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DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO

Vitória (ES), Quarta-feira, 10 de Abril de 2013

EXECUTIVO

SECRETARIA DE ESTADO
DE DESENVOLVIMENTO

- SEDES -

ADERES

RESUMO DA ORDEM DE FORNE-
CIMENTO Nº 001/2013

CONTRATANTE: SEGER
CONTRATADA: CRIST COMÉR-
CIO PRODUTOS E SERVIÇOS
LTDA-ME.
ÓRGÃO PARTICIPANTE: Agência
de Desenvolvimento  das Micro e
Pequenas Empresas e do Empre-
endedorismo – ADERES.
OBJETO: Adesão ao Registro de
Preços nº 035/2012 para forneci-
mento  de Material de Consumo.
DO VALOR: O valor total é de R$
1.255,92 ( hum mil, duzentos e cin-
quenta e cinco reais e noventa e
dois centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Ati-
vidade: 04122080023300000 Ele-
mento de despesa 3.3.90.30.00
Fonte Recurso 0101
PI 2330FI0099, Exercício
2013.
Proc. ADERES: 61727393/2013.
Proc. SEGER: 59178744.

Vitória, 09 de abril de 2013.

PEDRO GILSON RIGO
Diretor Presidente – ADERES

Protocolo 30699

SECRETARIA DE ESTADO
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,

E  DIREITOS HUMANOS
- SEADH -

PORTARIA Nº. 030-S, de 05 de
abril de 2013.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREI-
TOS HUMANOS, no uso da atri-
buição que lhe confere a alínea “o”
do Art. 46, da Lei n° 3043/75 e vi-
sando a abertura do Processo Elei-
toral para preenchimento das Va-
gas pertencentes à sociedade civil
na Comissão Estadual de Erradi-
cação do Trabalho Escravo do Es-
tado do Espírito Santo – COETRAE/
ES, conforme Decreto nº 3258-R,
publicado no Diário Oficial no dia
26 de março de 2013, (página 02),

RESOLVE:

Art. 1º Da Finalidade:

§ 1º - Esta Portaria tem por finali-
dade normatizar os procedimentos
relativos ao preenchimento das
vagas referentes à entidades não
governamentais para integrar a
Comissão Estadual de Erradicação
do Trabalho Escravo do Estado do
Espírito Santo – COETRAE/ES, de
acordo com o disposto no Art. 3º,
parágrafo 2º, do Decreto nº 3258-
R, publicado no Diário Oficial no
dia 26 de março de 2013, página
02.

§ 2º - Serão preenchidas, até 06
(seis) vagas referentes a entida-
des não governamentais, sendo

tados da eleição à SEADH;

Art. 5º Do fórum próprio:

I – As entidades reunidas selecio-
narão entre seus pares  até 06
(seis) entidades não governamen-
tais com atuação na erradicação
do trabalho escravo;
II – A Comissão Eleitoral encami-
nhará à SEADH a Ata da Eleição,
contendo a relação das entidades
selecionadas, no prazo de 02 dias;
III – As entidades selecionadas
indicarão através de Ofício à SEA-
DH, os seus representantes titular
e suplente, no prazo de até 02 dias
após sua eleição.

Art. 6º Da Assembleia de Eleição:

I - As entidades devidamente cre-
denciadas deverão participar de
assembleia de Eleição para esco-
lha de até 06 (seis) entidades para
integrar a Comissão Estadual de
Erradicação do Trabalho Escravo
do Estado do Espírito Santo – CO-
ETRAE/ES

II - A Assembleia de Eleição será
coordenada pela Comissão Eleito-
ral e ocorrerá no dia 22 de abril
de 2013, às 17 horas, no Auditório
da SEADH,  no endereço: Rua Dr.
João Carlos de Souza, 107, 18º
Andar, Ed. Green Tower – Barro
Vermelho – Vitória – ES - CEP:
29.057-530

III - Na Assembleia, os votos se-
rão por entidade, independente do
número de representantes presen-
tes.

IV - As Entidades cadastradas de-
verão ser representadas na As-
sembleia por seu representante
legal ou alguém por ele autoriza-
do por meio de procuração espe-
cífica.
V - Cada entidade credenciada terá
direito a votar em 06 (seis) enti-
dades, incluindo a sua.

VI - Os votos serão secretos e a
apuração será aberta e imediata
ao final da votação.

VII - Serão eleitas as 06 (seis)
entidades mais votadas, incluindo
as que obtiverem o mesmo núme-
ro de votos, exceto se ultrapassa-
rem o número de vagas da Comis-
são caso em que deverá se proce-
der nova votação entre as últimas
entidades que restaram empata-
das;

Art. 7º Do resultado:

§ 1º - As entidades eleitas deve-
rão indicar, por meio de ofício  en-
dereçado à SEADH, os nomes de
seus representantes, Titular e Su-
plente, até 02 (dois) dias após sua
eleição.

§ 2º - A publicação da Comissão
Estadual de Erradicação do Traba-
lho Escravo do Estado do Espírito
Santo – COETRAE/ES ocorrerá no
dia 31 de maio de 2013.

Vitória, 05 de abril de 2013.

HELDER IGNACIO SALOMÃO
Secretário de Estado
de Assistência Social
e Direitos Humanos

Protocolo 30638

ORDEM DE SERVIÇO Nº. 070/
2013

RESUMO DE TERMO DE COMPRO-
MISSO DE ESTÁGIO DE COM-
PLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL –
PROGRAMA JOVENS VALORES.

Estagiário
Vigência

GLEICIELY DOS REIS DE CASTRO
09/04/2013 a 08/04/2015

ÓRGÃO CONCEDENTE: SEADH
VALOR DA BOLSA: 72% (setenta
por cento) calculado sobre o valor
da 1ª referência do Padrão 01 a
04, da Tabela de Subsídio do Pa-
drão 01 a 15 do Quadro Perma-
nente do Serviço Civil do Poder
Executivo Estadual.
NATUREZA DA DESPESA:
3.3.90.36.00 – outros serviços de
terceiros – Pessoa Física.
ORIGEM DE RECURSOS: Ativida-
de nº. 2855
AMPARO LEGAL: Le i Federal
11.788 de 25/09/2008.
Decreto nº. 2299-R, de 15/07/
2009.

Vitória, 09 de abril de 2013.

AURÉLIO SIMÕES
MONTEIRO JÚNIOR

Chefe de Grupo de Recursos
Humanos/SEADH
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que cada uma das entidades elei-
tas deverá indicar um representan-
te titular e outro suplente.

Art. 2º Das condições de partici-
pação:

§ 1º - Poderão participar do pre-
sente processo eleitoral as entida-
des não governamentais, compro-
vadamente relacionadas à erradi-
cação do trabalho escravo no Es-
tado do Espírito Santo;

§ 2º - A atuação da entidade não
governamental deverá ser com-
provada por meio de uma carta
endereçada á Secretaria de Esta-
do de Assistência Social e Direitos
Humanos, expondo as principais
atividades desenvolvidas pela en-
tidade relacionadas à erradicação
do trabalho escravo nos últimos 02
(dois) anos;

§ 3º - A Comprovação da perso-
nalidade jurídica da entidade e da
sede em território capixaba deve-
rá ser feita por meio de cópias do
respectivo registro do estatuto jun-
to ao competente cartório de re-
gistro civil e da ata de posse da
última diretoria;

Art. 3º Do Credenciamento para
a eleição:

Parágrafo Único - As entidades
interessadas em participar do pre-
sente processo, deverão apresen-
tar, no prazo de 08 (oito) dias, na
sede da SEADH, no endereço: Rua
Dr. João Carlos de Souza, 107, sala
1501, Ed. Green Tower – Barro
Vermelho – Vitória – ES - CEP:
29.057-530, a seguinte documen-
tação:

I – Carta com uma sucinta expo-
sição das ações desenvolvidas pela
entidade na erradicação do traba-
lho escravo no Estado do Espírito
Santo nos últimos 02(dois) anos;

II – Cópia do Registro do estatuto
da entidade perante o competente
cartório de registro civil;

III – Cópia da Ata de posse da úl-
tima diretoria da entidade;

Art. 4º Da Comissão Eleitoral:

§ 1º - A comissão será integrada
por:

I – Gilmar Ferreira – Presidente do
Conse lho Estadual dos Direitos
Humanos
II – Nilda Maria Turra Ferreira –
Gerente de Proteção e Defesa dos
Direitos Humanos da SEADH e Pre-
sidente do Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente
III – Lutz  Franthesco da Silva Ro-
cha – Especialista em Desenvolvi-
mento Humano e Social da SEADH

§ 2º - À Comissão Eleitoral é res-
ponsável por todo o processo elei-
toral, especialmente:

I – Divulgação do processo eleito-
ral entre entidades da sociedade
civil capixaba;
II - Análise da documentação apre-
sentada no ato do credenciamen-
to das entidades;
III– Organização e direção da As-
sembleia de Eleição;
IV – Encaminhamento dos resul-

LEI COMPLEMENTAR Nº 684
Altera os artigos 2º e 5º da Lei
Co mplementar nº 298 , de
20.9.2004, que trata da isenção do
ICMS para deficientes, a fim de
equiparar o prazo com o da isen-
ção federal de Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados - IPI.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO, faço saber que a
Assembleia Legislativa aprovou, o
Governador do Estado, nos termos
do artigo 66, § 1º da Constituição
Estadual sancionou, e eu, Theodori-
co Ferraço, seu Presidente, nos ter-
mos do § 7º do mesmo artigo, pro-
mulgo a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Os artigos 2º e 5º da Lei
Co mplementar nº 298 , de
20.9.2004, passam a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 2º O benefício previsto no
artigo 1º somente poderá ser uti-
lizado 01 (uma) única vez , salvo
se o veículo tiver sido adquirido há
mais de 02 (dois) anos.” (NR)
“Art. 5º A alienação do veículo, ad-
quirido nos termos desta Lei Com-
plementar, antes de 02 (dois) anos
contados da data de sua aquisição, a
pessoas que não satisfaçam às con-
dições e aos requisitos estabelecidos,
acarretará o pagamento pelo alie-
nante do tributo dispensado.” (NR)
Art. 2º Esta Lei Complementar
entra em vigor na data de sua pu-
blicação, produzindo efeitos a par-
tir de 1º.01.2013.
Palácio Domingos Martins, 08 de
abril de 2013.

THEODORICO FERRAÇO
Presidente
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Poder Legislativo
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