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PORTARIA
76/2017

IPREVMIMOSO

N.º

“Dispõe sobre a concessão do benefício
APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO à servidora SILVIA
FERNANDA BELOT VIVAS ACHA.”
O Diretor Presidente do
IPREVMIMOSO
–
Instituto
de
Previdência dos Servidores Públicos
Municipais do Município de Mimoso do
Sul - ES, no uso de suas atribuições
legais e fundamentado no artigo 6º,
incisos I, II, III e IV da Emenda
Constitucional nº 41/2003, resolve:
Art. 1º Conceder o benefício
APOSENTADORIA POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO, à servidora Sra.
SILVIA FERNANDA BELOT VIVAS
ACHA,
efetiva
no
cargo
de
SUPERVISORA ESCOLAR PA 5, padrão
“9”, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO,
com
proventos
Integrais,
conforme
processo
administrativo do IPREVMIMOSO, n.º
2017.04.00901P, a partir de 1º de
novembro de 2017.
Art. 2º O presente ato servirá
para
fins
de
levantamento
PIS/PASEP/FGTS
juntamente
aos
bancos oficiais no caso de verificação de
créditos pendentes.

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), até o
último dia do exercício financeiro de
2017, .
§ 1º. O valor mencionado no
caput deste artigo destina-se a incentivar
as atividades pecuárias, com ênfase no
gado leiteiro, por se tratar de uma das
maiores fontes geradoras de renda e
emprego ao Município de Mimoso do
Sul/ES.
§ 2º. O repasse de que trata
esta Lei é meramente autorizativo e
deverá ser repassado de acordo com a
conveniência
e
oportunidade
da
Administração
Pública
Municipal,
podendo ser pago de forma parcelada,
de acordo com
o planejamento
orçamentário e disponibilidade financeira
do Tesouro Municipal.
Art.
2º.
A
instituição
beneficiada com a subvenção descrita
no caput do artigo 1º, deverá prestar
contas de seus gastos junto à
Secretaria Municipal da Fazenda em até
60 (sessenta) dias após o recebimento
da subvenção de que trata esta lei.
Art. 3º. Caso não seja prestada
conta no prazo estipulado no artigo
anterior, a instituição beneficiada por esta
lei terá que devolver o valor recebido
devidamente atualizado acrescido de
multa de 10% (dez por cento), sem
prejuízo das responsabilidades civis e
criminais de seus respectivos e diretores.
Art.
4º.
As
despesas
decorrentes com a execução da presente
Lei correrão por conta de dotação
orçamentária própria.

Sul – ES para o ano de 2017 que será
composto por:
I - Secretária Municipal de Saúde: Bruna
Moreno Brum Torres;
II - Gerente Geral dos Programas de
Saúde: Sílvia Fernanda Belot Vivas Acha;
III - Gerente Geral da Vigilância em
Saúde: Érica Silvestre Ramalho de
Moura;
IV - Coordenação Municipal da Vigilância
Ambiental: Welington Santiliano;
V - Gerência Administrativa do Hospital
Apostolo Pedro: Eliédson Vicente Morini;
VI - Referência Municipal do PESMS:
Thiago Costa Santiliano;
VII - Divisão de Controle de Endemias:
Cristiano Mendes Trentini – Supervidor
de Campo;
Luís Adriano Bonfanti – Agente de
Endemias;
Cristiane da Costa – Agente de
Endemias.
Art.2º. O Comitê será presidido pelo
Representante Municipal do PESMS, Sr.
Thiago Costa Santiliano.
PARÁGRAFO ÚNICO – Fica reservado à
Secretária Municipal de Saúde, o direito
de assumir a presidência do Comitê
quando se fizer necessário.
Art.3º. O Comitê deverá adotar as
seguintes medidas, visando à redução da
morbimortalidade relacionada à epidemia
de dengue, chikungunya e Zika Vírus no
Município de Mimoso do Sul-ES:

I – Idealizar, construir e executar um
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor treinamento
sobre
a
dengue,
Art. 3º Esta portaria entra em na data de sua publicação, revogadas as chikungunya e Zika Vírus enfocando a
prevenção, o diagnóstico e o tratamento
vigor na data de sua publicação disposições em contrário.
das doenças, que deverá ser ministrado
retroagindo seus efeitos a 1º de
novembro de 2017, revogadas as Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul para as Equipes da Estratégia Saúde da
Família;
(ES), em 17 de novembro de 2.017.
disposições em contrário.
Registre-se, publique-se, cumpre-se.
MIMOSO DO SUL - ES, 16 de novembro
de 2017.

ANGELO GUARÇONI JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

III – Participar das atividades da
educação em Saúde, direcionadas à
comunidade,
nos
programas
de
“Dispõe sobre a designação do Comitê promoção e prevenção das endemias
Municipal
para
Enfrentamento
da dengue, chikungunya e Zika Vírus;
Dengue, chikungunya e Zika vírus no
município de Mimoso do Sul – ES para o IV – Realizar mutirões de limpeza nos
bairros ou comunidade que tem índice de
ano de 2017 e dá outras providências.”
infestação predial acima do valor
O Prefeito Municipal de Mimoso do Sul, estipulado pelo Ministério da Saúde e
Estado do Espírito Santo, usando de mutirões no Dia “D” de Combate a
suas atribuições que lhe confere o artigo Dengue, Chikungunya e Zika Vírus,
através do envolvimento da comunidade
68, VI, da Lei Orgânica do Município;
em geral;
RESOLVE:
V – Estabelecer normas e rotinas para
Art. 1º. Constituir o Comitê Municipal para efetivar a estruturação da notificação
enfrentamento da Dengue, Chikungunya compulsória por médicos da rede
e Zika Vírus no Município de Mimoso do particular, com ações enfocando a
divulgação e fiscalização;

PORTARIA Nº. 274/2017

ANGELO CERGIO RODRIGUES REIS
Diretor Presidente do IPREVMIMOSO
Portaria Municipal nº 013/2017

= LEI Nº. 2.398/2017 =
“Autoriza subvenção à entidade que
menciona e dá outras providências”.
Art. 1º. Fica o Chefe do Poder
Executivo
Municipal
autorizado
a
repassar ao SINDICATO RURAL DE
MIMOSO DO SUL/ES, cadastrado no
CNPJ/MF. nº. 27.869.247/0001-03, com
endereço na Rua José Masaroni, 88,
Centro, Mimoso do Sul/ES., o valor global

II – Estabelecer responsabilidades por
Setores específicos representados na
Comissão;
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VI – Participar e discutir o Plano
Municipal de Combate a Dengue,
Chikungunya e Zika Vírus.
Art. 4º. O Comitê realizará reuniões
mensais em dia e hora marcados através
de ofícios circulares, com antecedência
mínima de 07 (sete) dias corridos, a fim
de analisar a situação epidemiológica do
Município, avaliação das atividades
desenvolvidas e propostas de novas
ações.
§ 1º. Para deliberação de problemas
urgentes, reuniões extraordinárias do
Comitê poderão ser convocadas.
§ 2º. Para analisar a situação
epidemiológica do Município, será
convocado para as reuniões o Grupo
Coordenador do Plano de Contingência
da Dengue, Chikungunya e Zika Vírus.
§ 3º. A divulgação da situação
epidemiológica
será
realizada
mensalmente através da construção de
Boletins Epidemiológicos e dos meios de
comunicação em geral existentes no
Município.
§ 4º. A indicação da Coordenação do
Comitê far-se á pelos membros que a
compõe.
Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na
data de sua publicação, revogada
disposições em contrário.
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO
DO SUL, 17 DE NOVEMBRO DE 2017.

_________________________________
ANGELO GUARÇONI JUNIOR
Prefeito Municipal

