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VAlOR: R$ 755.712,00 (setecentos e cinquenta e cinco mil 
setecentos e doze reais)
DOTAçãO ORçAMENTARIA: As despesas correrão à conta 
da seguinte dotação orçamentária: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS 
Órgão/Unidade: 16.02
Projeto/Atividade: 2.143
Despesa: 3.3.90.39.99000
Ficha-Fonte: 0074-121100000000 – Receitas de Impostos e 
Transferências de Impostos – Saude.
PRAZO: 24 (vinte quatro) meses.
DATA DA ASSINATURA: 13/06/2022.
SIGNATáRIOS: Alex Wingler – Secretário Municipal de 
Saúde e Marco Antônio Malini Lamêgo – Diretor Presidente da 
Contratada.
PROCESSO: nº 3081/2022.

A G E R S A

RESOlUçãO AGERSA N° 002/2022

Estabelece condições específicas a serem observadas na prestação 
dos serviços públicos de esgotamento sanitário regulados pela 
Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados 
de Cachoeiro de Itapemirim.

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE 
REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS 
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – AGERSA, no uso das 
atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 7.863, de 30 
de dezembro de 2020; 
CONSIDERANDO as funções e competências da AGERSA 
definidas na Lei Municipal nº 4.797, de 14 de julho de 1999; 
CONSIDERANDO as obrigações contratuais definidas na 
Cláusula Quinta e Cláusula Nona do Contrato de Concessão nº 
029, de 14 de julho de 1998; 
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar os procedimentos 
de operação dos sistemas de esgotamento e os padrões de qualidade 
dos esgotos na prestação dos serviços públicos delegados; 
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro 
de 2007 atribui à entidade reguladora a função de editar normas 
técnicas relativas à requisitos operacionais e de manutenção dos 
sistemas, à qualidade, quantidade e regularidade dos serviços 
prestados aos usuários, de acordo com as diretrizes nacionais para 
o saneamento básico; 
CONSIDERANDO também que a Lei Federal nº 11.445/2007 
estabelece que os serviços públicos de saneamento básico devem 
ser realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção 
do meio ambiente; 
RESOLVE:

DO OBJETIVO E DAS DEfINIçõES

Art. 1º Esta Resolução estabelece as condições específicas para 
a prestação e operação dos serviços públicos de esgotamento 
sanitário, regulados pela Agência Municipal de Regulação dos 
Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim – 
AGERSA.
Parágrafo único – O atendimento a esta Resolução não exime a 
concessionária da obrigação de fornecer informações mediante 
solicitação da AGERSA ou em conformidade com outras normas 
aplicáveis, ainda que se refiram ao mesmo objeto.

Art. 2º Para os fins desta Resolução, são adotadas as seguintes 

definições: 
porção; 
I - Amostragem: processo de obtenção de amostras realizado com 
representatividade, replicação e distribuição determinadas;
II - By-pass: desvio dos esgotos do sistema de esgotamento 
sanitário para a realização de manutenções ou devido a eventos 
atípicos, realizados para a proteção das unidades do sistema e/ou 
para propiciar condições adequadas de segurança; 
III - Esgoto não-doméstico: resíduo líquido resultante dos 
processos industriais, comerciais ou de prestação de serviços, que 
adquire características que o diferem do esgoto doméstico; 
IV - Extravasamento de esgotos: fluxo de esgotos para fora dos 
condutos como resultado do rompimento, subdimensionamento 
ou obstrução de redes coletoras, interceptores ou emissários de 
esgotos. 
V - Manual de operação da ETE: documento técnico que indica os 
parâmetros de qualidade a serem alcançados no efluente tratado, 
a eficiência do tratamento relativa aos principais componentes 
do esgoto, bem como as regras ou instruções para operação das 
diversas unidades e equipamentos; 
VI - Plano de monitoramento de esgotos: documento que contém 
os parâmetros, frequências e pontos de amostragens para fins de 
controle e avaliação da eficiência do processo de tratamento de 
esgoto; 
VII - Procedimento de operação: modos operatórios e 
procedimentos de intervenção, que determinam a organização e os 
protocolos a serem observados para garantir a qualidade constante 
das operações;
VIII - Operação: é o conjunto de atividades e ações para 
proporcionar o funcionamento permanente das instalações no 
cumprimento dos objetivos de qualidade;
IX – Refluxo/retorno de esgotos: extravasamento que aflora no 
interior da unidade usuária.

DAS DISPOSIçõES GERAIS

Art. 3° O PRESTADOR DE SERVIÇOS deve dispor de cadastro 
técnico dos sistemas de esgotamentos sanitário, atualizado 
anualmente, o qual deve contemplar, no mínimo: 
I. identificação das bacias de esgotamento e das localidades 
atendidas;
II. Identificação dos quantitativos de redes coletoras por tipo de 
material e diâmetro das tubulações;
III. identificação das unidades de bombeamento contendo nome, 
número de bombas operadas e potência das bombas; 
IV. identificação das linhas de recalque de esgotos; 
V. identificação das estações de tratamento contendo nome e 
capacidade nominal; 
VI. identificação dos corpos receptores contendo nome e vazão 
média de lançamento do efluente da ETE.
VII. Croqui dos sistemas

Art. 4° O PRESTADOR DE SERVIÇOS deve realizar 
programas contínuos de manutenção, conservação, substituição 
e modernização de todos os bens integrantes dos sistemas de 
esgotamento sanitário, mantendo-os em condições operacionais, 
em conformidade com o plano plurianual de manutenção vigente. 

DO SERVIçO DE COlETA DE ESGOTO

Art. 5° O PRESTADOR DE SERVIÇOS deve dispor de cadastro 
técnico georreferenciado atualizado das redes coletoras de esgoto 
sanitário, que deve conter, no mínimo: 
I. posicionamento das tubulações com indicação, por trecho, 
do tipo de sistema (separador absoluto ou unitário), função 
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(interceptor, coletor-tronco, rede secundária, etc.), do sentido do 
fluxo, do diâmetro, extensão e tipo de material; 
II. posicionamento e identificação dos órgãos acessórios, como 
poços de visita, elevatórias, tomadas de tempo seco, etc.; 
III. posicionamento das linhas de recalque.

Art. 6° O PRESTADOR DE SERVIÇOS deve atuar de forma 
preventiva para minimizar a ocorrência dos seguintes eventos 
relacionados ao serviço de coleta de esgoto: 
I - Lançamentos de esgotos sem tratamento; 
II – Refluxo de esgotos; 
III – Extravasamentos de esgotos; e 
IV – By-pass. 
Parágrafo único – O PRESTADOR DE SERVIÇOS deve manter 
por 24 (vinte e quatro) meses o registro de todas as ocorrências 
tratadas no caput, com código específico segundo o tipo de evento. 

Art. 7° O PRESTADOR DE SERVIÇOS deve realizar os reparos 
das ocorrências de extravasamento de esgoto dentro do prazo 
estipulado nos incisos deste artigo, contados a partir da abertura 
da solicitação do serviço e considerando o trimestre de referência:
I - 60% dos extravasamentos do trimestre em até 24 (vinte e 
quatro) horas; e 
II - 100% dos extravasamentos do trimestre em até 48 (quarenta 
e oito) horas.
§1º Incluem-se nas ocorrências mencionadas no caput os 
extravasamentos que geram refluxo/retorno de esgotos. 
§2º Caso não seja possível o reparo dentro do prazo estipulado no 
caput, o PRESTADOR DE SERVIÇOS deve registrar o fato e o 
motivo da impossibilidade, bem como as providências adotadas e 
o prazo para a solução, que não deverá ser superior a 72 (setenta e 
duas) horas contadas a partir da abertura da solicitação do serviço. 

Art. 8° O PRESTADOR DE SERVIÇOS não deve receber no 
sistema de esgotamento sanitário efluente não-doméstico cuja 
característica, condição ou natureza possa causar: 
I – Danos na estrutura ou na operação do sistema de esgotamento 
sanitário; 
II – Prejuízo aos processos de tratamento realizados nas estações; 
e 
III – Permanência de poluente no efluente final em concentração 
que impeça o atendimento aos padrões de lançamento definidos 
legalmente.
§ 1° O PRESTADOR DE SERVIÇOS deve instruir os usuários 
sobre as condições para o recebimento de efluentes não-domésticos 
na rede coletora de esgoto.
§ 2° O PRESTADOR DE SERVIÇOS pode, mediante contrato 
específico com o usuário, admitir o recebimento de efluente 
não-doméstico no sistema de esgotamento sanitário, desde que 
atendidas as condições definidas em sua norma específica.
§ 3° O PRESTADOR DE SERVIÇOS deve dar ciência à AGERSA 
sobre as atualizações da norma técnica para recebimento de 
efluentes não-domésticos.

Art. 9° Quando o PRESTADOR DE SERVIÇOS detectar indícios 
de lançamentos ou descargas nas redes de esgotos, não autorizados 
ou não ajustados às condições preestabelecidas, deverá:
I - Notificar o infrator, no caso de sua identificação, quanto 
ao descumprimento do contrato de recebimento de efluentes 
não domésticos, concedendo um prazo para a correção da 
irregularidade;
II - Comunicar de imediato a ocorrência à AGERSA e às autoridades 
competentes sanitárias, ambientais e de recursos hídricos.

Art. 10 O PRESTADOR DE SERVIÇOS deverá estabelecer, 

manter e registrar um regime de amostragem regular e de 
emergências dos efluentes vertidos nos distintos pontos do sistema 
de esgotamento sanitário.

Art. 11 As descargas de caminhões sugadores na rede coletora 
deverão ocorrer somente nos pontos indicados pelo prestador dos 
serviços.
§1º O PRESTADOR DE SERVIÇOS deverá manter a agência 
reguladora informada sobre os locais de recebimento de descargas 
de caminhões sugadores.
§2º O PRESTADOR DE SERVIÇOS deverá monitorar as 
descargas de caminhões sugadores de modo a não permitir o 
lançamento de efluentes cujas características e concentrações 
possam causar danos na operação do sistema de esgotamento 
sanitário e/ou prejuízos ao processo de tratamento.

DO SERVIçO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Art. 12 As estações de tratamento devem dispor de identificação, 
em local de fácil visualização, contendo o nome do PRESTADOR 
DE SERVIÇOS, o nome da unidade e avisos de advertência de 
acordo com as características do local.

Art. 13 O PRESTADOR DE SERVIÇOS deve realizar a 
conservação da infraestrutura predial de suas estações de 
tratamento bem como realizar a manutenção preventiva e 
corretiva dos equipamentos eletromecânicos e demais peças e 
instrumentações que as compõem, em conformidade com o plano 
plurianual de manutenção vigente. 
Parágrafo único – O PRESTADOR DE SERVIÇOS deve manter 
registro de todas as manutenções realizadas nos últimos 24 (vinte 
e quatro) meses.

Art. 14 O PRESTADOR DE SERVIÇOS deve realizar a 
manutenção e a calibração dos equipamentos e instrumentos 
de medição conforme recomendação do fabricante, de modo a 
garantir as perfeitas condições de utilização e de exatidão. 
§1º O PRESTADOR DE SERVIÇOS deve dispor de cronograma 
contendo datas para teste, calibração e manutenção periódica dos 
equipamentos e instrumentos de medição disponíveis, conforme 
disposto no caput. 
§2º As manutenções e calibrações dos equipamentos e instrumentos 
de medição devem ser registradas como executadas ou não, 
devidamente justificadas, devendo os respectivos registros serem 
mantidos por 12 (doze) meses. 
§3º A interrupção do funcionamento de um instrumento de medição 
deve ser registrada em livro de ocorrências, incluindo data de início 
e término da interrupção, motivo e outras informações pertinentes. 

Art. 15 O PRESTADOR DE SERVIÇOS deve dispor de um livro 
de ocorrências para cada ETE ou de um sistema informatizado para 
o registro contínuo de quaisquer tipos de ocorrências operacionais 
que impactem o controle, monitoramento e/ou funcionamento 
do processo de tratamento ou quaisquer outras situações de 
anormalidade, tais como:
I – Falhas identificadas nas estruturas; 
II – Falhas de equipamentos mecânicos, eletromecânicos, elétricos, 
computacionais, de instrumentação, associados ou não a sistemas 
de automação de processos; 
III  – Falhas de funcionamento de instrumentações de medição 
de parâmetros de controle de processo e de monitoramento da 
qualidade do tratamento.
IV – Falhas de funcionamento ou avarias de peças e materiais; 
V – Falhas de funcionamento no sistema de aeração; 
VI – Falhas de funcionamento no sistema de manejo e desidratação 
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de lodo; 
VII – Realização de by-pass e extravasamento de esgoto;
VII – Lançamento de esgoto sem tratamento ou fora dos padrões 
legalmente estabelecidos.
§1º Os registros devem contemplar informações como o tipo 
de falha ou ocorrência, equipamentos/ materiais/ sistemas ou 
processos afetados, data e tempo de duração do evento. 
§2º O PRESTADOR DE SERVIÇOS deve manter o registro de 
todas as ocorrências operacionais verificadas nos últimos 24 (vinte 
e quatro) meses.

Art. 16 O PRESTADOR DE SERVIÇOS deve adotar alternativas 
que diminuam a formação, emissão ou a dispersão de gases que 
provoquem maus odores provenientes do sistema de tratamento de 
esgoto sanitário. 

Art. 17 As estações de tratamento de esgoto devem dispor de 
procedimentos operacionais formalmente padronizados, que 
devem constar no manual de operação da ETE ou em documento 
específico, contemplando a definição e a descrição de instruções e 
protocolos de trabalho necessários à execução das diversas rotinas 
associadas à operação e manutenção da estação.
Parágrafo único – Os procedimentos operacionais devem 
contemplar, no mínimo, a realização das seguintes ações 
sistemáticas:
I – Inspeções permanentes para a verificação do estado e do 
funcionamento dos equipamentos;
II – Registro de todas as ocorrências e atividades desenvolvidas;
III – Registro da quantidade total de areias e materiais 
sobrenadantes;
IV – Registro da quantidade de lodos produzidos;
V – Inspeções e manutenções permanentes nas unidades de pré-
tratamento;
VI – Medição e controle de vazões afluentes;
VII – Controle de lodo excedente;
VIII – Controle de parâmetros físico-químicos referentes à 
qualidade do efluente em cada etapa do processo de tratamento;
IX – Controle da qualidade do efluente na saída da ETE.

Art. 18 A concessionária deverá adotar rotinas operacionais 
necessárias ao monitoramento contínuo da acumulação de lodo 
biológico nas unidades de tratamento, de modo a evitar sobrecargas 
inesperadas de lodo em excesso.
Parágrafo único. A frequência de remoção do lodo deve ser 
realizada conforme manual de operação ou instrução de trabalho 
ou determinada por meio de análises de perfil de sólidos em 
suspensão total ou por meio de medições da manta de lodo nos 
reatores.

Art. 19 Cada estação de tratamento de esgoto deve dispor de um 
plano de monitoramento e controle do processo de tratamento de 
esgoto, com a definição de um programa de amostragem e análise 
de parâmetros referentes à avaliação de desempenho do processo 
de tratamento e à qualidade do efluente tratado, de acordo com os 
termos mínimos estabelecidos no Anexo I desta Resolução.
§1º Os planos de monitoramento e controle do processo de 
tratamentos deverão ser submetidos da AGERSA. 
§2º Os parâmetros a serem analisados, os tipos e as frequências de 
amostragens definidas no Anexo I variam em função dos tipos de 
sistemas das estações de tratamento.
§3º Os pontos de coleta de amostras de avaliação de meio de 
processo deverão permitir a obtenção de amostras confiáveis para 
a avaliação de desempenho, devendo contemplar cada etapa do 
tratamento.
§4º O PRESTADOR DE SERVIÇOS deve manter registro de todas 

as análises do plano de monitoramento de cada ETE realizadas nos 
últimos 24 (vinte e quatro) meses. 
§5º O atendimento ao disposto no caput deste artigo não exime o 
PRESTADOR DE SERVIÇOS do atendimento a outras normativas 
relacionadas estabelecidas pelos entes estadual e federal. 

DA QUAlIDADE DO ESGOTO TRATADO

Art. 20 O PRESTADOR DE SERVIÇOS deverá cumprir as 
condições e padrões de lançamento de esgotos tratados nos 
corpos receptores definidos nas normativas e legislações federais, 
estaduais e municipais aplicáveis. 

Art. 21 - O PRESTADOR DE SERVIÇOS deverá cumprir as metas 
estabelecidas no Contrato de Concessão e no Plano Municipal de 
Saneamento Básico relacionadas ao tratamento de esgotos.

Art. 22 A AGERSA poderá determinar ao PRESTADOR DE 
SERVIÇOS a adoção de medidas operacionais corretivas em 
casos de ocorrências persistentes de descumprimento dos padrões 
legalmente estabelecidos de lançamento de efluentes tratados, sem 
prejuízo das sanções cabíveis.

Art. 23 Nos casos em que a realização de manutenções programadas 
ou emergenciais na estrutura e/ou em equipamentos das estações 
resultem na necessidade de execução de manobras operacionais 
que impactem o processo de tratamento, o PRESTADOR DE 
SERVIÇOS deverá adotar procedimentos de monitoramento e 
controle operacional necessários e suficientes para garantir o 
cumprimento das condições e padrões de qualidade do efluente 
final lançado no corpo receptor.
§1º Caso não seja possível garantir o cumprimento das condições 
e padrões de qualidade do efluente final lançado no corpo receptor, 
o PRESTADOR DE SERVIÇOS deve registrar o fato e o motivo 
da impossibilidade, bem como as providências adotadas e o prazo 
para a solução. 
§2º Todas as manutenções programadas ou emergenciais em 
instalações e/ou equipamentos que resultem na execução de 
manobras operacionais que impactem o processo de tratamento e 
que possam potencializar prejuízos ao cumprimento das condições 
e padrões de qualidade do efluente final lançado no corpo receptor 
deverão ser comunicadas à AGERSA como eventos relevantes. 

Art. 24 Em qualquer ação de fiscalização a AGERSA poderá 
realizar coletas de amostras para a execução de análises de 
parâmetros relacionados à avaliação do processo de tratamento e à 
qualidade do efluente final.

DAS DISPOSIçõES fINAIS

Art. 25 No caso de descumprimento dos dispositivos desta 
Resolução, o PRESTADOR DE SERVIÇOS fica sujeito a sanções 
cabíveis, nos termos da Portaria AGERSA 036/2002, ou em norma 
que vier substituí-la.

Art. 26 Esta Resolução entra em vigor em 30 (trinta) dias a partir 
da data de sua publicação.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 14 de junho de 2022.

Vanderley Teodoro de Souza
Diretor Presidente
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ANEXO I DA RESOlUçãO N° 002/2022

Escopo mínimo para os Planos de Monitoramento e Controle 
Operacional dos processos de tratamento de esgoto nas 

estações operadas pela concessionária

1. Ficam definidos os requisitos mínimos a serem 
observados na elaboração dos Planos de Monitoramento e Controle 
Operacional das estações de tratamento de esgoto, conforme os 
pontos de amostragem, os parâmetros de análise e a frequência das 
amostragens definidos abaixo:

1.1 Requisitos mínimos para as estações de tratamento de 
esgoto dos sistemas do tipo tanque séptico/ reator UASB seguido 
de filtro anaeróbio:

PONTO DE 
AMOSTRAGEM PARÂMETROS DE ANÁLISE FREQUÊNCIA DE 

AMOSTRAGEM

Entrada da ETE

(esgoto bruto)

DBO, DQO, pH, temperatura, Materiais 
Sedimentáveis Mensal

Coliformes Termotolerantes, Fósforo Total, 
Nitrogênio Amoniacal, Materiais Flutuantes Trimestral

Surfactantes Semestral

Vazão constante

Saída da 1ª etapa 
de tratamento 

(saída do Reator 
UASB ou Tanque 
Séptico)

DQO, pH, temperatura, Sólidos Suspensos Totais Mensal

Saída da ETE

(esgoto tratado)

DBO, DQO, pH, temperatura, Materiais 
Sedimentáveis Mensal

Coliformes Termotolerantes, Oxigênio Dissolvido, 
Fósforo Total, Nitrogênio Amoniacal, Óleos e 
graxas, Materiais Flutuantes

Trimestral

Surfactantes Semestral

1.2 Requisitos mínimos para as estações de tratamento 
de esgoto do sistema do tipo lodos ativados (Sistema Aeróbio 
Monofásico UNITANK):

PONTO DE 
AMOSTRAGEM PARÂMETROS DE ANÁLISE FREQUÊNCIA DE 

AMOSTRAGEM

Entrada da ETE

(esgoto bruto)

DQO, temperatura, pH, Sólidos Sedimentáveis 1 a 3 vezes por semana

DBO, Óleos e Graxas, Coliformes 
Termotolerantes, Fósforo Total, Materiais 
Flutuantes, Série de Nitrogênio

mensal

Surfactantes trimestral

Vazão constante

Compartimento 
UNITANK

pH, Série de Sólidos em Suspensão 1 a 3 vezes por semana

Oxigênio Dissolvido constante

Pesquisa microbiológica esporádico

Saída da ETE

(esgoto tratado)

DQO, temperatura, pH, Sólidos Sedimentáveis 1 a 3 vezes por semana

DBO, Óleos e Graxas, Coliformes 
Termotolerantes, Fósforo Total, Materiais 
Flutuantes, Série de Nitrogênio

mensal

Surfactantes trimestral

AT O S  D O  P O D E R  L E G I S L AT I V O  M U N I C I PA L

PORTARIA Nº 334/2022.

DISPõE SOBRE CONCESSãO DE lICENçA PARA 
TRATAMENTO DE SAÚDE AO SERVIDOR.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAl DE 
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIçõES lEGAIS E 
REGIMENTAIS, RESOlVE:

Art. 1º - Conceder Licença para Tratamento de Saúde, nos termos 
do art. 79, I, da Lei 4009/94, ao servidor, mencionado abaixo, 
conforme atestado apresentado nesta Casa:

Nome Cargo Total Dias Data Início Data fim Retorno

GLEIDSON 
RODRIGUES 
DOS SANTOS

Assessor de 
Gabinete 

Parlamentar 
02 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022

Art. 2º – Publique-se para que produza todos os efeitos legais e 
administrativos.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 14 de junho de 2022.

BRáS ZAGOTTO
Presidente

PORTARIA Nº 335/2022.

DISPõE SOBRE CONCESSãO DE lICENçA A SERVIDOR 
COMISSIONADO.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAl DE 
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIçõES lEGAIS, 
RESOlVE:

Art. 1º - Conceder Licença, por motivo de doença em pessoa da 
família (filho), aos servidores comissionados mencionados abaixo, 
nos termos do art. 79, IV, da Lei 4009/94, conforme documentos 
apresentados nos requerimentos:

Nome Cargo Total 
Dias Data Início Data fim Data 

Retorno

MARIÁ TAVARES DE 
PARIZ COUTO

Assessor Gabinete 
Parlamentar 01 14/06/2022 14/06/2022 15/06/2022

NAIANI TAVARES DE 
MELLO DIIRR

Assessor Gabinete 
Parlamentar 01 14/06/2022 14/06/2022 15/06/2022

Art. 2º – Publique-se para que produza todos os efeitos legais e 
administrativos.
 

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 15 de junho de 2022.

BRáS ZAGOTTO
Presidente

PORTARIA Nº 336 / 2022

DISPõE SOBRE A DESIGNAçãO DE SERVIDORES PARA 
DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA ESPECÍfICA, 
NA fORMA DA lEI MUNICIPAl Nº 6.748/2012 E 
PORTARIAS NOS 85 E 86/2021; 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAl DE 
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIçõES lEGAIS E 
REGIMENTAIS, RESOlVE: 

Art. 1º - Ficam designados para a execução de trabalho técnico 
específico, na forma das Portarias nos 85 e 86/2021, ambas de 09 


