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“Art. 21 Desde que devidamente justificada a vantagem, a 
ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser 
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração 
pública que não tenha participado do certame licitatório, 
mediante anuência do órgão gerenciador.

(...)

§ 7º. É permitido aos órgãos ou entidades municipais a 
adesão à ata de registro de preços da própria Administra-
ção Pública Municipal, Secretarias Municipais de Viana e 
IPREVI, ou de outras Administrações Municipais, Distrital, 
Estadual ou Federal, observando-se o limite apontado no 
§4º, o qual deve constar do Edital do órgão gerenciador.

§ 8º. É facultada aos órgãos ou entidades municipais, dis-
tritais, estaduais ou federais, a adesão à ata de registro de 
preços da Administração Pública Municipal, observando-se 
o limite apontado no § 4º.”

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a data de 31 de agosto de 
2017.

Viana - ES, 26 de dezembro de 2017.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

LEI N° 2.913/2017
Publicação Nº 112835

LEI Nº 2.913, de 27 de dezembro de 2017.

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Viana, Es-
tado do Espírito Santo, para o período de 2018 a 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais, previstas no art. 
34 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriê-
nio 2018/2021, em cumprimento ao disposto no art.165, 
parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para 
o período, os programas com seus respectivos objetivos, 
indicadores e montantes de recursos a serem aplicados 
em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas 
despesas de duração continuada, na forma do Anexo a 
esta Lei.

Art. 2º A inclusão, exclusão ou alteração de programas 
e ações orçamentárias constantes desta Lei poderão ser 
propostos pelo Poder Executivo e ocorrerão por intermédio 
da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, 
apropriando-se do respectivo programa ou ação, as modi-
ficações consequentes.

Parágrafo Único. De acordo com o disposto no caput des-
te artigo fica o Poder Executivo autorizado a adequar as 

metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com 
as alterações de valor ou com outras modificações efetiva-
das na lei orçamentária anual.

Art. 3º Alterada a Lei de Diretrizes Orçamentárias e/ou a 
Lei Orçamentária Anual, fica o Poder Executivo autorizado 
a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas 
das ações do Plano Plurianual, desde que as modificações 
contribuam para a realização do objetivo do Programa.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Viana - ES, 27 de dezembro de 2017.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA N° 0940/2017
Publicação Nº 112677

PORTARIA Nº 0940/2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais previstas no arti-
go 61, Inciso II, alínea “c” da Lei Orgânica deste Município,

RESOLVE:

Art. 1° Criar a Comissão Interna Especial para Realização 
de Processo Seletivo Simplificado, no âmbito da Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, composta pelos 
seguintes servidores:

I – Presidente:

· Antônio Cezar Lazaro – Secretário Municipal De Serviços 
Urbanos e Rurais.

II – Membros:

· Felipe Andrade Pimentel Sarmento – Gestor Administra-
tivo, Financeiro e Orçamentário;

· João Henrique Cunhalima Do Nascimento – Gerente de 
Limpeza Pública;

· Poliane Babilon Vitencourtt – Assessor de Equipe;

· Roque Antonio Fernandes Gera – Assessor de Equipe;

· Wilson Kill – Assessor de Equipe.

Art. 2º Os integrantes da presente comissão deverão reu-
nir-se no mínimo duas vezes por semana, devendo os tra-
balhos serem coordenados pelo presidente.

Art. 3º A participação na Comissão Interna Especial para 
Realização de Processo Seletivo Simplificado, no âmbito da 
Secretaria Municipal de Serviços Urbano será considerada 
de relevante interesse público e não remunerada.

Art. 4º A presente comissão deverá apresentar no prazo 
máximo de até 45 (quarenta e cinco) dias, minuta de edi-
tal para realização do processo seletivo simplificado para 


