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Vitória (ES), Terça-feira, 10 de Janeiro de 2017.
de estágio probatório ocorrerá 
em 13/01/2017 (sexta-feira), 
às 10h, na sala de apoio da 
Corregedoria Geral, localizada na 
sede administrativa da Defensoria 
Pública.

Parágrafo único. O resultado do 
sorteio será publicado no prazo de 
05 (cinco) dias contados da sessão 
prevista no caput.

Vitória, 09 de janeiro de 2017.

LÍVIA SOUZA BITTENCOURT
Defensora Pública Corregedora 

Geral
Protocolo 287423

PORTARIA CGDP Nº 001, DE 09 
DE JANEIRO DE 2017.

A CORREGEDORA GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
no uso das atribuições que lhe 
conferem a Lei Complementar 
Federal nº. 80/94 e a Lei 
Complementar Estadual nº. 55/94, 
e:

CONSIDERANDO a atribuição 
prevista no inciso III do artigo 8º 
da LC estadual nº 55/94;

CONSIDERANDO o que consta dos 
autos da Averiguação Preliminar 
(AVP) nº 028/16, em trâmite nesta 
Corregedoria Geral;

R E S O L V E:

Art. 1º. Instaurar sindicância para 
apurar possível existência de falta 
funcional, e sua autoria, conforme 
consta dos autos do citado 
procedimento.

Art. 2º. A comissão sindicante, 
composta pelos Defensores 
Públicos HELIO CARLOS 
ANTUNES, matrícula nº 3194418, 
LUIS GUSTAVO DE GOIS 
VASCONCELOS, matrícula nº 
3523152, e CRISTIANO SATOSHI 
SOUZA SUZUKI, matrícula nº 
3194361, sob a presidência do 
primeiro, terá o prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da publicação 
deste ato, para a apuração dos 
respectivos fatos.

Art. 3º. Esta portaria entra em 
vigor na data de sua publicação.

Publique-se.
Vitória, 09 de Janeiro de 2017.

LÍVIA SOUZA BITTENCOURT
- Defensora Pública Corregedora 

Geral -
Protocolo 287425

Publicações de Terceiros

Yellow Stone Mármores e 
Granitos de Exportação LTDA, 
torna público o requerimento junto 
ao IEMA, através do processo no 

71113665, Licença de Operação 
para extração de granito para fins 
de rocha ornamental, no município 
de Ecoporanga - ES.

Protocolo 282762

CONSELHO REGIONAL DO 
SENAC-ES

RESOLUÇÃO CRS-ES
Nº 32/2016

Autoriza a adequação e oferta do 
Curso de Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio, habilitação 
Técnico em Administração, Eixo 
Gestão e Negócios, nos Centros de 
Educação Profissional de Vitória, 
Vila Velha e Colatina e nos Núcleos 
de Educação Profissional de 
Cachoeiro de Itapemirim, Linhares 
e Venda Nova do Imigrante.

O PRESIDENTE DO CONSELHO 
REGIONAL DO SENAC ESPIRITO 
SANTO, no uso de suas atribuições 
legais e considerando os termos 
do Parecer CRS-ES Nº 32/2016, 
aprovado na reunião do Conselho 
Regional do dia 29/12/2016,

RESOLVE:
Autorizar a adequação e oferta do 
Curso de Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio, habilitação 
Técnico em Administração, 
Eixo Tecnológico Gestão e 
Negócios, com uma média de 520 
(quinhentos e vinte) vagas iniciais 
anuais, distribuídas em 13 (treze) 
turmas de até 40 (quarenta) alunos 
cada uma, nos turnos matutino, 
vespertino e/ou noturno, por prazo 
indeterminado, a ser ministrado 
nos Centros de Educação 
Profissional de Vitória (Av. Marechal 
Mascarenhas de Moraes 2.077, 
Bento Ferreira); de Vila Velha 
(Rua Jaguaribe, 91, Divino Espírito 
Santo);  e de Colatina (Av. Doutor 
Adauto Barcellos de Carvalho, 
400, Esplanada); e nos Núcleos de 
Educação Profissional de Cachoeiro 
de Itapemirim (Av. Jones dos 
Santos Neves, 253 a 265, Santo 
Antônio), de Linhares (Rua Gov. 
Florentino Avidos, 80 Térreo, 2º e 
3º andares, N.ª S.ª da Conceição) 
e de Venda Nova do Imigrante (Av. 
Domingos Perim 988, Providência), 
mantidos pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial - Senac.

Vitória, 29 de dezembro de 2016.

José Lino Sepulcri
Presidente do Conselho Regional 

do SENAC-ES
Protocolo 285600

EDITAL DE IMPOSTO/
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

2017 DO SENGE-ES

Em conformidade com o que 
dispõe o art. 578 e seguintes 
da Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT (Decreto-Lei nº. 
5.452/1943 e suas alterações), 
os(as) Agrimensores(as), 
A g r ô n o m o s ( a s ) , 
Engenheiros(as) de todas as 
modalidades, Engenheiros(as) 
de Segurança do Trabalho, 
Geógrafos(as), Geólogos(as) 
e Meteorologistas (excetuando-
se os Arquitetos, os Urbanistas 
e os Tecnólogos, que possuem 
outros sindicatos específicos no 
ES) com registro profissional 
ativo no pertinente Conselho 
de Classe (seccional capixaba), 
empregados(as), autônomos(as) 

ou profissionais públicos celetistas, 
todos(as) representados(as) 
pelo Sindicato dos Engenheiros 
no Estado do Espírito Santo - 
SENGE-ES, associados(as) ou não, 
deverão OBRIGATORIAMENTE 
recolher a CONTRIBUIÇÃO 
SINDICAL 2017 a que estão 
sujeitos a favor do SENGE-ES, 
sob pena da suspensão do seu 
exercício profissional até a quitação 
dos tributos/impostos sindicais 
devidos (art. 599 da CLT).
Para os(as) profissionais 
empregados(as) (incluindo os 
celetistas do serviço público), 
o referido recolhimento deverá 
obedecer às regras dos Acordos 
(ACT’s) e Convenções (CCT’s) 
Coletivos de Trabalho firmados pelo 
SENGE-ES ou o disposto nos incisos 
I e II do art. 580 da CLT, devendo 
o(a) empregador(a), para tanto, 
descontar de tais empregados(as) 
o valor equivalente a 01 (um) dia 
de trabalho sobre a remuneração 
na folha de pagamento do mês 
de março de 2017, repassando-o 
ao SENGE-ES na forma e prazo 
previstos em Lei.
Para os(as) profissionais 
liberais autônomos(as), 
conforme aprovado na Assembleia 
realizada em 28/11/2016 o 
recolhimento deverá ser feito pelo(a) 
próprio(a) profissional mediante a 
pertinente Guia de Recolhimento 
da Contribuição Sindical (CRCSU) 
2017 fornecida pelo SENGE-ES 
ou pela Caixa Econômica Federal 
(CEF) contendo o nosso Código 
Sindical nº. 012.356.01430-7 e 
CNPJ nº. 30.962.575/0001-56 com 
vencimento no dia 28/02/2017 e 
no valor de R$ 223,26 (duzentos 
e vinte e três reais e vinte e seis 
centavos).
Informações adicionais também 
sobre a contribuição sindical dos 
profissionais públicos estatutários 
e contratados temporariamente 
regidos respectivamente pelos 
Regimes Jurídico Único (RJU) ou 
de Designação Temporária (RDT) 
poderão ser obtidas na sede do 
SENGE-ES, situada na Avenida 
Marechal Mascarenhas de Moraes, 
nº. 2.562, Ed. Espaço Um, salas 
303/304/305, bairro Jesus de 
Nazareth, Vitória-ES, CEP.: 29.052-
015, telefax: (27) 3324-1909.

Vitória/ES, 10 de janeiro de 2017

Engº. Ary Medina Sobrinho
Presidente do SENGE-ES

TEXTO DO REMETENTE DO 
BOLETO DA CONTRIBUIÇÃO 
SINDICAL 2017:

Prezado(a) Profissional Liberal 
AUTÔNOMO(A),

A Contribuição Sindical é tratada 
pelo artigo 8º, inciso IV, da 
Constituição Federal de 1988 
e, segundo o que determina a 
Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) nos artigos 578 a 580, 
583 e 585, é um tributo/imposto 
anual pago OBRIGATORIAMENTE 
por todos(as), sindicalizados(as) 
ou não, Agrimensores(as), 
Agrônomos(as), Engenheiros(as) 

de todas as modalidades, 
Engenheiros(as) de Segurança 
do Trabalho, Geógrafos(as), 
Geólogos(as) e Meteorologistas 
(excetuando-se os Arquitetos, 
os Urbanistas e os Tecnólogos, 
que possuem outros sindicatos 
específicos no ES) com registro 
profissional ativo no pertinente 
Conselho de Classe (seccional 
capixaba), empregados(as), 
autônomos(as) ou profissionais 
públicos celetistas (estatutários ou 
em designação temporária deverão 
antes consultar o empregador) a 
favor do Sindicato dos Engenheiros 
no Estado do Espírito Santo (SENGE-
ES), sob pena da suspensão do seu 
exercício profissional até a quitação 
dos tributos/impostos sindicais 
devidos (art. 599 da CLT).

Os(As) Profissionais Liberais 
AUTÔNOMOS(AS) deverão 
recolhê-la via a presente Guia 
de Recolhimento de Contribuição 
Sindical (GRCS 2017). A 
Contribuição Sindical de 2017 
foi definida na Assembleia de 
28/11/2016 com vencimento no 
dia 28/02/2017 e no valor de 
R$ 223,26 (duzentos e vinte e três 
reais e vinte e seis centavos).

Os(As) Profissionais 
EMPREGADOS(AS) CELETISTAS 
(incluindo os do Serviço 
Público) deverão até o dia 
28/02/2017 solicitar ao setor 
de Recursos Humanos (RH) 
do(a) seu(ua) empregador(a) 
que repasse ao SENGE-ES o 
desconto do valor equivalente 
a 01 (um) dia de trabalho 
sobre a sua remuneração em 
folha de pagamento do mês de 
março/2017, na forma e prazo 
previsto em lei.

Sua contribuição tem como 
destinação subsidiar ações das 
entidades sindicais e financiar 
atividades do Ministério do 
Trabalho e Emprego(MTE), 
principalmente relacionadas ao 
auxílio desemprego, na seguinte 
proporção: 60% para os sindicatos, 
15% para as federações, 5% para 
as confederações, 10% para as 
centrais sindicais e 10% para o 
Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(FAT/MTE).

A fim de se evitar pagamentos 
incorretos e em duplicidade, entre 
em contato com SENGE-ES via 
telefax (27) 3324-1909 ou acesse 
o nosso site www.senge-es.org.br 
para maiores esclarecimentos.

Engº. Ary Medina Sobrinho
Presidente do SENGE-ES

Protocolo 286164

HOSPITAL MERIDIONAL S/A
CNPJ Nº. 00.625.711/0001-51

NIRE Nº. 32300028608
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os senhores 
acionistas do Hospital Meridional 
S/A, para se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária, 
na sede social da companhia, 
localizada na Rua São João Batista, 
200, Trevo de Alto Laje, Cariacica-
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