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sessenta e três centavos).

VIGÊNCIA: 10 de novembro de 2021 à 03 de fevereiro 
de 2023.

DATA DE ASSINATURA: 10 de novembro de 2021.

JOÃO PAULO SCHETTINO MINETI
Prefeito Municipal

Protocolo 752567

Viana

Edital

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PARTICIPAÇÃO DO 
PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 
PRODUÇÃO AGROECOLOGICA DA CIDADEDE VIANA/
ES (SPAV).

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA, por meio da 
Secretaria Municipal de Agricultura - SEMAG, em 
conjunto com o Ministério Público do Estado do 
Espírito Santo, FDV - Faculdade de Direito de Vitória, 
Instituto Federal de Educação Tecnológica/ES, 
Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, 
Aquicultura e Pesca/SEAG, Secretaria de Estado da 
Justiça/SEJUS, CEASA - Centrais de Abastecimento 
do Espirito Santo, Câmara Municipal de Viana e o 
Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica 
e Extensão Rural (Incaper), instituíram o Sistema de 
Produção Agroecológica da cidade de Viana/SPAV, 
programa este que visa a tornar a cidade de Viana 
a Capital Estadual da Alimentação Orgânica e Agro-
ecológica, produzindo alimentos mais saudáveis e 
agregando valor ao produzido no campo.

1. DO OBJETIVO
1.1 O Presente instrumento tem por objetivo 
identificar produtores e produtoras rurais da cidade 
de Viana que estejam interessados em participar, 
de forma não onerosa, do programa municipal que 
engloba a implementação da agroecologia na cidade 
de Viana.

2. DA JUSTIFICATIVA:

2.1 A implantação do sistema de produção agroe-
cológica na cidade de Viana faz parte de um esforço 
entre diversos atores institucionais e parte do 
planejamento estratégico da Secretaria Municipal 
de Agricultura e do munícipio com o objetivo de 
implementar um sistema municipal de produção 
agroecológica, alinhando-se aos objetivos de de-
senvolvimento do milênio das Nações Unidas/ONU e 
ainda, buscar formas de fazer com que aquilo que é 
produzido no campo tenha maior valor agregado aos 
nossos produtores(as) no momento de suas comer-
cializações.
A implantação do Sistema de Produção Agroeco-
lógica objetiva que as unidades rurais passem a 
produzir alimentos sem a adição de agrotóxicos e 
contará com o apoio da municipalidade na oferta de 
assistência técnica gratuita ao plantio e ao manejo, 
apoio no uso de horas-máquina, compostagem e 
possibilidade de venda a valor maior, inclusive em 

compras municipais.
O presente chamamento público, nesse sentido, 
auxiliará na identificação democrática de todos 
os interessados em participar do programa, das 
pesquisas científicas organizadas pela Faculdade 
de Direito de Vitória, Instituto Federal do Espírito 
Santo e Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão 
Rural e das ações a serem implementadas no âmbito 
do acompanhamento da transição agroecológica, 
inclusive para o fim de destacar as potencialidades 
dessa relevante política pública, servindo de exemplo 
e estímulo a que outros municípios prossigam nos 
termos que ora vêm sendo propostos pelo Município 
de Viana e seus colaboradores.

3. DA ABRANGÊNCIA DO LEVANTAMENTO E SELEÇÃO
3.1 Poderão participar do processo seletivo todos os 
agricultores(as) da cidade de Viana interessados em 
aderir ao Programa de Implantação do Sistema de 
Produção Agroecológica da Cidade de Viana, sendo 
imprescindível a resposta a este chamamento para 
sua participação e o aceite às suas exigências.

4. DOS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO E 
HABILITAÇÃO
4.1 Possuir ou providenciar, no prazo máximo de 
180 (cento e oitenta) dias, a contar da divulgação do 
resultado de adesão, o Bloco de Notas de Produtor 
Rural, sendo essa condição indispensável para 
participação no sistema em tela;
4.2 Estar na condição de produtor(a) da Agricultura 
de Pequeno e Médio Produtor da Cidade de Viana, 
cuja propriedade esteja localizada impreterivelmen-
te na zona rural, obedecendo às qualificações dos 
critérios legais que estabelecem tais enquadramen-
tos.

5. DAS INSCRIÇÕES
5.1 Os(as) interessados(as) em participar do SPAV 
deverão preencher e encaminhar a Ficha de Inscrição 
(Anexo I) e o termo de compromisso (Anexo II), 
conforme modelos em anexo, impressos, sem 
emendas ou rasuras que prejudiquem sua leitura e 
sua autenticidade, devidamente datados e assinados 
pelo(a) produtor(a) interessado(a);
5.2 A ficha de inscrição deverá estar acompanhada 
dos seguintes documentos:
5.2.1 Cópia simples do comprovante de residência 
(conta de água ou luz);
5.2.2 Inscrição do CNPJ, ou Cartão de Produtor Rural, 
ou DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf) ou CPF;
5.2.3  RG e CPF;
5.3 A Prefeitura Municipal de Viana publicará Edital 
de Chamamento com os prazos e demais informações 
até o dia 24 de novembro de 2021;
5.4 A ficha de inscrição e os documentos deverão 
ser entregues em envelope lacrado na Secretaria 
de Agricultura, de segunda a sexta, das 8h às 16h, 
entre os dias 24 a 03 de dezembro.

6. DA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1 A Prefeitura Municipal de Viana, até o dia 7 de 
dezembro do corrente ano, publicará em documento 
destinado a esse fim e dará ampla publicidade da 
relação dos interessados em participar do programa, 
aqueles que, tenham entregue de forma efetiva toda 
a relação de documentos exigidos assim como os 
ritos deste chamamento público à participação.

7. DAS RESPONSABILIDADES
7.1 DO(A) AGRICULTOR(A) PARTICIPANTE:
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7.1.1 Participar de cursos, treinamentos, reuniões 
a serem ofertadas pela Prefeitura Municipal de 
Viana, que objetivem o conhecimento sobre manejo, 
produção e comercialização de produtos;
7.1.2 Participar de pesquisas e diagnósticos ofertados 
pela Prefeitura Municipal de Viana e seus parceiros, 
para compreensão das produções;
7.1.3 Aderir aos programas futuros de certificação 
agroecológica e orgânica, reduzindo e extinguindo 
o uso de agrotóxicos e atendendo às demais 
necessidades inerentes a elas;
7.1.4 Informar à SEMAG, com antecedência, por 
escrito e de modo justificado, eventual desistência 
na participação do Programa.
7.2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA:
7.2.1  Possibilitar a formação sobre o manejo e 
produção agroecológica, por iniciativa própria ou em 
parceria com eventuais parceiros;
7.2.2 Ofertar benefícios instrumentais e técnicos, a 
exemplo de hora-máquina, de compostos orgânicos 
e assistência técnica rural aos produtores partícipes;
7.2.3 Estimular e organizar as Feiras de Produção 
Orgânica na cidade de Viana;
7.2.4 Incluir no cardápio da alimentação escolar a 
aquisição de produtos agroecológicos produzidos 
pelos participes do programa, desde que as unidades 
rurais iniciem o processo de transição para a 
agroecologia;
7.2.5 Organizar rodadas de negócios onde o produtor 
poderá expor e comercializar seus produtos.

8. DO CRONOGRAMA
8.1 Lançamento do Edital: 24 de novembro de 2021.
8.2 As inscrições estarão abertas entre o período de 
24 de novembro a 03 de dezembro de 2021.
8.3 A inscrição deverá ser feita pelo candidato por 
meio do preenchimento do Formulário de Inscrição e 
entrega de toda documentação e anexos, conforme 
item 5 deste edital, na Secretaria Municipal de 
Agricultura, BR 262, Km 18,5 - Viana Sede, de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 16h00.
8.4 A seleção dos candidatos ocorrerá no dia 06 de 
dezembro.
8.5 Divulgação do Resultado Final - 07 de dezembro 
de 2021.

9.  DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO
9.1 A qualquer tempo, a presente Chamada Pública 
poderá ser revogada por interesse público ou anulada, 
no todo ou em parte, por vício insanável, sem que 
isso implique direito a indenização ou reclamação de 
qualquer natureza.
9.2- Casos omissos serão resolvidos pela Secretaria 
Municipal de Agricultura - SEMAG.

10. GESTOR DO PROGRAMA
10.1 Será designado para a função de Gestor do 
Projeto, o Gerente de Desenvolvimento Rural da 
SEMAG.

11.  DAS DESPESAS
11.1 As despesas decorrentes da execução do edital 
referentes ao item 7.2 deste documento são aquelas 
já preconizadas no orçamento anual da administra-
ção municipal para a agricultura (Lei Orçamentária 
Anual), no que se refere à assistência técnica, horas-
-máquina e doação de composto orgânico.
11.2 As despesas referentes à formação do 
agricultor(a) são de responsabilidade dos parceiros 
do programa, INCAPER, SEAG, IFES, FDV e SENAR.
12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1 As despesas para atender a este chamamento 
estão programadas em dotação orçamentária 
própria, na classificação abaixo:
Projeto Atividade: 024001.2060800312.137 - Infra-
estrutura e Desenvolvimento Rural.
Elemento de despesa: 33903900000 - Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
Fonte de Recurso: 10010000000l
Ficha: 0000068

13. PRAZO DE EXECUÇÃO
13.1 Execução: máximo de 30 (trinta) dias a partir da 
publicação do extrato das validações das inscrições.

14. DO FORO
14.1 Fica eleito o foro da Comarca de Viana - Espírito 
Santo, para dirimir quaisquer questões, com renúncia 
de qualquer outro, sem prejuízo de prévia tentativa 
de solução administrativa.
Viana/ES, 23 de novembro de 2021.

WANDERSON BORGHARDT BUENO
Prefeito Municipal de Viana

ANEXO I
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE PRODUÇÃO DE 
ALIMENTAÇÃO AGROECOLÓGICA E ORGÂNICA DA 

CIDADE DE VIANA/ES (SPAV)

1.NOME/
RAZÃO SOCIAL:
2. ENDEREÇO:

TELEFONE FIXO T E L E F O N E 
CELULAR

E-MAIL

RG: CPF:

PRODUTOS CULTIVADOS (identificar se produz de forma orgânica.)

Produto Orgânico? Orgânico?
Sim ou Não?

 

 

 

 

Declaro, para os fins de direito, sob as penas da lei, 
que as informações e os documentos que apresento 
para inscrição são fiéis à verdade e condizentes 
com a realidade dos fatos à época e ainda, que 
tenho ciência que para participar do Programa em 
de Implantação da produção de alimentação Agro-
ecológica da cidade de Viana, deverei cumprir as 
responsabilidades descritas no item 7.1 do Termo 
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de Referência do Chamamento Público. E, por ser 
verdade, firmo e assino a presente declaração.

Viana, ____/____/ 2021.

__________________________
Assinatura do responsável

ANEXO II

TERMO DE COMPROMISSO
TERMO DE COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO NO 
PROGRAMA DE PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AGRO-
ECOLÓGICA E ORGÂNICA DA CIDADE DE VIANA/ES 
(SPAV)

Qualificação do partícipe:

1.NOME/
RAZÃO SOCIAL:
2. ENDEREÇO:

TELEFONE FIXO T E L E F O N E 
CELULAR

E-MAIL

RG: CPF:

Responsabilidades do Partícipe:
OBRIGAÇÕES DO (A) AGRICULTOR(A) PARTICIPANTE:
I - Participar de cursos, treinamentos, reuniões a 
serem ofertadas pela Prefeitura Municipal de Viana/
PMV, que objetivem o conhecimento sobre manejo, 
produção e comercialização de produtos;
II - Participar de pesquisas e diagnósticos ofertados 
pela PMV e seus parceiros, para compreensão das 
produções;
III - Aderir aos programas futuros de certificação 
agroecológica e orgânica, reduzindo e extinguindo 
o uso de agrotóxicos e atendendo às demais 
necessidades inerentes a elas;
IV - Informar à SEMAG, com antecedência, por 
escrito e de modo justificado, eventual desistência 
na participação do Programa.

Declaro para os devidos fins estar ciente que o des-
cumprimento das cláusulas dispostas acima, no 
decorrer da implantação do programa, causarão des-
credenciamento automática do programa, cessando 
assim os possíveis benefícios oriundos do mesmo.

Viana, _____ de novembro de 2021

__________________________
Assinatura do Responsável

Protocolo 752297

AVISO
ALTERAÇÃO DO EDITAL 001/2021

CONCURSO DE COMPOSIÇÃO DO HINO DE VIANA - 
ES

O MUNICÍPIO DE VIANA, ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, através da SECRETARIA MUNICIPAL 

DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, por meio 
da Comissão Organizadora criada pela Portaria 
0811/2021, segundo prerrogativas do item 6.2, 
torna público aos interessados o novo cronograma 
dos prazos do Edital nº 001/2021, referente ao 
Concurso de Composição do Hino de Viana - ES, 
conforme Processo nº 7783/2021, que passa a ter a 
seguinte redação:

Alteração do item 8. DO CRONOGRAMA
[...]
8.10 Período de pré-seleção das 03 (três) músicas 
finalistas (Comissão Julgadora): de      03/11/2021 a 
25/11/2021;
8.11 Prazo de publicação das 03 (três) músicas 
finalistas: 26 a 30/11/2021;
8.12 Período de apresentação de recurso do 
resultado das 03 (três) músicas finalistas: 01 a 
07/12/2021 (e-mail: semect@viana.es.gov.br);
8.13 Publicação do resultado da análise dos 
recursos: 08 a 09/12/2021;
8.14 Período para os ajustes indicados pela 
Comissão Julgadora nas 03 (três) composições 
finalistas (Item 6.5): de 10 a 30/12/2021;
8.15 Período de votação pública em meio 
eletrônico: de 01 a 31/01/2022;
8.16 Publicação do resultado final: 01 a 
04/02/2022.

O Edital nº 001/2021 e seus respectivos anexos 
constam publicados no site oficial do município no 
endereço eletrônico www.viana.es.gov.br

Viana-ES, 23 de novembro de 2021.

RENATA ROSA WEIXTER
Presidente da Comissão Organizadora

CAMILA RAMALHO ANTUNES NEPOMUCENO
Membro da Comissão

JOSIANA GALLINA
Membro da Comissão

JULIO CESAR PALASSI
Membro da Comissão

Protocolo 752513

Portaria

PORTARIA/SEMED/Nº 015/2021
INSTITUI A COMISSÃO VERIFICADORA DE QUE 
TRATA O §2º DO ARTIGO 59 DA RESOLUÇÃO CMEV 
Nº 002/2015.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VIANA, 
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 63, 
inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Viana,

RESOLVE:

Art. 1º Fica instituída a Comissão Verificadora, 
conforme estabelece o §2º do artigo 59 da Resolução 
CMEV nº 002/2015, que preceitua as Normas da 
Educação Básica do Sistema Municipal de Ensino do 
Município de Viana.

Art. 2° A Comissão Verificadora será composta por 03 
(três) servidores da Secretaria Municipal de Educação 
e 01 (um) representante do Conselho Municipal de 
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