com as pessoas, 
segundo o presidente da Câmara. A situação 

ainda piora quando se vê o investimento na área 
social, que não chega a 3,5%, onde seriam 
necessários mais investimentos para auxiliar a 
população carente de nossa cidade. Só pra 
registrar, Guarapari é uma das cidades que 

possuem um dos os menores índices de medição 
da renda do trabalho formal, segundo o site 
IBGE. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

O que parece é que o Orçamento foi feito para 
“inglês vê” , segundo o presidente da Câmara , 
vereador Enis Gordin (PRB). Essas palavras 
foram ditas quando o vereador apontou para os 
valores do turismo e do esporte, que não 
chegam a 1,5%, do total do Orçamento. 

 
O presidente afirmou que “o prefeito tem que 
priorizar a saúde da população e o social. Claro 
que a cidade precisa de investimentos em obras, 
mas não pode esquecer do ser humano. Das 
pessoas humildes que moram na nossa cidade. 

Uma das forma de melhorar a renda, por 

exemplo, seria investir no turismo, só que 
também não é prioridade do prefeito. Dessa 
forma é muito difícil aprovar um Orçamento da 
forma como está. Mas, vamos esperar o trabalho 
das Comissões da Casa para decidir o que 
vamos fazer." 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Segundo a área técnica da Câmara, além do 
Orçamento o prefeito deseja 18% de 
suplementação e mais 100% do Superávit e do 
Excesso de arrecadação, o que daria ao prefeito 

total liberdade para fazer o que bem entender, 
já que dessas formas não precisaria passar pela 

Câmara qualquer gasto que utilize tanto o 
Superávit quanto o Excesso de Arrecadação. 
 
Ainda de acordo com área técnica, não existe 
razão econômica que justifique um aumento 

dessa monta, tal qual deseja o Executivo, o que 
pode ser entendido pelo Tribunal de Contas 
como uma Superestimação de Receita, que 
permita ao gestor a prática das pedaladas 
contábeis, podendo ensejar em reprovação das 
contas do Executivo. 

 
Quanto aos 45 milhões, parece que o prefeito 
não conta com sua aprovação, pois, não consta 

no Orçamento qualquer menção tanto quanto a 
essa receita quanto à forma de gasto, dessa 
forma, depois de recebê-la o executivo deverá 
pedir autorização de suplementação, já que 

serão executados no Orçamento 2020. 
 
Rafaela Patrício - Assessora de 
Comunicação Câmara Municipal de 
Guarapari/ES
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