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Vitória (ES), Segunda-feira, 09 de Novembro de 2015.
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
POLÍTICAS PARA MULHERES, 
no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Art. 65, da 
Lei nº. 46, de 31 de janeiro de 
1994, resolve:

EXONERAR, a pedido, na forma 
do artigo 61, § 2º, alínea “b” da 
Lei Complementar nº. 46, de 31 
de janeiro de 1994, PRISCILLA 
AUGUSTA DOS SANTOS 
ALMEIDA, Nº. Funcional 
2640198, do cargo em comissão 
de Assessor Especial Nível I, Ref. 
QCE-04, da Secretaria de Estado 
de Assistência Social e Políticas 
para Mulheres, a contar do dia 
05 de novembro de 2015.

Vitória, 04 de novembro de 2015.

SUELI RANGEL SILVA 
VIDIGAL
Secretária de Estado de 
Assistência Social e Políticas 
para Mulheres

Protocolo 193327

Secretaria de Estado da 
Cultura   -  SECULT -

Extrato do Termo de Autorização 
de Uso de Imóvel Público Nº 
075/2015
Processo Nº 72297107
Permitente: Estado do Espírito 
Santo, por intermédio da Secretaria 
de Estado da Cultura - SECULT
Usuário: Associação de Pais, Amigos 
e Pessoas com Síndrome de Down
Objeto: Utilização do imóvel 
público, denominado Theatro 
Carlos Gomes, de propriedade do 
Estado do Espírito Santo, para fins 
de realização do espetáculo/evento 
intitulado “NO TEMPO DO VINIL”, 
no período de 11/12/2015.
Valor da Utilização: 10% (dez por 
cento) da renda bruta da bilheteria.
Base Legal: Decreto nº 3.126-R de 
11/10/2012.
Vitória, 23 de Outubro de 2015.
João Gualberto Moreira 
Vasconcellos
Secretário de Estado da Cultura

Protocolo 193560

Secretaria de Estado da Agricultura,  Abastecimento,  Aquicultura 
e Pesca   -  SEAG -

PORTARIA nº 023-R, de 06 de novembro de 2015.

Dispõe sobre implantação do Termo de Responsabilidade para Passagem 
de Animais e Pescado pelo Estado do Espírito Santo e do Termo de 
Responsabilidade de Entrega de Pescado em Entrepostos de Pescado com 
Inspeção Oficial.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, 
AQUICULTURA E PESCA, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 98, 
inciso II, da Constituição Estadual e fundamentado no que estabelece a Lei 
Estadual nº 5.736, de 21 de setembro de 1998, em seu Art. 2º e:

CONSIDERANDO o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de 
Produtos de Origem Animal - RIISPOA, art. 2º “Ficam sujeitos à inspeção e 
reinspeção, previstos neste Regulamento, os animais de açougue, a caça, 
o pescado, o leite, o ovo, o mel e a cera de abelhas e seus subprodutos 
derivados”.

CONSIDERANDO a Lei Estadual nº 4.781 de 14 de junho de 1993 e 
o Decreto nº 3.999-N, de 24 de junho de 1996 que regulamenta a 
obrigatoriedade da prévia inspeção e fiscalização de produtos de origem 
animal no Estado do Espírito Santo;

CONSIDERANDO o artigo 2º do decreto - “Ficam sujeitos a Inspeção e 
Fiscalização previstas neste Regulamento, entre outros: [...] 2 - o pescado 
e seus derivados [...]”;

CONSIDERANDO o Decreto-N nº 4.495, de 26 de julho de 1999, que 
regulamenta a política de defesa sanitária animal;

CONSIDERANDO o art. 12 do decreto - “O trânsito de animais, seus 
produtos e subprodutos no Espírito Santo serão permitidos quando 
estiver de acordo com a Lei Estadual nº 5.736/98, este regulamento 
e atos normativos da Secretaria de Estado da Agricultura - SEAG e 11 
acompanhado de certificação zoossanitária, conforme modelo aprovado 
pelo órgão executor ou pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento 
- MA”.

CONSIDERANDO o art. 13 do decreto - “Só receberão certificação 
zoossanitária para trânsito intra e interestadual os animais, seus produtos 
e subprodutos que estiverem de acordo com os requisitos sanitários gerais 
e específicos estabelecidos neste regulamento, respeitando-se para os 
produtos e subprodutos de origem animal, os limites de comercialização 
estabelecidos na legislação vigente”.

CONSIDERANDO o art. 14, inciso X - “Que os produtos e subprodutos 
de origem animal estejam inspecionados, identificados, rotulados e que 
possuam o carimbo do Serviço de Inspeção Sanitária Oficial”.

CONSIDERANDO o art. 17 do decreto - “A fiscalização obrigatória do 
trânsito intra e interestadual será feita através de barreiras sanitárias fixas 
e/ou móveis em todo o território Espírito-Santense e fica estabelecido 

a obrigatoriedade de documento zoossanitário para o trânsito intra e 
interestadual de animais, seus produtos e subprodutos, sejam por via 
terrestre, aérea ou fluvial, destinados a qualquer finalidade”.;

CONSIDERANDO o art. 21 do decreto - “Quando da entrada de animais 
provenientes de outros estados ou países, exceto quando para abate 
imediato, fica o produtor obrigado a comunicar ao serviço oficial do local 
de destino, no prazo máximo de 5 dias após a data de ingresso, para efeito 
de atualização de cadastro e de Vigilância Epidemiológica”.  
CONSIDERANDO que a GTA ou a Nota fiscal são instrumento para 
rastreabilidade de animais e produtos;

CONSIDERANDO a ocorrência de inconformidades no trânsito 
interestadual de animais e pescado;

RESOLVE:

Art. 1º  Instituir a utilização dos seguintes termos a serem utilizados 
pelos servidores fiscais do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do 
Espírito Santo - IDAF:

I - Termo de Responsabilidade para Passagem de Animais e Pescado pelo 
Estado do Espírito Santo - Anexo I.

II - Termo de Responsabilidade de Entrega de Pescado em Entrepostos de 
Pescado com Inspeção Oficial - Anexo II.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Vitória, 06 de novembro de 2015.

OCTACIANO GOMES DE SOUZA NETO
Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca

ANEXO I

Termo de Responsabilidade para Passagem de Animais e Pescado
pelo Estado do Espírito Santo

1. Nº              /             /
(sequencial - anual) / (mês) / (ano)

2. BARREIRA SANITÁRIA DE INGRESSO 
(Entrada):____________________________________________

3. Eu_______________________________________
_____, portador do CPF _____________________, telefone 
(____)_____________, endereço _____________________________
________________, motorista, declaro que entregarei,  este termo de 
responsabilidade e estou ciente de que a retirada do lacre do IDAF (quando 
necessário), será feita na barreira de saída por funcionário oficial.

Pelo não cumprimento destas normas, sujeito-me às penalidades contidas 
na Legislação vigente e na Lei Estadual nº 5.736 de 21 de Setembro de 
1.998, regulamentada pelo Decreto-N nº 4.495 e suas alterações, além 
das demais sanções cíveis e penais cabíveis.
4. 

4.1 - Veículo placa: Carreta placa:
4.2 - Estabelecimento/propriedade 
de origem:

Município de Origem:

4.3 - Estabelecimento/propriedade 
de destino:

Município de Destino

4.4 - Carga viva: Nº GTA:
4.5 - Pescado Nº Nota Fiscal:
4.6 - Lacre Original nº: Lacre IDAF nº:
4.7 - Ingresso:
Data:        /          /            . Hora:      
:       h

4.7.1- Barreira Sanitária de 
Egresso:
Data:        /          /           .
Hora:     :       h

4.8 - Obs:

5. Declaro ainda que no caso de qualquer problema neste trajeto 
dentro do Estado do Espírito Santo, comunicarei imediatamente ao 
IDAF, através dos seguintes telefones:  __________________ ou 
_______________________.  

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE OBRIGATORIAMENTE 
NA BARREIRA DE EGRESSO.

6. _________________________________________________
Assinatura do Motorista

Assinado digitalmente pelo DIO
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Data: Segunda-feira, 9 de Novembro de 2015 às 0:00:00
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Vitória (ES), Segunda-feira, 09 de Novembro de 2015.

Resumo do 1º Termo Aditivo SEAG/
n.º 047/2015 ao Contrato SEAG/ n.º 
089/2013, que entre si celebram o 
Estado do Espírito Santo, através da 
Secretaria de Estado da Agricultura, 
Abastecimento, Aqüicultura e Pesca 
- SEAG, e a Prime Service Quality 
EIRELI - EPP.

Processo SEAG n.º 64146138.

As partes acima nomeadas e 
qualificadas resolvem celebrar o 
presente Termo Aditivo, que reger-
se-á, pela Lei n.º 8.666/93,  nos 
termos do Art. 57.

Objeto: Prorrogar o prazo da 
vigência do contrato nº 089/2013, 
pelo prazo de 25 (vinte e cinco) 

dias, conforme autorização prevista 
na sua Cláusula Sexta, a contar de 
07/12/2015.

RATIFICAÇÃO: As Cláusulas e 
condições não modificadas ou 
revogadas expressamente por 
força deste Termo Aditivo, ficam 
ratificadas e inteiramente em vigor.

Vitória, 06 de novembro de 2015.

OCTACIANO GOMES DE SOUZA 
NETO

Secretário de Estado da 
Agricultura, Abastecimento, 

Aquicultura e Pesca
Protocolo 193706

R E T I F I C A Ç Ã O

PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO N° 001/2015

Na redação do Edital SEAG nº 
001/2015, publicado no DOE de 06 
de novembro de 2015, páginas 19 
a 24,

ONDE SE LÊ:

Registro no Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura - CREA/
ES

LEIA-SE:

Registro no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA/ES

Protocolo 193745

Instituto de Defesa 
Agropecuária e Florestal do 

Espírito Santo   -  IDAF -
Instrução Normativa nº 010, 
de 06 de novembro de 2015.

O diretor-presidente, usando as 
atribuições que lhe confere o artigo 
48, do Regulamento do IDAF, 
aprovado pelo Decreto nº 910 - R, 
de 31/10/2001 e;
Considerando a Instrução 
Normativa nº 18, de 18 de julho 
de 2006, do MAPA, que aprova o 
modelo da Guia de Trânsito Animal 
(GTA) a ser utilizado em todo o 
território nacional para o trânsito de 
animais vivos, ovos férteis e outros 
materiais de multiplicação animal 
conforme legislação vigente;
Considerando a Instrução 
Normativa nº 19, de 03 de maio 
de 2011, do MAPA, que adota o 
formato eletrônico da Guia de 
Trânsito Animal - e-GTA.
Considerando que a Instrução 
Normativa nº 19, de 2011, 
determina que a emissão da 
e-GTA obedecerá às diretrizes 
do Programa Governo Eletrônico 
Brasileiro;
Considerando a necessidade 
de intensificarmos o processo 
de modernização e melhoria no 
atendimento dos integrantes da 
cadeia produtiva dos produtos de 
origem animal do Estado,
Considerando a implantação da 
Guia de Trânsito Animal eletrônica 
(e-GTA) com emissão pelo próprio 
produtor rural mediante senha 
previamente cadastrada no Idaf, a 
partir de agosto do corrente ano;

Considerando a necessidade 
de exercermos políticas que 
simplifiquem e desburocratizem 
os serviços prestados, reduzindo 
as demandas administrativas dos 
escritórios e postos de atendimento 
visando oferecer um melhor 
atendimento ao produtor. 
RESOLVE:
Art. 1º As Guias de Transito Animal 
eletrônica (e-GTA) para bovinos, 
bubalinos, caprinos e ovinos, que 
tenham por finalidade o abate, 
reprodução ou a engorda, dentro 
do Território do Estado do Espírito 
Santo, deverão ser emitidas pelos 
produtores rurais e/ou proprietários 
de animais, a partir de 31/01/2016, 
exclusivamente por meio do site 
do Idaf, no endereço eletrônico 
http://www.idaf.es.gov.br/Pages/
wfProdutorOnline.aspx.
§1° Os produtores rurais e/ou 
proprietários de animais, que 
ainda não se cadastraram, deverão 
procurar os escritórios e postos 
de atendimento do Idaf, a fim de 
providenciar sua senha e login de 
acesso.
Art. 2º Esta Instrução Normativa 
entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.

Vitória-ES, 06 de novembro de 
2015.

JOSÉ MARIA DE ABREU JÚNIOR
Diretor-presidente

Protocolo 193717

Instrução de Serviço nº 139-P, 
de 05 de novembro de 2015.

O diretor-presidente, usando das 
atribuições que lhe confere o 
artigo 48 do Regulamento do IDAF, 
aprovado pelo Decreto nº 910-R 
de 31/10/2001, e, tendo em vista 
o constante no processo de nº. 
59597976;
R E S O L V E:
Artigo 1º - Exonerar, a 
pedido, a servidora PATRICIA 
NUNES GOMES, Técnico em 
Desenvolvimento Agropecuário, 
cargo efetivo, nº funcional 
3285090, nos termos do artigo 61, 
alínea “b” da Lei Complementar 
46/94.
Artigo 2º - Cessar os efeitos da 
Instrução de Serviço nº 139-P, de 
19/08/2013, publicada no Diário 
Oficial do Estado em 22/08/2013, 
que designou a servidora 
PATRICIA NUNES GOMES, 
para exercer a função gratificada 
de chefe da Seção de Qualidade 
(SQUA) deste Instituto.
Artigo 3º - Esta Instrução de 
Serviço entrará em vigor na data 
de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 05/11/2015.

Vitória-ES, 05 de novembro de 
2015.

JOSÉ MARIA DE ABREU JÚNIOR
Diretor-presidente

Protocolo 193721

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO

TÉCNICA Nº 006/2014
Processo 34813187

Partes: INSTITUTO DE DEFESA 

7. 

Barreira Sanitária de Ingresso 
(Entrada)

Barreira Sanitária de Egresso 
(Saída)

Assinatura e Carimbo Assinatura e Carimbo

Nas situações de desvio de rota determinado por autoridade competente 
(Polícias Rodoviárias, Defesa Civil, órgãos de administração das estradas 
de rodagem e infraestrutura rodoviária e outros): estabelecer, no verso 
deste documento, o novo itinerário a ser cumprido, de forma a se permitir 
o menor desvio possível do trajeto inicial e identificar, de forma adequada, 
o agente responsável pela determinação do desvio.

ANEXO II

Termo de Responsabilidade de Entrega de Pescado em 
Entrepostos de Pescado com Inspeção Oficial

1. Nº              /             /
(sequencial - anual) / (mês) / (ano)

2. BARREIRA SANITÁRIA DE 
INGRESSO:____________________
3. E u _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
______, portador do CPF ____________________, telefone 
(____)______________, endereço _____________________________
_________________, motorista, declaro que entregarei,  este termo de 
responsabilidade e estou ciente de que a retirada do lacre do IDAF (quando 
necessário), será feita na barreira de saída por funcionário oficial.

Pelo não cumprimento destas normas, sujeito-me às penalidades contidas 
na Legislação vigente e na Lei Estadual nº 5.736 de 21 de Setembro de 
1.998, regulamentada pelo Decreto-N nº 4.495 e suas alterações, além 
das demais sanções cíveis e penais cabíveis.
4.

4.1 - Veículo placa: Carreta placa:
4.2 - Estabelecimento de origem: Município de Origem:
4.3 - Estabelecimento de destino: Município de Destino
4.4 - Pescado Nota Fiscal:
4.5 - Lacre Original: Lacre IDAF (quando houver):
4.6 - Ingresso:
Data:        /          /            .
Hora:       :        h

Entreposto:
Data:         /           /            .
Hora:       :          h

4.7 - Obs:

5. Declaro ainda que no caso de qualquer problema neste trajeto 
dentro do Estado do Espírito Santo, comunicarei imediatamente ao IDAF, 
através dos seguintes telefones:  _______________________   ou 
__________________________

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE OBRIGATORIAMENTE 
NO ENTREPOSTO.

6.________________________________________
Assinatura do Motorista

7.

Barreira Sanitária de Ingresso Entreposto de destino

Assinatura e Carimbo Assinatura e Carimbo

Nas situações de desvio de rota determinado por autoridade competente 
(Polícias Rodoviárias, Defesa Civil, órgãos de administração das estradas 
de rodagem e infraestrutura rodoviária e outros): estabelecer, no verso 
deste documento, o novo itinerário a ser cumprido, de forma a se permitir 
o menor desvio possível do trajeto inicial e identificar, de forma adequada, 
o agente responsável pela determinação do desvio.

Protocolo 193774
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