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Afonso Cláudio

Água Doce do Norte

Prefeitura

Prefeitura

DECRETO Nº 248/14

Publicação Nº 4502

ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO 001/2014

Publicação Nº 4496

DECRETO Nº 248/2014
EXTRATO DE ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO
EXONERA SERVIDOR
OES Nº 001/2014.
O Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, Estado do Espírito Santo,
no uso de atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº
1.757/07 de 28 de agosto de 2007; e

(Lei 8.666/93)

Considerando o ofício 495/14 da SEMS, protocolizado sob o nº
010963/2014, de 04 de novembro de 2014.

CONTRATANTE – Câmara Municipal de Água Doce do Norte – ES.

RESOLVE, exonerar, nos termos do art. 207, inciso II, da Lei Municipal nº 1.448/97, o servidor DIVAL DO CARMO XAVIER, da
Função de Agente Saúde, a partir de 14 de novembro de 2014.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 14 de novembro de
2014.
WILSON BERGER COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
FÁBIO DE SOUZA GOMES

CONTRATADA – S.F. PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME,
inscrita no CNPJ sob o nº 07.144.190/0001-60, com sede na Avenida Vitória, nº 705, centro, Nova Venécia - Estado do Espírito
Santo.
OBJETO - prestação dos serviços de manutenção corretiva com
reposição de peças dos aparelhos de ar condicionado que forma o
sistema de climatização da Câmara Municipal.
VALOR GLOBAL - R$ 2.945,00 (dois mil novecentos e quarenta
e cinco reais;

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

FORMA DE PAGAMENTO – até 05 (cinco) dias após a entrega
e instalação dos equipamentos com protocolo da solicitação de
pagamento, acompanhada da respectiva nota fiscal.

DECRETO Nº 249/14

VIGÊNCIA – O prazo contratual será de 50 (cinquenta) dias, podendo ser prorrogado na forma da lei.

Publicação Nº 4503

DECRETO Nº 249/2014

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA –
EXONERA SERVIDOR

O Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, Estado do Espírito Santo,
no uso de atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº
1.757/07 de 28 de agosto de 2007; e
Considerando o requerimento da servidora Natália Meira Serrano,
protocolizado sob o nº 011186/2014, de 13 de novembro de 2014.
RESOLVE, exonerar, nos termos do art. 57, inciso I, da Lei Municipal nº 1.448/97, a servidora NATÁLIA MEIRA SERRANO, da
Função de Agente Saúde, a partir de 14 de novembro de 2014.

000001 – CÂMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2.001 – Manutenção de Atividades da Câmara Municipal
3.0.00.00.000 – Despesas Correntes
3.3.00.00.000 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.000 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica –
Ficha 008
Água Doce do Norte – ES, 17 de novembro de 2014.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Velson Fernandes Batista
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 14 de novembro de
2014.

Presidente da Câmara Municipal de Água Doce do Norte

WILSON BERGER COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
FÁBIO DE SOUZA GOMES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
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Aracruz
Prefeitura
3ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/14 - CLIMAR

Publicação Nº 4490

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 15.491/2013
SIGNATÁRIO DETENTOR: CLIMAR ARACRUZ AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP
ENDEREÇO DO DETENTOR: Rod. Luiz Teodoro Musso, 576, Bairro De Carli, Aracruz/ES, Cep: 29.194-004
VALIDADE: 12 meses a contar da data da publicação. (3ª PUBLICAÇÃO).
ÓRGÃO GESTOR: Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho.
OBJETO: Aquisição de aparelho de ar condicionado e instalação.
Item

Material

Und.

Marca

Média de Consumo

Qtde

Pr. Unitário

Vr. Total

1

Condicionador de ar, split high wall, 9.000
btus, potencia nominal max 900w, ciclo frio,
controle remoto total c/ painel digital, botão liga/desliga no painel frontal, 3 opções
de funcionamento resfriamento, ventilação
e desumidificação, compressor rotativo, direcionadores de ar, 4 velocidades, timer, incluso 1 evaporadora e 1 condensadora – 1
61 05 0030 7

Und

Komeco

0,000

18,000

1.730,00

R$31.140,00

2

Condicionador de ar, split high wall, 18.000
btus, 220 V, hight, ciclo frio, unidade interna branca, sistema automático da distribuição de ar, controle remoto, unidade externa
com descarga horizontal, compressor rotativo, filtro eletroestático, controle de temperatura, direcionador de ar, filtro de proteção ativa, painel eletrônico, painel digital,
baixo consumo de energia, certificação do
INMETRO, incluso 1 evaporadora e 1 condicionadora – 1 61 05 0031 5

Und

Komeco

0,000

12,000

2.520,00

R$30.240,00

3

Condicionador de ar, split high wall, 12.000
btus, 220 V, controle remoto, botão liga/
desliga no painel frontal, 3 opções de funcionamento resfriamento, ventilação e desumidificação, função de ajuste automático
da direção do fluxo de ar, incluso 1 evaporadora e 1 condicionadora – 1 61 05 0032 3

Und

Komeco

0,000

10,000

1.905,00

R$19.050,00

4

Condicionador de ar, split piso teto, 60.000
btus, ciclo frio, controle remoto total c/
painel digital, botão liga/desliga no painel
frontal, 3 opções de funcionam resfriamento, ventilação e desumidificação, compressor rotativo, direcionadores de ar, 4 velocidades, timer, incluso 1 evaporadora e 1
condensadora – 1 61 05 0033 1

Und

Komeco

0,000

7,000

6.660,00

R$46.620,00

Valor Total: R$ 127.050,00 (Cento e vinte e sete mil e cinquenta reais).
NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE
Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho
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TERMO
DE
ADJUDICAÇÃHOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 10996-14 TENDAS E CADEIRAS

Empresas desclassificadas:

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

- RV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

Publicação Nº 4505

- A.R DE SOUZA & CIA LTDA EPP
Aracruz, 17 de Novembro de 2014

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho no uso de suas
atribuições legais, torna público a homologação do:
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 108/2014

Idelblandes Zamperlini
Presidente da Comissão de Licitação

Processo nº 10996/2014
Objeto: Contratação de empresa para a realização de serviços
de locação de conjunto de mesas e cadeiras plásticas, de tendas
e fechamento e banheiros químicos para atender o evento 7ª Caminhada dos Idosos.
Empresa Vencedora:

CONTRATO N° 239/2014

Publicação Nº 4520

RESUMO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 239/2014
Processo nº 12.588/2014

- MARILZETE APARECIDA GADIOLI CUZZUOL - EPP

Contratante: Município de Aracruz, representado pelo Secretário
de Finanças.

Total do fornecedor – R$ 11.829,00

Contratada: Empresa Marcos Gasparini Selvatici EPP.

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 11.829,00 (Onze mil, oitocentos e vinte e nove reais).

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento
e instalação de condicionadores de ar: em todas as dependências,
com prestação de serviços de suporte e assistência técnica gratuita durante o período de garantia dos equipamentos, incluindo
mão-de-obra, peças e serviços e retiradas dos existentes.

HOMOLOGADO EM: 12/11/2014
Aracruz, 17 de Novembro de 2014.
Naciene Luzia Modenesi Vicente
Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho

Prazo: Da assinatura do contrato até 31/12/2014, podendo ser
prorrogado por até 48 (Quarenta e oito) meses, conforme art. 57,
IV da Lei 8.666/93.
Valor: R$ 6.800,00 (Seis mil e oitocentos reais).
Data da assinatura: 10/11/2014.

CONVÊNIO Nº 041/2014 - FUNDAÇÃO SOCIAL
MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ

Publicação Nº 4511

RESUMO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA
Nº041/2014
Processo nº 11.366/2014

Aracruz/ES, 17 de Novembro de 2014
José Maria de Abreu Júnior
Secretário de Finanças

CONCEDENTE: Município de Aracruz, representado pela Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PE N°
132/2014

CONVENENTE: FUNDAÇÃO SOCIAL MONSENHOR GUILHERME
SCHMITZ.

AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto: Tem por objeto o repasse de recursos financeiros à Convenente com a finalidade da mesma cobrir despesas de aquisição
de material de consumo, pagamento do 13º salário de 2014, férias
mais um terço que serão gozadas em dezembro de 2014 e encargos sobre o 13º e férias, conforme discriminado em seu Plano de
Trabalho.
Prazo: Novembro a Dezembro de 2014.

Publicação Nº 4548

Pregão Eletrônico SRP nº132/14
Objeto: Aquisição de Fórmulas Infantis para atender aos pacientes carentes que possuem intolerância a lactose e alergia a proteína do leite.
Abertura das propostas: às 12h00min do dia 01/12/2014.
Inicio da disputa: às 13h30min do dia 01/12/2014.

Valor Total: R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais).

Edital: disponibilizado nos Sites PMA: www.aracruz.es.gov.br e

Data da assinatura: 12/11/2014.

Banco do Brasil: www.licitacoes-e.com.br
Email: pregao@aracruz.es.gov.br

Aracruz/ES, 17 de novembro de 2014

Aracruz, 17 de Novembro de 2014
Naciene Luzia Modenesi Vicente
Secretária de Desenvolvimento Social e trabalho

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Publicação Nº 4558

RESULTADO DE JULGAMENTO TP 005/2014

Publicação Nº 4519

Resultado de Julgamento
Licitação Fracassada

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo nº 13.997/2014
Trata-se de processo de contratação de empresa para realização
de 03 (três) palestras com o palestrante MS. Ronis Faria de Souza,
nos dias 19 a 21 de novembro de 2014.

Tomada de Preços nº 05/2014

O processo foi encaminhado à Procuradoria Geral do Município,
para análise e parecer sobre o procedimento licitatório.

OBJETO: Contratação de empresa para construção de muro no
CMEI Cinderela

Em parecer acostado aos autos, a Procuradoria Geral do Município
www.diariomunicipal.es.gov.br
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de Aracruz opina no sentido, de que é inexigível o procedimento
licitatório.

Castelo

Ante o exposto, e considerando que destes autos consta, acolho e
aprovo o parecer da Procuradoria Geral e, por via de consequência
ratifico a dispensa para que se proceda a referida contratação.

Prefeitura

Aracruz-ES, 14 de Novembro de 2014
Acácia Gleci Do Amaral Teixeira
Secretária De Educação

Publicação Nº 4516

PROCESSO Nº 190/2014- PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2014
CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES
CONTRATADA: Patrick Rossoni Martins 11904001700
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de
Serviço de Lavagem de veículos
Valor Global: R$ 62.420,00 Vigência: 12 meses contados a partir
da assinatura do contrato.
Robson Lopes Fracalossi
Diretor Geral do SAAE

TOMADA DE PREÇO Nº 03/2014

Publicação Nº 4491

PORTARIA Nº 3.648 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2014.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz
CONTRATO Nº 43/2014

PORTARIA 3.648

SUSPENDE FÉRIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no Estado do Espírito Santo, no uso da atribuição que lhe confere o Inciso XXVI do Artigo
53 da Lei Orgânica do Município de Castelo; conforme consta no
processo nº 014237/2014.
RESOLVE
Art.1º Ficam suspensas, no período de 21 de outubro de 2014 a
04 de novembro de 2014 as férias do servidor JOSÉ GIORDANO
ZANQUETTO, servidor ocupante do cargo comissionado de Secretário Municipal de Administração, que deverá ser gozada em outra
oportunidade e conveniência com a administração pública.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 21 de outubro de 2014.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 14 de novembro de 2014.

Publicação Nº 4517

AVISO DE RESULTADO DA 2ª FASE TOMADA DE PREÇOS 003/2014

JAIR FERRAÇO JUNIOR

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES, através da
Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria SAAE
-ARA 053/2014, torna público o resultado da 2ª FASE da Tomada
de Preços nº 003/2014, Processo nº. 00137/2014:

Prefeito Municipal

Empresas Classificadas:

TERMO DE AJUSTE

Publicação Nº 4494

AWM CONSTRUCÕES & SERVICOS LTDA ME no valor de R$ R$
169.246,96;

EXTRATO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

CIRCULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP no valor de R$
R$ 192.967,50;

PARTES: Prefeitura Municipal de Castelo e S/A A GAZETA.

CUCO COMERCIAL PARTICIPAÇÕES CONSTRUÇÕES E PROJETOS
LTDA no valor de R$ 194.756,27;
A.R DE SOUZA E CIA LTDA EPP no valor de R$ 195.750,52.
Victor Matheus Bonifacio Alves

OBJETO: a liquidação do valor devido pelo Município de Castelo/
ES, relativo ao pagamento de publicações dos atos administrativos
no valor de R$ 28.605,30 (vinte e oito mil, seiscentos e cinco reais
e trinta centavos), conforme consta no Processo Administrativo nº
13.760/2014.
SECRETARIA: Secretaria Municipal de Administração.

Presidente da Comissão Permanente de Licitação do SAAE
AVISO DE RESULTADO FINAL DA TOMADA DE PREÇOS 003/2014
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES, através
da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria
SAAE-ARA 053/2014, torna público para o conhecimento dos interessados, que foi julgada a Tomada de Preços nº 003/2014 Processo nº. 00137/2014 sendo homologada em favor da empresa
AWM CONSTRUCÕES & SERVICOS LTDA ME no valor de R$
169.246,96 (Cento e sessenta e nove mil, duzentos e quarenta e
seis reais e noventa e seis centavos).
Victor Matheus Bonifacio Alves
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do SAAE

001.014.814/2014
002.014.814/2014
003.014.814/2014
004.014.814/2014
CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CASTELO

Publicação Nº 4495

CONVÊNIO Nº.: 001.014814/2014
PROCESSO Nº.: 014814/2014
CONVENENTE: O Município de Castelo.
CONVENIADO: Conselho da Escola Municipal de Educação Infantil
e Ensino Fundamental Montepio.
OBJETO: Constitui objeto do presente convênio de cooperação
técnica – financeira, firmado entre o Município de Castelo e o
Conselho da Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental
Montepio para a prestação de serviços postais à população da
www.diariomunicipal.es.gov.br
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localidade de Montepio, por intermédio da Agência de Correios
Comunitária, mediante prestações de serviços, de acordo com as
orientações que lhe forem fornecidas e sob a supervisão da ECT..

CONVÊNIO Nº.: 004.014814/2014

PERIODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO: com prazo de vigência
de 05 (cinco) anos, contados da data de publicação.

CONVENENTE: O Município de Castelo.

VALOR: R$ 16.044,00 (Dezesseis mil e quarenta e quatro reais)
globais, total 05 (cinco) anos R$ 80.220,00.

PROCESSO Nº.: 014814/2014
CONVENIADO: Conselho da Escola Municipal de Educação Infantil
e Ensino Fundamental Adilson Furlan.

Prefeito de Castelo

OBJETO: Constitui objeto do presente convênio de cooperação
técnica – financeira, firmado entre o Município de Castelo e o Conselho da Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental Adilson Furlan para a prestação de serviços postais à população da
localidade de Patrimônio do Ouro, por intermédio da Agência de
Correios Comunitária, mediante prestações de serviços, de acordo
com as orientações que lhe forem fornecidas e sob a supervisão
da ECT.

CONVÊNIO Nº.: 002.014814/2014

PERIODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO: com prazo de vigência
de 05 (cinco) anos, contados da data de publicação.

Castelo-ES, 17 de novembro de 2014.
Jair Ferraço Júnior

PROCESSO Nº.: 014814/2014
CONVENENTE: O Município de Castelo.
CONVENIADO: Conselho da Escola Municipal de Educação Infantil
e Ensino Fundamental Delza Frasson.
OBJETO: Constitui objeto do presente convênio de cooperação
técnica – financeira, firmado entre o Município de Castelo e o Conselho da Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental Delza
Frasson para a prestação de serviços postais à população da localidade de Estrela do Norte, por intermédio da Agência de Correios
Comunitária, mediante prestações de serviços, de acordo com as
orientações que lhe forem fornecidas e sob a supervisão da ECT.

VALOR: R$ 16.044,00 (Dezesseis mil e quarenta e quatro reais)
globais, total 05 (cinco) anos R$ 80.220,00.
Castelo-ES, 17 de novembro de 2014.
Jair Ferraço Júnior
Prefeito de Castelo

AVISO DE LICITAÇÃO 044

Publicação Nº 4500

PERIODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO: com prazo de vigência
de 05 (cinco) anos, contados da data de publicação.

AVISO DE LICITAÇÃO

VALOR: R$ 16.044,00 (Dezesseis mil e quarenta e quatro reais)
globais, total 05 (cinco) anos R$ 80.220,00.

A Prefeitura Municipal de Castelo-FMS, torna público que, fará realizar o seguinte processo licitatório:
Pregão Presencial Nº 044/14

Castelo-ES, 17 de novembro de 2014.
Jair Ferraço Júnior
Prefeito de Castelo
CONVÊNIO Nº.: 003.014814/2014
PROCESSO Nº.: 014814/2014
CONVENENTE: O Município de Castelo.
CONVENIADO: Conselho da Escola Municipal de Educação Infantil
e Ensino Fundamental Reinaldo Fim.
OBJETO: Constitui objeto do presente convênio de cooperação
técnica – financeira, firmado entre o Município de Castelo e o
Conselho da Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental
Reinaldo Fim para a prestação de serviços postais à população
da localidade de Limoeiro, por intermédio da Agência de Correios
Comunitária, mediante prestações de serviços, de acordo com as
orientações que lhe forem fornecidas e sob a supervisão da ECT.

Objeto: aquisição camisas para serem utilizados pelos Agentes Comunitários de Saúde, profissionais de saúde e outros, para divulgação do programa DST/AIDS e Hepatites da Unidade de Saúde
Solange Campanha
Data de abertura: 02/12/14.
Horário: 11:00 horas.
Fornecimento do edital: Site www.castelo.es.gov.br link Licitações.
Informações pelo telefone (28) 3542-8514/8520.
OBS: Os demais atos referentes a estes processos licitatórios serão
publicados somente no Diário Oficial dos Municípios (AMUNES), no
endereço eletrônico www.diariomunicipal.es.gov.br
Castelo-ES, 17/11/14.
Felipe Siqueira Pires
Pregoeiro

PERIODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO: com prazo de vigência
de 05 (cinco) anos, contados da data de publicação.
VALOR: R$ 16.044,00 (Dezesseis mil e quarenta e quatro reais)
globais, total 05 (cinco) anos R$ 80.220,00.
Castelo-ES, 17 de novembro de 2014.
Jair Ferraço Júnior
Prefeito de Castelo
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RELATÓRIOS LRF 5º BIMESTRE 2014

Publicação Nº 4497

MUNICÍPIO DE CASTELO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2014
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R$ 1,00

Previsão
Inicial

RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)
RECEITAS CORRENTES

89.676.800,00
80.410.500,00

89.676.800,00
80.410.500,00

13.610.538,84
13.610.538,84

15,18
16,93

69.785.359,66
65.838.481,31

77,82
81,88

19.891.440,34
14.572.018,69

6.801.000,00

6.801.000,00

2.201.890,84

4.570.000,00
1.131.000,00

4.570.000,00
1.131.000,00

1.415.982,37
620.166,40

5.704.392,89
3.943.467,79
950.111,51

83,88
86,29
84,01

1.096.607,11

IMPOSTOS
TAXAS

32,38
30,98
54,83

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

1.100.000,00

1.100.000,00

165.742,07

15,07

810.813,59

73,71

289.186,41

5.300,00
5.300,00
680.000,00

5.300,00
5.300,00
680.000,00

748,63
748,63
213.931,49

14,13
14,13

3.385,12
3.385,12

63,87
63,87

1.914,88
1.914,88

31,46

975.548,98

143,46

(295.548,98)

25.000,00

25.000,00
655.000,00

213.931,49

32,66

965.873,98

147,46

25.000,00
(310.873,98)

14,06

9.675,00
38.841,74

104,98

RECEITA TRIBUTÁRIA

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITAS IMOBILIÁRIAS
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

Previsão
Atualizada (a)

Receitas Realizadas

Receitas

655.000,00

No Período (b)

%(b/a)

Até o Período (c)

RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES
RECEITA DE SERVIÇOS
SERVIÇOS DE TRANSPORTE

37.000,00
37.000,00

TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS
SELETIVOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

37.000,00
37.000,00

5.201,08
5.201,08

14,06

%
(c/a)

Saldo a
Realizar (a-c)

626.532,21
180.888,49

(9.675,00)

18.174,74
20.667,00

49,12

15,32
15,55
12,51

58.303.353,78
55.183.192,73
3.120.161,05

81,03
82,72
59,53

17,36
10,97

812.958,80
74.570,53

86,62
41,43

0,60
22,13

3.183,81
371.130,05

3,93
118,19

(1.841,74)
18.825,26
(20.667,00)

71.948.650,00
66.706.900,00

71.948.650,00
66.706.900,00

11.025.802,86
10.369.832,67

5.241.750,00
938.550,00

5.241.750,00
938.550,00

655.970,19
162.963,94

MULTAS E JUROS DE MORA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

180.000,00
81.000,00

180.000,00
81.000,00

19.747,39
488,91

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
RECEITAS DIVERSAS

314.000,00
363.550,00

314.000,00
363.550,00

69.496,85
73.230,79

364.074,41

100,14

(57.130,05)
(524,41)

9.266.300,00

9.266.300,00

3.946.878,35

42,59

5.319.421,65

9.266.300,00
3.500.000,00
5.766.300,00

9.266.300,00
3.500.000,00
5.766.300,00

3.946.878,35

42,59

5.319.421,65

3.149.002,81
797.875,54

89,97
13,84

350.997,19
4.968.424,46

89.676.800,00

89.676.800,00

69.785.359,66

77,82

19.891.440,34

1.820.000,00

1.820.000,00

1.820.000,00

1.820.000,00

1.820.000,00

1.820.000,00

1.820.000,00

1.820.000,00

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

91.496.800,00

91.496.800,00

13.610.538,84

DÉFICIT (VI)
TOTAL (VII) = (V + VI)

91.496.800,00

91.496.800,00

13.610.538,84

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITAL

20,14

13.645.296,22
11.523.707,27
2.121.588,95
125.591,20
105.429,47
77.816,19

OPERAÇÕES DE CRÉDITO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO
(IV)
Operações de Crédito Internas
Mobiliária
Contratual

13.610.538,84

15,18

1.820.000,00

Operações de Crédito Externas
Mobiliária
Contratual

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA
CRÉDITOS ADICIONAIS)
Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS

14,88

69.785.359,66

1.448.438,44

5.566.739,70

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS

Créditos
Adicionais (e)

21.711.440,34

1.448.438,44

5.566.739,70

Dotação
Inicial (d)

76,27

69.785.359,66

Dotação
Atualizada
(f)=(d+e)

Despesas Empenhadas
No Período

Até Período

Despesas Liquidadas
No Período

Até Período (g)

%
(g/f)

Saldo a
Liquidar (f-g)

91.223.385,40
75.521.251,67
43.817.036,71

11.189.975,88
8.530.780,90
2.142.739,65

102.413.361,28
84.052.032,57
45.959.776,36

9.746.917,85
8.809.018,26
7.384.691,76

74.007.920,92
68.589.154,94
35.337.234,72

12.900.816,84
12.458.899,77
7.385.588,90

62.795.543,78
59.749.285,80
35.282.708,52

61,32
71,09
76,77

39.617.817,50
24.302.746,77
10.677.067,84

31.704.214,96

6.388.041,25

38.092.256,21

1.424.326,50

33.251.920,22

5.073.310,87

3.864.194,98

18.361.328,71

937.899,59

5.418.765,98

441.917,07

24.466.577,28
3.046.257,98

64,23
16,59

13.625.678,93

14.497.133,73
14.497.133,73

3.864.194,98

18.361.328,71

937.899,59

5.418.765,98

441.917,07

3.046.257,98

16,59

15.315.070,73

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA

15.315.070,73

0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)
SUPERÁVIT (XIII)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

1.205.000,00
1.205.000,00

(1.205.000,00)
(1.205.000,00)

91.223.385,40

11.189.975,88

102.413.361,28

9.746.917,85

74.007.920,92

12.900.816,84

62.795.543,78

61,32

39.617.817,50

273.414,60
273.414,60

(117.914,60)
(117.914,60)

155.500,00
155.500,00

20.000,00
20.000,00

155.500,00
155.500,00

31.064,27
31.064,27

127.904,31
127.904,31

82,25
82,25

27.595,69
27.595,69

273.414,60

(117.914,60)

155.500,00

20.000,00

155.500,00

31.064,27

127.904,31

82,25

27.595,69

91.496.800,00

11.072.061,28

102.568.861,28

9.766.917,85

74.163.420,92

12.931.881,11

39.645.413,19

11.072.061,28

102.568.861,28

9.766.917,85

74.163.420,92

12.931.881,11

62.923.448,09
6.861.911,57
69.785.359,66

61,35

91.496.800,00

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
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MUNICÍPIO DE CASTELO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2014

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)
Legislativa
Ação Legislativa

R$ 1,00
Dotação
Inicial

Dotação
Atualizada (a)

Despesas Empenhadas
No Período

Despesas Liquidadas

Até Período

No Período

Até Período (b)

%
%
(b/total (b/a)
b)

Saldo a Liquidar
(a-b)

91.496.800,00
2.895.627,00
2.895.627,00

102.568.861,28
2.853.103,00
2.853.103,00

9.766.917,85
383.608,72
383.608,72

74.163.420,92
2.119.305,02
2.119.305,02

12.931.881,11
420.653,61
420.653,61

62.923.448,09
1.976.186,88
1.976.186,88

100 61,35
3,14 69,26
3,14 69,26

39.645.413,19
876.916,12
876.916,12

Judiciária
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
Administração Geral

481.450,00
479.450,00

535.493,59
535.493,59

88.431,91
88.431,91

466.825,77
466.825,77

104.882,31
104.882,31

461.047,63
461.047,63

0,73 86,10
0,73 86,10

74.445,96
74.445,96

Essencial à Justiça
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
Administração Geral

155.000,00
140.000,00
15.000,00

192.114,19
140.000,00
52.114,19

52.114,19

52.114,19

52.114,19

192.114,19
140.000,00
52.114,19

52.114,19

192.114,19
140.000,00
52.114,19

0,31 100,00
0,22 100,00
0,08 100,00

11.141.634,00
466.500,00
7.334.084,00
915.850,00
125.500,00
50.000,00
640.000,00
20.000,00
640.000,00
337.600,00
80.000,00
10.000,00
59.600,00
27.000,00
12.000,00
8.000,00
415.500,00

14.430.657,71
637.073,38
11.125.044,37
841.358,15
0,53
50.000,00
640.000,00
20.000,00
586.430,00
311.160,65
80.000,00
0,55
20.700,77
55.633,31
22.000,00

1.457.206,14
42.518,16
1.254.834,50
134.500,42

9.551.827,82
418.731,08
7.813.283,81
788.351,25

1.410.186,84
70.548,38
1.106.071,86
150.813,54

8.001.486,21
393.843,43
6.525.073,92
679.411,44

6.430,00
311.160,00
80.000,00

49.080,00
13.830,00

6.430,00
217.755,74
69.450,00

0,01 1,10
0,35 69,98
0,11 86,81

19.949,89
55.229,29
22.000,00

7.840,00
3.753,06
8.250,00

19.949,89
55.229,29
19.250,00

0,03 96,37
0,09 99,27
0,03 87,50

41.256,00

21.600,00

15.092,50

0,02 36,58

26.163,50

43.700,00
43.700,00

1.164.022,51
1.164.022,51

957.266,04
957.266,04

17.742,61
17.742,61

936.479,10
936.479,10

1,49 80,45
1,49 80,45

227.543,41
227.543,41

4.898.790,00
1.654.500,00

6.109.483,67
1.875.746,16

3.209.951,06
1.457.634,11

608.270,26
228.077,54

2.687.350,90
1.249.076,11

4,27 43,99
1,99 66,59

3.422.132,77
626.670,05

20.000,00
202.000,00

20.000,00
180.200,00

180.200,00

30.400,00

174.052,25

0,28 96,59

20.000,00
6.147,75

172.400,00
351.000,00
2.498.890,00

222.468,36
535.372,66
3.275.696,49

49.662,76
42.940,00
230.468,50

182.218,36
379.310,92
1.010.587,67

68.446,56
30.255,42
251.090,74

153.399,36
268.796,45
842.026,73

0,24 68,95
0,43 50,21
1,34 25,71

69.069,00
266.576,21
2.433.669,76

Previdência Social
Previdência Básica
Previdência Especial

1.619.500,00
72.000,00
1.547.500,00

1.632.500,00
50.000,00
1.582.500,00

273.477,97
7.759,95
265.718,02

1.376.365,57
45.162,88
1.331.202,69

273.477,97
7.759,95
265.718,02

1.376.365,57
45.162,88
1.331.202,69

2,19 84,31
0,07 90,33
2,12 84,12

256.134,43
4.837,12
251.297,31

Saú
de
Administração Geral

21.583.800,00
1.172.000,00

27.057.890,60
1.210.107,67

1.770.748,65
105.511,56

22.453.902,59
1.019.055,81

3.683.519,39
175.277,87

18.437.422,83
854.723,56

29,3 68,14
1,36 70,63

8.620.467,77
355.384,11

8.689.800,00
10.570.000,00
405.000,00
25.000,00

9.403.606,65
14.847.360,50
753.124,46
30.000,00

1.152.746,52
352.829,32
30.410,01
3.200,00

6.791.768,71
13.598.931,05
421.352,99
26.771,27

1.343.239,49
2.007.844,45
32.105,79
503,99

6.563.711,16
10.060.879,82
367.148,62
18.465,80

Administração
Planejamento e Orçamento
Administração Geral
Administração Financeira
Controle Interno
Normatização e Fiscalização
Tecnologia da Informação
Formação de Recursos Humanos
Administração de Receitas
Comunicação Social
Assistência Comunitária
Vigilância Sanitária
Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Fomento ao Trabalho
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Turismo
Transporte Rodoviário
Segurança Pú
blica
Defesa Civil
Assistência Social
Administração Geral
Formação de Recursos Humanos
Assistência ao Idoso
Assitência ao Portador de Deficiência
Assistência à Criança e ao Adolescente
Assistência Comunitária

Atenção Básica
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Suporte Profilático e Terapêutico
Vigilância Sanitária
Vigilância Epidemiológica

2.000,00

3.753,06

512.335,18
189.263,92

36.692,50

12,72
0,63
10,37
1,08

10,43
15,99
0,58
0,03

55,45
61,82
58,65
80,75

69,80
67,76
48,75
61,55

6.429.171,50
243.229,95
4.599.970,45
161.946,71
0,53
50.000,00
640.000,00
20.000,00
580.000,00
93.404,91
10.550,00
0,55
750,88
404,02
2.750,00

2.839.895,49
4.786.480,68
385.975,84
11.534,20

722.000,00

813.691,32

126.051,24

596.022,76

124.547,80

572.493,87

0,91 70,36

241.197,45

Educação
Administração Geral
Alimentação e Nutrição

32.422.670,00
1.361.000,00
1.460.000,00

33.451.293,59
1.387.438,27
1.367.984,14

4.106.034,39
99.974,11
81.438,10

22.643.770,54
1.130.599,70
909.713,25

4.456.294,56
177.584,78
192.281,02

19.768.047,86
922.853,73
754.889,51

31,42 59,10
1,47 66,51
1,2 55,18

13.683.245,73
464.584,54
613.094,63

Ensino Fundamental
Ensino Médio

16.965.369,36
1.200.000,00
5.000,00
9.294.563,17
3.230.938,65

2.296.033,94
1.274,72

Educação Básica

16.652.693,50
1.320.000,00
13.000,00
8.740.976,50
2.875.000,00

950.091,99
677.221,53

11.256.870,48
1.118.093,21
4.065,08
5.398.314,91
2.826.113,91

2.348.753,27
233.212,87
403,07
1.024.786,13
479.273,42

10.812.782,03
760.760,79
2.217,25
4.986.961,76
1.527.582,79

17,18 63,73
1,21 63,40
44,34
7,93 53,65
2,43 47,28

6.152.587,33
439.239,21
2.782,75
4.307.601,41
1.703.355,86

Cultura
Difulsão Cultural

528.000,00
528.000,00

337.912,80
337.912,80

4.710,82
4.710,82

307.662,38
307.662,38

39.277,78
39.277,78

292.204,38
292.204,38

0,46 86,47
0,46 86,47

45.708,42
45.708,42

Direitos da Cidadania
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

154.550,00
154.550,00

132.458,00
132.458,00

14.957,40
14.957,40

1.610,13
1.610,13

13.461,86
13.461,86

0,02 10,16
0,02 10,16

118.996,14
118.996,14

4.004.114,40
335.000,00
904.500,00
2.759.614,40

5.917.830,54
6.356,29
1.784.892,92
4.126.581,33

4.407.608,63
3.248,09
414.250,83
3.990.109,71

703.577,64
1.928,00
701.649,64

3.406.360,74
3.248,00
30.682,60
3.372.430,14

5,41 57,56
0,01 51,10
0,05 1,72
5,36 81,72

2.511.469,80
3.108,29
1.754.210,32
754.151,19

40.156,61
40.156,61

773,51
773,51

38.402,14
38.402,14

496.563,17
496.023,17

161.592,16
161.342,16

540,00

250,00

Ensino Superior
Educação Infantil

Urbanismo
Administração Geral
Infra_estrutura Urbana
Serviços Urbanos
Transportes Coletivos Urbanos
Habitação
Habitação Urbana
Saneamento
Saneamento Básico Urbano
Gestão Ambiental
Administração Geral
Tecnologia da Informação

350.214,94
63.632,18
286.582,76

5.000,00
664.500,00
664.500,00

412.330,70
412.330,70

0,06
0,06

9,31
9,31

373.928,56
373.928,56

450.138,95
449.598,95

0,72 60,73
0,71 64,36

291.039,06
249.012,18

540,00

5,12

4.963,10
10.000,00

20.000,00
20.000,00
1.342.000,00
775.000,00
20.000,00

741.178,01
698.611,13

Saneamento Básico Rural
Preservação e Conservação Ambiental

110.000,00
37.000,00

4.963,10
10.540,00

Controle Ambiental

340.000,00

27.063,78

65.640,72
65.640,72

27.063,78
IMPRESSÃO: Neila Bissoli

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Página 1 de 2

E&L Produções de Software LTDA

www.diariomunicipal.es.gov.br

18/11/2014 (Terça-feira)

DOM/ES - Edição N° 140

Página 9

MUNICÍPIO DE CASTELO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2014

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)
Recuperação de Áreas Degradadas

R$ 1,00

20.000,00

Recursos Hídricos

40.000,00

Agricultura
Administração Geral

2.581.700,00
1.619.100,00

Normatização e Fiscalização

2.501.606,76
1.696.928,89

106.451,57
106.451,57

1.482.406,13
682.732,23

269.494,53
143.104,03

1.218.332,77
609.889,29

1,94 48,70
0,97 35,94

1.283.273,99
1.087.039,60

126.390,50

576.734,50

0,92 74,63

196.088,50

22.090,48
9.618,50

0,04 99,36
0,02 99,96

142,52
3,37

1.000,00

Extensão Rural

791.200,00

772.823,00

767.823,00

Irrigação
Promoção da Produção Agropecuária

25.400,00
145.000,00

22.233,00
9.621,87

22.232,40
9.618,50

353.500,00
353.500,00

402.902,04
402.902,04

58.000,00
10.000,00
48.000,00
1.200.000,00
940.000,00

1.200.000,00
940.000,00

260.000,00
879.500,00
879.500,00

Comércio e Serviços
Turismo
Comunicações
Comunicação Social
Comunicações Postais
Energia
Conservação de Energia
Energia Elétrica
Transporte
Transporte Rodoviário
Desporto e Lazer
Administração Geral
Desporto de Rendimento
Desporto Comunitário
Lazer
Encargos especiais
Serviço da Dívida Interna
Outros Encargos Especiais
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Reserva de Contingência

147.810,75
147.810,75

388.080,91
388.080,91

157.669,08
157.669,08

385.830,91
385.830,91

0,61 95,76
0,61 95,76

17.071,13
17.071,13

64.176,00

64.176,00

9.359,00

39.571,00

0,06 61,66

24.605,00

64.176,00

64.176,00

9.359,00

39.571,00

0,06 61,66

24.605,00

298.432,40
159.532,40

1.066.791,14
885.148,43

90.484,40
90.484,40

578.132,58
535.389,87

0,92 48,18
0,85 56,96

621.867,42
404.610,13

260.000,00

138.900,00

181.642,71

42.742,71

0,07 16,44

217.257,29

641.190,25
641.190,25

9.487,66
9.487,66

632.241,27
632.241,27

130.286,36
130.286,36

615.214,63
615.214,63

0,98 95,95
0,98 95,95

25.975,62
25.975,62

2.045.350,00
8.000,00

1.723.124,29
24.359,35

85.356,82

1.224.179,70
17.236,40

133.573,40

1.179.789,44
17.236,40

1,87 68,47
0,03 70,76

543.334,85
7.122,95

120.000,00
1.752.350,00

165.000,00
1.526.743,94

0,26 100,00
1,58 65,11

532.700,90

165.000,00

7.021,00

1.218.414,60
293.414,60

1.067.593,03
196.593,03

925.000,00

871.000,00

85.356,82
54.855,02
54.855,02

165.000,00
1.038.433,30

130.063,40

165.000,00
994.043,04

3.510,00

3.510,00

3.510,00

0,01 49,99

3.511,00

1.067.268,98
196.268,98

207.041,38
65.919,29

869.507,52
166.937,29

1,38 81,45
0,27 84,92

198.085,51
29.655,74

871.000,00

141.122,09

702.570,23

1,12 80,66

168.429,77

74.163.420,92

12.931.881,11

62.923.448,09

100 61,35

39.645.413,19

1.205.000,00
1.205.000,00

TOTAL (III) = (I + II)

91.496.800,00

102.568.861,28

9.766.917,85
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MUNICÍPIO DE CASTELO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2014 – SETEMBRO E OUTUBRO
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)
R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO
PREVISÃO
PREVISÃO
RECEITAS REALIZADAS
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)
INICIAL
ATUALIZADA
No Bimestre
Até o Bimestre
%
(a)
(b)
(c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU
1.1.1- IPTU
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU

4.851.000,00

4.851.000,00

1.456.186,62

4.183.750,04

86,25

1.140.000,00
950.000,00

1.140.000,00
950.000,00

706.855,71
673.600,69

902.222,86
717.863,87

79,14
75,56

5.000,00

5.000,00

328,02

365,13

7,30

130.000,00

130.000,00

26.830,87

159.534,08

122,72

55.000,00

55.000,00

6.096,13

24.459,78

44,47

0,00

0,00

1.047.000,00

1.047.000,00

1.020.000,00
0,00

1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI
1.2.1- ITBI
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI

0,00

0,00

212.208,94

688.953,35

65,80

1.020.000,00
0,00

211.691,68
0,00

685.943,95
420,00

67,25
0,00

12.000,00

12.000,00

443,22

2.219,20

0,00

15.000,00

15.000,00

74,04

370,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.944.000,00
1.880.000,00
14.000,00
40.000,00

1.944.000,00
1.880.000,00
14.000,00
40.000,00

398.487,66
392.055,69
1.573,87
4.417,03

1.887.048,57
1.834.134,71
10.810,79
33.943,37

97,07
97,56
77,22
84,86

10.000,00

10.000,00

441,07

8.159,70

81,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

720.000,00
720.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

720.000,00
720.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

138.634,31
138.634,31
0,00
0,00
0,00
0,00

705.525,26
705.525,26
0,00
0,00
0,00
0,00

97,99
97,99
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.950.000,00
17.300.000,00
17.300.000,00
0,00
16.700.000,00
160.000,00
500.000,00
40.000,00
2.250.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.950.000,00
17.300.000,00
17.300.000,00
0,00
16.700.000,00
160.000,00
500.000,00
40.000,00
2.250.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.266.818,23
2.301.500,20
2.301.500,20
0,00
2.696.799,48
25.494,66
73.651,22
35.365,77
134.006,90
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.323.197,64
13.912.404,13
13.912.404,13
0,00
13.636.864,44
114.725,97
357.838,31
37.407,28
2.263.957,51
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82,07
80,42
80,42
0,00
81,66
71,70
71,57
93,52
100,62
0,00

41.801.000,00
PREVISÃO
INICIAL

41.801.000,00
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)

20.000,00
2.776.500,00
1.445.000,00
6.500,00
760.000,00
330.000,00
200.000,00
35.000,00
3.430.000,00
3.400.000,00
30.000,00
0,00
1.000.000,00

20.000,00
2.776.500,00
1.445.000,00
6.500,00
760.000,00
330.000,00
200.000,00
35.000,00
3.430.000,00
3.400.000,00
30.000,00
0,00
1.000.000,00

4.255,99
568.741,26
202.168,67
0,00
114.132,00
56.780,12
179.188,69
16.471,78
57.064,30
50.500,29
6.564,01
0,00
0,00

26.569,73
1.730.827,64
1.048.560,08
553,07
285.330,00
154.051,90
179.188,69
63.143,90
581.977,04
555.594,45
26.382,59
0,00
0,00

7.226.500,00

7.226.500,00

630.061,55

2.339.374,41

1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS
1.3.1- ISS
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS
1.3.3- Dívida Ativa do ISS
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF
1.4.1- IRRF
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)
1.5.1- ITR
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR
1.5.3- Dívida Ativa do ITR
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
2.1- Cota-Parte FPM
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d
2.2- Cota-Parte ICMS
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação
2.5- Cota-Parte ITR
2.6- Cota-Parte IPVA
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
VINCULADOS AO ENSINO
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
5.1- Transferências do Salário-Educação
5.2- Transferências Diretas - PDDE
5.3- Transferências Diretas - PNAE
5.4 - Transferências Diretas - PNATE
5.5- Outras Transferências do FNDE
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
6.1- Transferências de Convênios
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)
FUNDEB
RECEITAS DO FUNDEB
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))

PREVISÃO
INICIAL
7.390.000,00
3.460.000,00
3.340.000,00
32.000,00
100.000,00

PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
7.390.000,00
3.460.000,00
3.340.000,00
32.000,00
100.000,00

6.723.004,85
34.506.947,68
82,55
RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre
Até o Bimestre
%
(b)
(c) = (b/a)x100
132,85
62,34
72,56
8,51
37,54
46,68
89,59
180,41
16,97
16,34
0,00
0,00
0,00
32,37

RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre
Até o Bimestre
%
(b)
(c) = (b/a)x100
1.053.363,41
460.300,00
539.359,87
5.098,92
14.730,26

6.064.638,54
2.782.480,61
2.727.337,48
22.945,14
71.567,75

82,07
80,42
81,66
71,70
71,57

8.000,00

8.000,00

7.073,13

7.481,36

93,52

450.000,00
19.760.000,00
19.700.000,00
0,00

450.000,00
19.760.000,00
19.700.000,00
0,00

26.801,23
2.775.384,18
2.757.049,29
0,00

452.826,20
14.604.761,25
14.520.423,65
0,00

100,63
73,91
73,71
0,00

60.000,00
60.000,00
12.310.000,00
12.310.000,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

18.334,89
1.703.685,88

84.337,60
8.455.785,11

140,56
68,69

10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB
11.2- Complementação da União ao FUNDEB
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB
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DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(d)

DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre
Até o Bimestre
%
(e)
(f) = (e/d)x100

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

12.508.145,00

12.449.015,00

2.129.351,74

9.395.361,23

75,47

13.1- Com Educação Infantil
13.2- Com Ensino Fundamental
14- OUTRAS DESPESAS
14.1- Com Educação Infantil
14.2- Com Ensino Fundamental
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)

2.865.966,00
9.642.179,00
7.251.855,00
3.565.840,50
3.686.014,50
19.760.000,00

2.815.966,00
9.633.049,00
8.395.028,85
3.993.840,50
4.401.188,35
20.844.043,85

547.287,18
1.582.064,56
1.049.130,60
346.505,32
702.625,28
3.178.482,34

2.455.231,08
6.940.130,15
5.124.297,89
1.795.378,19
3.328.919,70
14.519.659,12

87,19
72,04
61,04
44,95
75,64
69,66

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB
16.1 - FUNDEB 60%
16.2 - FUNDEB 40%
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
17.1 - FUNDEB 60%
17.2 - FUNDEB 40%
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)
INDICADORES DO FUNDEB

VALOR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VALOR
14.519.659,12

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

64,33

35,09
0,58
VALOR

3.000,21
0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 20142
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
PREVISÃO
PREVISÃO
RECEITAS REALIZADAS
INICIAL
ATUALIZADA
No Bimestre
Até o Bimestre
%
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE
(a)
(b)
(c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE
23- EDUCAÇÃO INFANTIL
23.1 - Creche
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
23.2 - Pré-escola
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
24- ENSINO FUNDAMENTAL
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
25- ENSINO MÉDIO
26- ENSINO SUPERIOR
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
28- OUTRAS
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)

10.450.250,00
DOTAÇÃO
INICIAL

10.450.250,00
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(d)

7.638.976,50
3.528.136,00
2.865.966,00
662.170,00
4.110.840,50
3.565.840,50
545.000,00
15.848.193,50
13.328.193,50
2.520.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.487.170,00

8.051.067,59
3.546.694,04
2.815.966,00
730.728,04
4.504.373,55
3.993.840,50
510.533,05
16.520.646,26
14.034.237,35
2.486.408,91
0,00
0,00
0,00
0,00
24.571.713,85

1.680.751,21
8.626.736,92
82,55
DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre
Até o Bimestre
%
(e)
(f) = (e/d)x100
1.052.169,12
646.062,85
547.287,18
98.775,67
406.106,27
346.505,32
59.600,95
2.589.640,07
2.284.689,84
304.950,23
0,00
0,00
0,00
0,00
3.641.809,19

5.136.683,34
2.992.037,05
2.455.231,08
536.805,97
2.144.646,29
1.795.378,19
349.268,10
11.823.287,48
10.269.049,85
1.554.237,63
0,00
0,00
0,00
0,00
16.959.970,82

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50)
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

8.455.785,11
0,00
84.337,60
0,00
0,00
0,00

35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO
ENSINO4
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS
VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO
INICIAL
ENSINO
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA
FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB

63,80
84,36
87,19
73,46
47,61
44,95
75,64
71,57
73,17
62,51
0,00
0,00
0,00
0,00
69,02

DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(d)

0,00
8.540.122,71
8.419.848,11

24,40

DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre
Até o Bimestre
%
(e)
(f) = (e/d)x100

0,00
1.480.000,00
0,00

0,00
1.480.000,00
0,00

0,00
142.521,67
0,00

0,00
390.894,92
0,00

7.467.500,00

7.421.579,74

680.213,70

2.436.432,12

8.947.500,00

8.901.579,74

822.735,37

2.827.327,04

SALDO ATÉ O BIMESTRE

CANCELADO EM 2014 (g)

60.818,88
60.818,88
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
26,41
0,00
32,83

0,00
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VALOR
304.329,95

48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE

15.604.467,50

49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE

14.326.785,25

49.1 Orçamento do Exercício

14.025.455,51

49.2 Restos a Pagar

301.329,74

50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE

84.337,60

51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL
1.666.349,80
FONTE: Balancete Consolidado da Receita do 1º bimestre/2014 e balancete da despesa da Secretaria Municipal de Educação
1
Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2
Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser
utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”
3
Caput do artigo 212 da CF/1988
4

Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
Prefeito Municipal

NEILA BISSOLI
Contadora Responsável CRC-ES n° 011102/O-9
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Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Colatina-ES., 17 de Novembro de 2014

Câmara Municipal

OLMIR FERNANDO DE ARAUJO CASTIGLIONI

PORTARIA Nº 1032014

Publicação Nº 4549

Presidente

PORTARIA Nº 103/2014
JUAREZ VIEIRA DE PAULA, Presidente da Câmara Municipal
de Colatina, do Estado do Espírito Santo, eleito na forma da Lei,
e usando de atribuições legais, em especial as contidas no Inciso
XX do Artigo 31 da Resolução nº 96/93, de 16/11/93 - Regimento
Interno Cameral, Resolve:
Art. 1º - Fica nomeado o Sr. LUCIANO CARDOSO GASPERAZZO, no Cargo de Secretário de Gabinete Parlamentar, do quadro
de provimento em comissão da Câmara Municipal de Colatina, a
partir do dia 13 (treze) de Outubro de 2014.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Colatina-ES., 13 de Outubro de 2014

PORTARIA Nº 1192014

Publicação Nº 4555

PORTARIA Nº 119/2014
OLMIR FERNANDO DE ARAUJO CASTIGLIONI, Presidente da
Câmara Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, eleito
na forma da Lei, e usando de atribuições legais, em especial as
contidas no Inciso XX do Artigo 31 da Resolução nº 96/93, de
16/11/93 - Regimento Interno Cameral, Resolve:
Art. 1º - Fica exonerada a Sr.ª JANES MARIA BARCELOS CAMPO DALL’ ORTO, do Cargo de Secretário de Gabinete Parlamentar, do quadro de provimento em comissão da Câmara Municipal
de Colatina, a partir do dia 17 (dezessete) de Novembro de 2014.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JUAREZ VIEIRA DE PAULA

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Presidente

Colatina-ES., 17 de Novembro de 2014
OLMIR FERNANDO DE ARAUJO CASTIGLIONI

PORTARIA Nº 1042014

Publicação Nº 4551

Presidente

PORTARIA Nº 104/2014
JUAREZ VIEIRA DE PAULA, Presidente da Câmara Municipal
de Colatina, do Estado do Espírito Santo, eleito na forma da Lei,
e usando de atribuições legais, em especial as contidas no Inciso
XX do Artigo 31 da Resolução nº 96/93, de 16/11/93 - Regimento
Interno Cameral, Resolve:
Art. 1º - Fica nomeado o Sr. AMILTON RENATO FERRARI,
para ocupar o Cargo de Assessor Parlamentar, do quadro de provimento em comissão da Câmara Municipal de Colatina, a partir do
dia 14 (quatorze) de Outubro de 2014.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Colatina-ES., 14 de Outubro de 2014

PORTARIA Nº 1202014

Publicação Nº 4556

PORTARIA Nº 120/2014
OLMIR FERNANDO DE ARAUJO CASTIGLIONI, Presidente da
Câmara Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, eleito
na forma da Lei, e usando de atribuições legais, em especial as
contidas no Inciso XX do Artigo 31 da Resolução nº 96/93, de
16/11/93 - Regimento Interno Cameral, Resolve:
Art. 1º - Fica exonerada a Sr.ª ADUCINETHE ZAMPROGNO
NASCIMENTO, do Cargo de Assessor Parlamentar, do quadro de
provimento em comissão da Câmara Municipal de Colatina, a partir do dia 17 (dezessete) de Novembro de 2014.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JUAREZ VIEIRA DE PAULA

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Presidente

Colatina-ES., 17 de Novembro de 2014
OLMIR FERNANDO DE ARAUJO CASTIGLIONI

PORTARIA Nº 1182014

Publicação Nº 4553

Presidente

PORTARIA Nº 118/2014
OLMIR FERNANDO DE ARAUJO CASTIGLIONI, Presidente da
Câmara Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, eleito
na forma da Lei, e usando de atribuições legais, em especial as
contidas no Inciso XX do Artigo 31 da Resolução nº 96/93, de
16/11/93 - Regimento Interno Cameral, Resolve:
Art. 1º - Fica exonerada a Sr.ª MARIA DA PENHA SEIDEL, do
Cargo de Chefe de Gabinete Parlamentar, do quadro de provimento em comissão da Câmara Municipal de Colatina, a partir do dia
17 (dezessete) de Novembro de 2014.
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Ibiraçu

Nova Venécia

Prefeitura

Prefeitura

RESUMO DE CONTRATO Nº. 284/14

Publicação Nº 4501

CHAMADA PÚBLICA - 001 - FMS

Publicação Nº 4507

Resumo de Contrato

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VENÉCIA

Nº. 284/14

AVISO DE CHAMADA
PÚBLICA PARA LOCAÇÃO DE

Contratante: Município de Ibiraçu. Contratada: RECREIO VITORIA VEICULOS S.A. CNPJ 01.973.495/0001-06. Proc. N°s: 559
e 725/14. PP nº 135/14. Objeto: Aquisição de dois veículos, zero
quilômetro, para atender a Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Infraestrutura. Valor global de R$ 92.550,00. Vigência:
31/12/14. Data da Assinatura: 12/11/14.
Ibiraçu, 17 de Novembro de 2014.
EDUARDO M. ZANOTTI
Prefeito Municipal

AVISO DE
0145/2014

LICITAÇÃO

PREGÃO

PRESENCIAL
Publicação Nº 4514

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial

IMÓVEL Nº 001/2014
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VENÉCIA - ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, através da Comissão Permanente de Licitação,
torna público o interesse em locar um imóvel para funcionamento
da Farmácia Popular do Brasil no Município de Nova Venécia, através do recebimento dos envelopes de documentações e propostas
comerciais que deverão ser protocolados no Protocolo Geral da
Prefeitura Municipal de Nova Venécia/ES, localizada na Av. Vitória, nº 347, Centro – Nova Venécia-ES, CEP: 29.830-000, até às
15:00 horas do dia 09 de dezembro de 2014.
Observação:
- O modelo das propostas a serem apresentadas, as especificações do imóvel pretendido e toda documentação necessária estão
inseridos no Edital de Chamada Pública em epígrafe.

0145/2014
A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público que realizará às 09
horas dia 02/12/14, Licitação na Modalidade Pregão Presencial, que tem por objeto aquisição de filtros, pré filtros e refis para
atender as Escolas: EMEIEF Vereador Leandro Zinger, EMPEIEF
Pedanga, EMEF Padre Carlos Furbeta e EMEI Gente Muída, no
Municipio de Ibiraçu. Proc. 3739/14. O edital e seus anexos deverão ser solicitados através do email licitação@ibiracu.e.gov.br ou
retirados através do site: www.ibiracu.es.gov.br.
Angela Mª T.Polezeli
Pregoeira Oficial

O Edital poderá ser obtido pelo e-mail licitacaonv@hotmail.com ou
pelo site www.novavenecia.es.gov.br ou na sala de Licitações, de
segunda a sexta-feira, das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 15:00
horas, no endereço sito na Av. Vitória, nº 347 – Centro - Nova
Venécia – ES.
Informações pelo tel. (27) 3752-9004.
Nova Venécia/ES, 17 de novembro de 2014.
TATIANY DA SILVA PIROLA
PRESIDENTE DA CPL

São Domingos do Norte
Prefeitura
CONTRATO 190/2014

Publicação Nº 4498

RESUMO DO CONTRATO 190/2014. CONTRATANTE: Município de São Domingos do Norte. CONTRATADA: Redalmus
Comercial Ltda Epp. OBJETO: aquisição de materiais médico
hospitalares e equipamentos para atender as ESFs (Estratégias
Saúde da Família) e a unidade de Saúde desta municipalidade.
VIGÊNCIA: 12(doze) meses a partir da assinatura do contrato.
VALOR: R$ 2.599,00 Global. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
Ficha – 367, 372, 381. AUTORIZAÇÃO: Pregão Presencial n˚.
49/2014 para registro de preços, São Dom. do Norte/ES, 05 de
Novembro de 2014.
José Geraldo Guidoni
Prefeito Municipal
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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Publicação Nº 4499

Republicação do Anexo 7 da RGF, para atendimento ao Modelo Anexo I da Portaria nº 39-R/2013

PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2014
LRF, art. 48 - Anexo 7

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL

VALOR

% SOBRE A RCL

Despesa Total com Pessoal - DTP

12.174.926,86

49,28%

Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) <%>

13.339.933,91

54,00%

Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - <%>

12.672.937,21

51,30%

VALOR

% SOBRE A RCL

DÍVIDA CONSOLIDADA
Dívida Consolidada Líquida

-10.739.133,35

-43,47%

Limite Definido por Resolução do Senado Federal

29.644.297,57

120,00%

VALOR

% SOBRE A RCL

GARANTIAS DE VALORES
Total das Garantias Concedidas

0,00

0,00%

5.434.787,89

22,00%

VALOR

% SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas

0,00

0,00%

Operações de Crédito por Antecipação da Receita

Limite Definido por Resolução do Senado Federal
OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00

0,00%

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de
Crédito Internas e Externas

3.952.573,01

16,00%

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de
Crédito por Antecipação da Receita

1.729.250,69

7,00%

RESTOS A PAGAR

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS DO
EXERCÍCIO)

Valor Total

0,00

0,00

FONTE: SEMAF, Setor de Contabilidade
JOSÉ GERALDO GUIDONI

RENATO JOSÉ ZORNANELLI

PREFEITO

CONTADOR CRC/ES 4569/O-0
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REPUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 563/2014

Publicação Nº 4525

DECRETO Nº 563, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2014.

Prefeitura
ERRATA DO DECRETO Nº 535/2014

NOMEIA SERVIDOR
Publicação Nº 4510

ERRATA
Decreto nº 535 publicado no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo, Edição 130 do dia 04/11/2014, que nomeia servidor.
Onde se lê:
“NOMEAR, interinamente, o Senhor ELEUTERO SCHNEIDER, para
exercer o Cargo Comissionado de Chefe de Gabinete do Prefeito.”
Leia-se:
“NOMEAR, interinamente, o Senhor ELEUTÉRIO SCHNEIDER, para
exercer o Cargo Comissionado de Chefe de Gabinete do Prefeito”
”

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de São
Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas
atribuições legais.
DECRETA:
Art. 1º - NOMEAR, interinamente, o Senhor ALDIVINO ANTUNES PINTO, Matrícula 3317, para exercer o Cargo Comissionado
de Diretor de Previdência e Atuária, Padrão CC-2, do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel
da Palha, da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, a partir
de 14 de novembro de 2014.
Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário, especialmente
o Decreto nº 199, de 14 de abril de 2014.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

ORDEM DE SERVIÇO Nº 011/2014/SEMF - HORAS
EXTRAS

Publicação Nº 4512

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ORDEM DE SERVIÇO Nº 011/2014
O Secretário Municipal de Finanças da Prefeitura de São Gabriel
da Palha – ES, usando suas atribuições legais e em especial o ART.
168 da Lei Municipal nº 718/91, de 16 de Dezembro de 1991, e
Considerando a necessidade de serviços extraordinários dos servidores lotados no Departamento de Receita e Fiscalização.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, Estado do
Espírito Santo, em 14 de novembro de 2014.
HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS
Prefeito Municipal
Publicado nesta Secretaria Municipal de Administração, na data
supra.
VALDECIR PINTO CEZAR
Secretário Municipal de Administração Interino

RESOLVE:
Art. 1º. Autorizar o servidor Anildo Eulálio dos Santos lotado na Secretaria Municipal de Finanças, a realizar serviços extraordinários no período de 16 de novembro de 2014 a 15 de
dezembro de 2014, para a Secretaria Municipal de Finanças.
Parágrafo único – Os servidores atingidos pela presente ordem
de serviço serão pagos as horas extras necessárias ao cumprimento do presente objeto.
Art. 2º. Esta ordem de serviço entra em vigor na presente data.
Art. 3º. Publique-se no quadro de publicações desta Prefeitura.
Art. 4º. Dê ciência aos servidores deste Departamento.
Obs: Os funcionários do Departamento de Contabilidade e funcionários do NAC – Núcleo de Atendimento ao Contribuinte que tiverem hora extra neste período, o Departamento de Recursos Humanos esta
autorizado a fazer o pagamento das referidas horas,
de acordo com as horas feitas no relógio de ponto
desta municipalidade.

ERRATA PREGÃO PRESENCIAL 86-2014

Publicação Nº 4527

ERRATA - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 86/2014
Onde se Lê: DATA DE ABERTURA: 26/11/2014 ás 13h.
Leia-sê: DATA DE ABERTURA: 28/11/2014 ás 08h.
O edital poderá ser retirado através do site www.saogabriel.es.
gov.br, demais informações pelo telefone 00 XX 27 3727-1366,
ramal 368.
São Gabriel da Palha, em 17/11/2014.
SÉRGIO FABIANO DE SOUZA DIAS
Pregoeiro Oficial

AVISO PREGÃO PRESENCIAL 87-2014

Publicação Nº 4528

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 87/2014
DATA DE ABERTURA: 02/12/2014 ás 13h.

São Gabriel da Palha, em 17 de novembro de 2014.
ANDERSON SODRÉ DA SILVA
Secretário Municipal de Finanças

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais para o
Laboratório Público Municipal da Secretaria Municipal de Saúde.
O edital poderá ser retirado através do site www.saogabriel.es.
gov.br, demais informações pelo telefone 00 XX 27 3727-1366,
ramal 368.
São Gabriel da Palha, em 17/11/2014.
SÉRGIO FABIANO DE SOUZA DIAS
Pregoeiro Oficial
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LEI N.º 2.495/2014 - REESTRUTURAÇÃO DO CÓDIGO
DE MEIO AMBIENTE-PROC.N.º 008144-2014

Publicação Nº 4552

PORTARIA Nº 942/2014

Lei n.º 2.495, de 17 de novembro de 2014.

LOCALIZA SERVIDOR
HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de São
Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando de suas
atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º - LOCALIZAR o servidor EDVALDO SOARES SILVA, Matrícula 122, Almoxarife, Carreira V, Classe “F”, na Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Agropecuário, no período
de 12/11/2014 a 24/11/2014, na forma do Art. 40 da Lei 718/91.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 12 de novembro de 2014.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, em 17 de
novembro de 2014.
HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria Municipal de Administração, na data
supra.

Dispõe Sobre a Reestruturação do Código de Meio Ambiente do
Município de São Gabriel da Palha e dá Outras Providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA, do Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições:
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1.º Este Código, respeitadas as competências da União e do
Estado, fundamentado na legislação e nas necessidades locais,
regula a ação pública do Município de São Gabriel da Palha no
estabelecimento de normas de gestão ambiental, em relação com
os cidadãos e instituições públicas e privadas na preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação e proteção dos recursos
naturais, no controle das atividades potencialmente poluidoras e
do meio ambiente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, de forma a garantir o desenvolvimento
sustentável.
TÍTULO II
DA POLÍTICA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

VALDECIR PINTO CEZAR
Secretário Municipal de Administração Interino

CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS

LEI N.º 2.494/2014 - DECLARA DE UTILIDADE
PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO GABRIELENSE DOS
APICULTORES
CONSCIENTES-AGAC-PROC.N.º
008015-2014

Publicação Nº 4550

Lei n.º 2.494, de 113 de novembro de 2014.
Declara de Utilidade Pública a Associação Gabrielense dos Apicultores Conscientes – AGAC.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA, do Estado
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições:
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 2.º A Política do Meio Ambiente do Município de São Gabriel
da Palha objetiva propiciar e manter o meio ambiente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida
em suas diferentes manifestações, impondo-se ao Poder Público
e à coletividade o dever de promover sua proteção, conservação,
controle, preservação e recuperação para a presente e as futuras
gerações.
Art. 3.º A Política Municipal do Meio Ambiente do Município de São
Gabriel da Palha orientam-se pelos seguintes princípios:
I - na ação municipal na manutenção do equilíbrio ecológico dos
ambientes urbanos, rurais e naturais, considerando meio ambiente como um patrimônio de interesse público a ser necessariamente assegurado e protegido para toda coletividade;

Art. 1.º - Fica declarada de utilidade pública para todos os fins, a
Associação Gabrielense dos Apicultores Conscientes – AGAC, entidade sem fins lucrativos, apartidária, sem distinção de credo ou
raça, com sede na Avenida Antônio José de Souza, 565, Bairro
Nossa Senhora Aparecida.

II - no uso controlado e sustentável dos recursos naturais;

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

IV - na proteção dos ecossistemas, com a preservação, conservação e manutenção de áreas ambientalmente sensíveis e a recuperação de áreas degradadas de comprovada função ecológica;

Art. 3.º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, Estado do
Espírito Santo, 13 de novembro de 2014.
HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria Municipal de Administração, na data
supra.
VALDECIR PINTO CÉZAR
Secretário Municipal de Administração Interino

III - na promoção do uso sustentável da energia, com ênfase nas
formas de: eólica, solar, biomassa ou outras alternativas de baixo
impacto ambiental;

V - na obrigatoriedade de reparação ao dano ambiental, independentemente de possíveis sanções civis, administrativas ou penais
ao causador de poluição ou de degradação ambiental, bem como
a adoção de medidas preventivas;
VI - na educação ambiental como processo permanente de ação
e reflexão individual e coletiva voltados para a construção de valores, saberes, conhecimentos, atitudes e hábitos, visando uma
relação sustentável da sociedade humana com o ambiente que
integra, com a filosofia de ensinar hoje para não precisar punir
amanhã;
VII - no controle através do poder de polícia administrativa das
atividades potencial e/ou efetivamente poluidoras;
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VIII - no incentivo à pesquisa e ao estudo científico e tecnológico,
objetivando o conhecimento da ecologia dos ecossistemas, seus
desequilíbrios e a solução de problemas ambientais existentes;

V - impor, ao poluidor e ao degradador, a obrigação de recuperar
e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, a contribuição
pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos;

IX - na garantia ao acesso às informações relativas ao meio ambiente;

VI - articular e integrar ações e atividades ambientais intermunicipais, favorecendo consórcios e outros instrumentos de cooperação
para controle e proteção do meio ambiente, em especial os seus
ecossistemas, os recursos hídricos e a gestão dos resíduos sólidos;

X - na promoção e na participação da sociedade através de seus
representantes na sua formulação e implementação das diretrizes
da Política Ambiental, bem como nas instâncias de decisão do Município, conforme estabelecido neste Código;
XI - na unidade na política ambiental e na gestão municipal, sem
prejuízo de descentralização de ações;
XII - na promoção do desenvolvimento econômico e social integrado com a sustentabilidade ambiental;
XIII - na imposição ao usuário, de contribuição pela utilização de
recursos naturais para fins econômicos;
XIV - na racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do
ar;
XV - na proteção, conservação e recuperação dos recursos hídricos
superficiais, (lagos, lagoas e reservatórios, córregos, rios e outros
cursos de água), das nascentes e as águas subterrâneas.
CAPÍTULO II
DO INTERESSE LOCAL
Art. 4.º Para o cumprimento do disposto no Art. 30 da Constituição
Federal, no que concerne ao meio ambiente, considera-se como
de interesse local qualquer ação de natureza econômica e social
praticada por pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que possa causar efeito físico e/ou biológico, direto ou indireto, nos ecossistemas existentes, no todo ou em parte, no território
do Município, em especial relacionada a:
I - cultura, hábitos, costumes, posturas e práticas sociais e econômicas regionais;

VII - identificar e caracterizar os ecossistemas do Município, as fragilidades, as ameaças, os riscos e os usos compatíveis; definindo
as ações específicas para a gestão adequada desses ambientes;
VIII - estabelecer normas, critérios e padrões de qualidade ambiental, emissão de efluentes, bem como, normas relativas ao uso
e manejo de recursos naturais, adequando-as permanentemente
em face da legislação vigente, bem como das inovações tecnológicas;
IX - estimular a aplicação da melhor tecnologia disponível para a
permanente redução dos níveis de poluição;
X - preservar, conservar e recuperar as áreas consideradas de relevante interesse ambiental, localizadas no Município;
XI - estimular o desenvolvimento de pesquisas e uso adequado
dos recursos naturais;
XII - promover a educação ambiental na sociedade local, especialmente na rede de ensino municipal, objetivando a sua participação ativa na conservação, preservação e recuperação do meio
ambiente;
XIII - instituir e implementar o zoneamento ecológico-econômico;
XIV - monitorar a qualidade da água, do ar, do solo e dos níveis
de poluição sonora;
XV - inspecionar o armazenamento, comercialização, uso, transporte e manipulação de produtos, bens e serviços, materiais e
rejeitos perigosos, métodos e técnicas que comportem risco para
a qualidade de vida e o meio ambiente;

II - saúde da coletividade e dos indivíduos;

XVI - fiscalizar e exercer o poder de polícia em defesa do meio
ambiente, nos limites desta Lei, sem prejuízo da aplicação da legislação estadual e federal pertinentes;

III - bacia hidrográfica do Rio São José e Barra Seca, no sistema
lacunar e/ou áreas pantanosas do território do Município, no solo
e subsolo, flora e fauna, nas matas ciliares e nas vegetações do
Município;

XVII - criar condições para promover crescentes níveis de saúde
ambiental da coletividade, por meio do provimento de infraestrutura sanitária, processos educativos, inclusive, de condições de
salubridade das edificações, vias e logradouros públicos;

IV - patrimônio artístico, histórico, estético, turístico e paisagístico
do Município;

XVIII - proteger o patrimônio arqueológico, cultural, paleontológico, paisagístico, histórico e ecológico do município;

V - armazenagem, beneficiamento, manipulação e transporte de
produtos, mercadorias, materiais e rejeitos perigosos e/ou tóxicos,
inclusive ao longo das estradas e Rodovias.

XIX - controlar a localização, instalação, operação e ampliação de
empreendimentos potencial ou efetivamente poluidores, através
de prévio licenciamento ambiental e outros instrumentos administrativos visando garantir a qualidade ambiental e a conservação
dos recursos naturais;

Parágrafo único. O território do Município de São Gabriel da Palha
compreende parte terrestre, cujos limites se encontram definidos
em leis.
CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS
Art. 5.º São objetivos da Política Municipal do Meio Ambiente:
I - compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a
preservação da qualidade do meio ambiente, dos recursos naturais e do equilíbrio ecológico;
II - compatibilizar a Política Municipal do Meio Ambiente com as
políticas nacional e estadual do meio ambiente;
III - controlar a produção, comercialização, transporte de bens e
serviços, o uso de métodos e técnicas que comportem risco para a
degradação da qualidade e o equilíbrio do meio ambiente;

XX - promover a utilização de energia renovável, com ênfase nas
formas hídrica, solar, biomassa, assim como outras alternativas de
baixo impacto ambiental e que venham contribuir para redução
das emissões de carbono na atmosfera;
XXI - defender e proteger a região Noroeste do Estado do Espírito
Santo, e áreas de interesse ecológico e turístico do Noroeste do
Espírito Santo, mediante convênios e consórcios com municípios
da região; e
XXII - criar parques, reservas e estações ecológicas, áreas de proteção ambiental e as de relevante interesse ecológico e turístico,
entre outros.
Parágrafo único. As atividades empresariais, públicas ou privadas
serão exercidas em consonância com as diretrizes da Política Municipal do Meio Ambiente.

IV - articular e integrar as ações e atividades ambientais desenvolvidas pelos diversos órgãos e entidades do Município, e com os
órgãos federais e estaduais, quando necessário;
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CAPÍTULO IV
DOS INSTRUMENTOS
Art. 6.º São instrumentos da Política do Meio Ambiente do Município de São Gabriel da Palha:
I - o Sistema Municipal de Meio Ambiente;
II - o zoneamento ecológico-econômico do Município;
III - o Plano Diretor de Arborização e Áreas Verdes;
IV - os padrões de emissões e qualidade ambiental;
V - o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;
VI - a criação, implantação, implementação e manutenção de unidades de conservação municipais e demais espaços especialmente
protegidos;
VII - o Sistema Municipal de Informações e Cadastros Ambientais
- SICA;
VIII - cadastro de atividades potencialmente poluidoras, de profissionais, empresas e entidades que atuam na área de meio ambiente;
IX - as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da
degradação ambiental;
X - monitoramento, controle e fiscalização ambiental;
XI - auditoria ambiental;
XII - audiência pública;
XIII - educação ambiental;
XIV - compensação ambiental;
XV - benefícios econômicos e/ou fiscais, concedidos como forma
de incentivo a preservação e conservação dos recursos naturais,
regulamentadas através da legislação vigente ou de normas municipais;
XVI - Plano Municipal de Saneamento;
XVII - Plano Diretor Municipal - PDM;
XVIII - Avaliação Ambiental Estratégica - AAE;
XIX - Avaliação de Impacto Ambiental - AIA;
XX - Estudo Prévio de Impacto Ambiental - EPIA;
XXI - Declaração de Impacto Ambiental - DIA;
XXII - Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA; e
XXXIII - licenciamento ambiental.
§ 1.º O Município, no exercício de sua competência em matéria de
meio ambiente, estabelecerá normas suplementares para atender
as suas peculiaridades, observadas as normas gerais de competência do Estado e da União.
§ 2.º Os instrumentos da Política Municipal do Meio Ambiente,
referidos nos incisos deste artigo, serão tratados em legislação
municipal específica, observadas as disposições do Plano Diretor
Municipal sobre a matéria.
CAPÍTULO V
DOS CONCEITOS GERAIS
Art. 7.º Para fins e efeitos deste Código considera-se:
I - agente fiscal: agente da autoridade ambiental devidamente
qualificado e capacitado, assim reconhecido pela autoridade ambiental por meio de portaria publicada no Diário Oficial, possuidor
do poder de polícia, responsável por lavrar o auto de infração e
tomar as medidas preventivas que visem cessar o dano ambiental;
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II - agente poluidor: a pessoa física ou jurídica, de direito público
ou privado, responsável direta ou indiretamente por relevante degradação ou poluição ambiental;
III - auditoria ambiental: instrumento de gestão ambiental que
visa ao desenvolvimento documentado e objetivo de um processo
periódico de inspeção, análise e avaliação sistemática das condições, práticas e procedimentos ambientais de um agente poluidor;
IV - audiência pública: instrumento de caráter não deliberativo de
consulta pública para a discussão de estudos ambientais, projetos,
empreendimentos, obras ou atividades que façam uso dos recursos ambientais e/ou que potencial ou efetivamente que possam
causar degradação do meio ambiente nos termos da legislação
vigente;
V - Áreas de Proteção Ambiental - APA: pertencem ao grupo de
unidades de conservação de uso sustentável. São constituídas por
áreas públicas e/ou privadas e têm o objetivo de disciplinar o processo de ocupação das terras e promover a proteção dos recursos
abióticos e bióticos dentro de seus limites, de modo a assegurar
o bem-estar da população humana que aí vive resguardar ou incrementar as condições ecológicas locais e manter paisagens e
atributos culturais relevantes. Nas áreas das APA’s sob domínio público, a visitação é estabelecida pela Secretaria Municipal deMeio
Ambiente, tendo por base o plano de gestão da área. As pesquisas
científicas nessas áreas também dependem de prévia autorização
da mesma Secretaria;
VI - Áreas de Preservação Permanente - APP: porções do território
municipal terrestre ou aquático, de domínio público ou privado,
destinados à preservação de suas características ambientais relevantes, assim definidos em lei;
VII - área de relevante interesse ecológico: é uma área em geral
de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana,
com características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros da biota regional, e tem como objetivo manter os
ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular
o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os
objetivos de conservação da natureza. São constituídas por áreas
públicas e/ou privadas;
VIII - áreas verdes especiais: áreas representativas de ecossistemas criados pelo Poder Público por meio de reflorestamento em
terra de domínio público ou privado;
IX - compensação ambiental: é um mecanismo financeiro de compensação pelos efeitos de impactos ambientais não mitigáveis
ocorridos quando da implantação de empreendimentos, identificados no processo de licenciamento ambiental;
X - conservação: é o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural, para que
possa produzir maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais
gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e
aspirações das gerações futuras, e garantindo a sobrevivência dos
seres vivos em geral;
XI - conservação “in situ”: conservação de ecossistemas e “habitats” naturais e a manutenção e recuperação de populações viáveis de espécies em seus meios naturais e, no caso, de espécies
domesticadas ou cultivadas, nos meios onde tenham desenvolvido
suas propriedades;
XII - controle ambiental: são as atividades desenvolvidas para licenciamento, fiscalização e monitoramento de atividades e empreendimentos potencial ou efetivamente causadores de degradação do meio ambiente, visando obter ou manter a qualidade
ambiental;
XIII - corredores ecológicos: porções de ecossistemas naturais ou
seminaturais, ligando unidades de conservação, que possibilitem
entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando
a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas,
bem como a manutenção de populações que demandam, para
sua sobrevivência, áreas com extensão maior do que aquelas das
unidades individuais;
XIV - degradação ambiental: é um processo de degeneração do
www.diariomunicipal.es.gov.br

18/11/2014 (Terça-feira)

DOM/ES - Edição N° 140

meio ambiente, onde as alterações biofísicas do meio provocam
uma alteração na fauna e flora natural, com eventual perda de
biodiversidade;
XV - desenvolvimento sustentável: é o desenvolvimento social,
econômico e ambiental capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações;
XVI - diversidade biológica: variabilidade de organismos vivos de
todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas
terrestres, os ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos
de que fazem parte; compreendendo, ainda, a diversidade dentro
de espécies, entre espécies e de ecossistemas;
XVII - ecossistemas: conjunto integrado de fatores físicos e bióticos que caracterizam um determinado lugar, estendendo-se por
um determinado espaço de dimensões variáveis. É uma totalidade
integrada, sistêmica e aberta, que envolve fatores abióticos e bióticos, com respeito à sua composição, estrutura e função;
XVIII - educação ambiental: processo por meio do qual o indivíduo
e a coletividade constroem valores sociais, saberes, conhecimentos, habilidades, competências, atitudes, hábitos, e costumes, voltados à conservação, preservação e recuperação do meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida e
sua sustentabilidade;
XIX - esgotos: de acordo com a sua origem os esgotos ou efluentes, podem ser classificados em esgotos domésticos, esgotos industriais, esgotos sanitários e esgotos pluviais, e assim definidos
pela Norma Brasileira - NBR:
a) esgoto doméstico: despejo líquido resultante do uso da água
para a higiene e necessidades fisiológicas humanas;
b) esgoto industrial: despejo líquido resultante dos processos industriais, respeitados os padrões de lançamento estabelecidos;
c) esgoto sanitário: despejo líquido constituído de esgotos domésticos, industriais, água de infiltração e a contribuição pluvial parasitária (NBR 7229-1993);
d) esgoto pluvial: esgoto proveniente das águas de chuva;
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XXVI - impacto ambiental local: é todo e qualquer impacto ambiental que não ultrapasse os limites territoriais do Município;
XXVII - manejo: técnica de utilização racional e controlada de recursos ambientais mediante a aplicação de conhecimentos científicos e técnicos, visando atingir os objetivos de assegurar a conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas;
XXVIII - meio ambiente: é o conjunto de condições, leis, influência
e interações de ordem física, química, biológica, social, cultural e
urbanística, que permite, abrigam e regem a vida em todas as
suas formas;
XXIX - monumento natural: tem como objetivo básico preservar
sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. O
Monumento Natural pode ser constituído por áreas particulares,
desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade
com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos
proprietários;
XXX - parque municipal: tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e
beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas
e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação
ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo
ecológico;
XXXI - plano de manejo: documento técnico mediante o qual, com
fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação,
se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir
o uso da área e o manejo dos recursos naturais, com o propósito
de minimizar os impactos negativos sobre a unidade;
XXXII - poluição: alteração da qualidade ambiental resultante de
atividades humanas ou fatores naturais que direta ou indiretamente:
a) criem condições adversas ao desenvolvimento sócio-econômico;
b) afetem desfavoravelmente a biota;
c) lancem prejudiquem a saúde, a segurança ou o bem-estar da
população;

XX - estação ecológica: tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. A Estação Ecológica
é de posse e de domínio público, sendo que as áreas particulares
incluídas em seus limites serão desapropriadas. É proibida a visitação pública, exceto quando com objetivo educacional, de acordo
com o que dispuser o Plano de Manejo. A pesquisa científica depende de autorização prévia da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente;

d) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;

XXI - extrativismo: sistema de exploração baseado na coleta e
extração, de modo sustentável, de recursos naturais renováveis;

XXXIV - qualidade ambiental: conjunto de condições que um ambiente oferece, em relação às necessidades de seus componentes,
incluindo a necessidade de proteção de bens de valor histórico e
cultural;

XXII - fiscalização ambiental: toda e qualquer ação de agente fiscal visando ao exame e verificação do atendimento às disposições
contidas na legislação ambiental, neste Código e nas normas deles
decorrentes;
XXIII - floresta municipal: é uma área com cobertura florestal de
espécies predominantemente nativas e tem como objetivo básico
o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa
científica, com ênfase em métodos para exploração sustentável de
florestas nativas;
XXIV - gestão ambiental: tarefa de administrar e controlar os usos
sustentados dos recursos ambientais, naturais ou não, por instrumentação adequada, regulamentos, normatização e investimentos
públicos, assegurando racionalmente o conjunto do desenvolvimento produtivo social e econômico em benefício do meio ambiente;
XXV - impacto ambiental: qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem a saúde, a segurança e
o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, as
condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade
dos recursos naturais;

e) afetem as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
XXXIII - preservação: conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a proteção a longo prazo das espécies, “habitats”
e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos
prevenindo a simplificação dos sistemas naturais;

XXXV - proteção: procedimentos integrantes das práticas de conservação e preservação da natureza;
XXXVI - proteção integral: manutenção dos ecossistemas livres de
alterações causadas por interferência humana, admitindo apenas
o uso indireto dos seus atributos naturais;
XXXVII - recuperação: restituição de um ecossistema ou de uma
população silvestre degradada a uma condição não degradada,
que pode ser diferente de sua condição original;
XXXVIII - recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o solo, o subsolo, a fauna e a
flora;
XXXIX - refúgio de vida silvestre: tem como objetivo proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência
ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da
fauna residente ou migratória;
XL - reserva biológica: pertencem ao grupo de unidades de conservação de proteção integral e estão destinados à preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em
seus limites, sem interferência humana direta ou modificações
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ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus
ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para
recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica
e os processos ecológicos naturais, conforme determinado em seu
plano de manejo. Nas Reservas Biológicas só é permitida visitação
com objetivos educacionais, de acordo com as determinações de
seu plano de manejo. As pesquisas científicas dependem de autorização prévia da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, estando
sujeita às normas por ela estabelecidas;
XLI - reserva de desenvolvimento sustentável: é uma área natural
que abriga populações tradicionais, cuja existência baseia-se em
sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na proteção
da natureza e na manutenção da diversidade biológica;
XLII - reserva de fauna: é uma área natural com populações animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou
migratórias, adequadas para estudos técnico-científicos sobre o
manejo econômico sustentável de recursos faunísticos;
XLIII - reserva biológica: pertencem ao grupo de unidades de
conservação de proteção integral. A visitação nessas áreas só é
permitida com fins educacionais, devendo respeitar o estabelecido
no plano de manejo. As pesquisas científicas dependem de autorização prévia da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, estando
sujeita às normas por estabelecidas;
XLIV - reserva extrativista: é uma área utilizada por populações
extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e
na criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos
básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações,
e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade;
XLV - reserva legal: área localizada no interior de uma propriedade
ou posse rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e
reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas, definidas
pelo Código Florestal Brasileiro;
XLVI - reserva particular do patrimônio natural: é área de domínio privado a ser especialmente protegida, por iniciativa de seu
proprietário mediante reconhecimento do Poder Público, por ser
considerada de relevante importância pela sua biodiversidade, ou
pelo seu aspecto paisagístico, ou ainda por suas características
ambientais que justificam ações de recuperação. Sua destinação
não pode ser outra senão a de proteção integral dos recursos,
admitindo-se, neste contexto, a prática do turismo ecológico, a
educação ambiental e a educação científica;
XLVII - restauração: restituição de um ecossistema ou de uma
população silvestre degradada o mais próximo possível da sua
condição original;
XLVIII – saúde ambiental: é a parte da saúde pública que engloba
os problemas resultantes dos efeitos que o ambiente exerce sobre
o bem-estar físico e bem-estar mental do homem, como parte
integrante de uma comunidade;
XLIX - saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e
instalações operacionais de:
a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades,
infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público
de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição;
b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento
e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente;
c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico
e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias
públicas;
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d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de
atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem
urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção
para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas;
L - termo de compromisso ambiental: instrumento de gestão
ambiental que tem por objetivo precípuo a recuperação do meio
ambiente degradado, por meio de fixação de obrigações e condicionantes técnicas que deverão ser rigorosamente cumpridas
pelo infrator em relação à atividade degradadora a que causa,
de modo a cessar, corrigir, adaptar, recompor ou minimizar seus
efeitos negativos sobre o meio ambiente e permitir que as pessoas
físicas e jurídicas possam promover as necessárias correções de
suas atividades, para o atendimento das exigências impostas pelas autoridades ambientais competentes e adequação à legislação
ambiental;
LI - unidade de conservação: parcelas do território municipal terrestre, incluindo as áreas com características ambientais relevantes de domínio público ou privado, legalmente constituídas, ou
reconhecidas pelo Poder Público, com objetivos e limites definidos,
sob regime especial de administração, às quais se aplicam garantias adequadas de proteção;
LII - uso direto: aquele que envolve coleta e uso, comercial ou
não, dos recursos naturais;
LIII - uso indireto: aquele que não envolve consumo, coleta, dano
ou destruição dos recursos naturais;
LIV - uso sustentável: exploração do ambiente de maneira a garantir as perenidades dos recursos ambientais renováveis e dos
processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente
viável;
LV - zoneamento ecológico econômico: é um instrumento legal de
diagnóstico do uso do território visando assegurar o desenvolvimento sustentável, divide a terra em zonas, a partir dos recursos
naturais, da sócioeconomia e de marcos jurídicos, onde são definidas potencialidades econômicas, fragilidades ecológicas e as
tendências de ocupação, incluindo as condições de vida da população, cujas informações irão compor cenários com diretrizes para
a tomada de decisões e investimentos; e
LVI - zona de mistura de efluentes: local onde ocorre o lançamento do efluente no corpo receptor e onde podem ser excedidos
alguns padrões de qualidade do corpo receptor.
TÍTULO III
DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SIMMA
CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA
Art. 8.º O Sistema Municipal de Meio Ambiente - SIMMA de São
Gabriel da Palha é o conjunto de órgãos e entidades públicas e
privadas integrados com o objetivo de preservação, conservação,
defesa, melhoria, recuperação, controle do meio ambiente e uso
sustentável dos recursos ambientais do Município, consoante o
disposto neste Código.
Art. 9.º Integram o Sistema Municipal de Meio Ambiente - SIMMA
de São Gabriel da Palha:
I - a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, órgão de
coordenação, controle e execução da política ambiental;
II - o Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMMA, órgão colegiado autônomo de caráter consultivo, deliberativo e normativo
da política ambiental;
III - o Fundo Municipal do Meio Ambiente - FUNDAMBIENTAL;
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IV - as organizações da sociedade civil que tenham dentre seus
objetivos especificados no estatuto social o meio ambiente; e
V - outras secretarias e autarquias afins do Município, definidas em
ato do Poder Executivo.
Parágrafo único. O Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMMA é o órgão superior deliberativo da composição do Sistema Municipal de Meio Ambiente - SIMMA, nos termos deste Código.
Art. 10. Os órgãos e entidades que compõem o Sistema Municipal
de Meio Ambiente – SIMMA atuarão de forma harmônica e integrada, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, observada a competência do Conselho Municipal de Meio
Ambiente - COMMA.
Capítulo II
Do Órgão Executivo
Art. 11. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente é o órgão de
coordenação, controle e execução da política municipal de meio
ambiente, com as atribuições e competência definidas neste Código e na Estrutura Administrativa do Município.
Art. 12. Além daquelas atribuições definidas na Estrutura Administrativa do Município, cabe à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, implementar os objetivos e instrumentos da Política do Meio
Ambiente do Município, fazer cumprir a presente lei, competindolhe:
I - participar do planejamento das políticas públicas do Município;
II - propor, implementar, executar e fiscalizar, direta ou indiretamente, a política ambiental do Município de São Gabriel da Palha;
III - elaborar o Plano de Ação de Meio Ambiente e a respectiva
proposta orçamentária;
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ambiental;
XV - reafirmar as diretrizes ambientais presentes no Plano de Diretor Municipal - PDM, bem como para a instalação de atividades e
empreendimentos no âmbito da coleta e disposição dos resíduos;
XVI - coordenar a implantação do Zoneamento Ambiental, do Plano de Diretor Municipal - PDM e promover sua regulamentação;
XVII - promover as medidas administrativas e requerer as judiciais
cabíveis para coibir, punir e responsabilizar os agentes poluidores
e degradadores do meio ambiente;
XVIII - atuar em caráter permanente, na recuperação de áreas e
recursos ambientais poluídos ou degradados;
XIX - fiscalizar as atividades produtivas, industriais, comerciais e
de prestação de serviços e o uso de recursos ambientais pelo Poder Público e pelos particulares;
XX - exercer o poder de polícia administrativa para condicionar e
restringir o uso e gozo dos bens, atividades e direitos, em benefício da preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação e
controle do meio ambiente;
XXI - determinar a realização de estudos prévios de impacto ambiental;
XXII - dar apoio técnico, administrativo e financeiro ao Conselho
Municipal de Meio Ambiente - COMMA;
XXIII - dar apoio técnico e administrativo ao Ministério Público,
nas suas ações institucionais em defesa do Meio Ambiente;
XXIV - elaborar projetos ambientais;
XXV - adotar as medidas necessárias ao fiel cumprimento dos
convênios de cooperação, em matéria ambiental, que o Município
mantém, ou venha a manter, com outros entes federativos;
XXVI - estabelecer as normas de proteção ambiental no tocante
às atividades que interfiram ou possam interferir na qualidade da
saúde e do meio ambiente;

V - coordenar as ações dos órgãos integrantes do Sistema Municipal de Meio Ambiente;

XXVII - assessorar os órgãos da administração municipal na elaboração e revisão do planejamento local quanto aos aspectos ambientais, controle da poluição, expansão urbana e proposta para
a criação de novas unidades de conservação e de outras áreas
protegidas;

VI - realizar o controle e o monitoramento das atividades produtivas e dos prestadores de serviços quando potencial ou efetivamente poluidores ou degradadoras do meio ambiente;

XXVIII - incentivar, colaborar, participar de estudos e planos de
ações de interesse ambiental em nível federal, estadual e regional,
através de ações comuns, convênios e consórcios;

VII - manifestar-se mediante estudos e pareceres técnicos sobre
questões de interesse ambiental para a população do Município;

XXIX - conceder licenças, autorizações e fixar limitações administrativas relativas ao meio ambiente;

VIII - articular com órgãos e/ou organismos federais, estaduais,
municipais e organizações não governamentais - ONG´s, para a
execução coordenada e a obtenção de financiamentos para a implantação de programa relativos à preservação, conservação e recuperação dos recursos ambientais, naturais ou não;

XXX - fiscalizar e controlar a utilização de produtos químicos em
atividades agrossilvopastoris, industriais e de prestação de serviços em parceria com os órgãos competentes;

IV - coordenar ações e executar planos, programas, projetos e
atividades de proteção ambiental;

IX - coordenar a gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente FUNDAMBIENTAL, nos aspectos técnicos, administrativos e financeiros, segundo as diretrizes fixadas pela Junta de Impugnação
Fiscal e Ambiental - JIFA;
X - apoiar as ações das organizações da sociedade civil que tenham a questão ambiental entre seus objetivos;
XI - propor a criação e gerenciar as unidades de conservação,
implementando os planos de manejo;
XII - recomendar ao Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMMA normas, critérios, parâmetros, padrões, limites, índices e métodos para o uso dos recursos ambientais do município;
XIII - licenciar a localização, a instalação, a operação e a ampliação das obras e atividades consideradas efetiva ou potencialmente
poluidoras ou degradadoras do meio ambiente, fixada pelo Plano
Diretor Municipal - PDM;
XIV - desenvolver com a participação dos órgãos e entidades do
Sistema Municipal de Meio Ambiente - SIMMA, o zoneamento

XXXI - participar da elaboração de planos de ocupação de área de
drenagem de bacias ou sub-bacias hidrográficas; do zoneamento
e de outras atividades de uso e ocupação do solo, de iniciativa de
outros organismos;
XXXII - participar da promoção de medidas adequadas à preservação do patrimônio arquitetônico, urbanístico, paisagístico, histórico, cultural e turístico;
XXXIII - exercer a vigilância ambiental e o poder de polícia;
XXXIV - promover, em conjunto com os demais órgãos do Sistema
Municipal de Meio Ambiente, o controle e utilização, armazenagens e transporte de produtos perigosos e/ou tóxicos;
XXXV - autorizar, sem prejuízo de outras licenças cabíveis, o cadastramento e a exploração de recursos minerais;
XXXVI - fixar normas de monitoramento, condições de lançamento e padrões de emissão para resíduos e efluentes de qualquer
natureza;
XXXVII - desenvolver o sistema de monitoramento ambiental, e
normatizar o uso e manejo de recursos naturais;
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XXXVIII - avaliar níveis de saúde ambiental, promovendo pesquisas, investigações, estudos, sondagens e outras medidas necessárias;

diretrizes e normas estabelecidas por esta Lei e respectivos regulamentos.

XXXIX - promover medidas adequadas à preservação de árvores
isoladas ou maciços vegetais significativos;
XL - autorizar, de acordo com a legislação vigente, o corte e a
exploração racional, ou quaisquer outras alterações de cobertura
vegetal nativa, primitiva ou regenerada;

Art. 17. O FUNDAMBIENTAL, de natureza contábil especial, tem
por finalidade apoiar, em caráter suplementar, a implementação
de projetos e atividades necessárias à preservação, conservação,
proteção, recuperação e controle do meio ambiente e à melhoria
da qualidade de vida no Município de São Gabriel da Palha.

XLI - identificar e cadastrar as árvores imunes ao corte e maciços
vegetais significativos;

Art. 18. O FUNDAMBIENTAL será constituído por:

XLII - administrar as unidades de conservação e outras áreas protegidas, visando a proteção de mananciais, ecossistemas naturais,
flora e fauna, recursos genéticos e outros bens de interesse ecológico, estabelecendo normas a serem observadas nestas áreas;
XLIII - promover a conscientização pública para a proteção do
meio ambiente, criando os instrumentos adequados para a educação ambiental como processo permanente, integrado e multidisciplinar, em todos os níveis de ensino, formal ou informal;

I - contribuições, subvenções e auxílios da União, Estado, do Município e de suas autarquias, das empresas públicas, sociedades
de economia mista e fundações;
II - transferências de recursos financeiros feitos pelos Governos
Federal e Estadual e outras entidades públicas;
III - dotações orçamentárias específicas, consignadas anualmente
no orçamento do Município de São Gabriel da Palha;

XLIV - estimular a participação comunitária no planejamento, execução e vigilância das atividades que visem a proteção, recuperação ou melhoria da qualidade ambiental;

IV - produto resultante de convênios, contratos e acordos celebrados com entidades públicas ou privadas, nacionais e internacionais;

XLV - implantar cadastro informatizado e sistema de informações
geográficas;

V - rendas provenientes de multas por infrações às normas ambientais;

XLVI - implantar serviços de estatística, cartografia básica ou temática e de editoração técnica relativa ao meio ambiente;

VI - rendas provenientes das taxas de licenciamento ambiental;

XLVII - garantir aos cidadãos o livre acesso às informações e dados sobre as questões ambientais no Município;
XLVIII - formular as normas técnicas e legais que constituam as
posturas do Município no que se refere ao saneamento e aos serviços urbanos e rurais;
XLIX - opinar previamente sobre planos e programas anuais e
plurianuais de trabalho do órgão executivo municipal, no que diz
respeito à sua competência exclusiva; e
L - Apresentar anualmente proposta orçamentária ao Executivo
Municipal, inerente às atividades de sua competência exclusiva.
CAPÍTULO III
DO ÓRGÃO COLEGIADO
Art. 13. O Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMMA, órgão colegiado e autônomo, integrante do Sistema Municipal de
Meio Ambiente - SIMMA, tem caráter consultivo, deliberativo com
a finalidade de assessorar, estudar e propor as diretrizes políticas
governamentais para o meio ambiente, deliberar no âmbito de sua
competência como instância administrativa, em grau de recurso,
sobre as multas e outras penalidades, aprovar normas e padrões
relativos ao meio ambiente.
Art. 14. As atribuições do Conselho Municipal de Meio Ambiente
- COMMA são aquelas definidas em lei complementar de criação
do Conselho.
Art. 15. As reuniões, o quórum, a composição, o mandato, enfim,
a regulamentação do funcionamento e de qualquer outra espécie
relacionada ao Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMMA
encontra-se em Lei específica ou Estatuto.

VII - doações e quaisquer outros repasses de valores ou bens
efetivados por pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas,
nacionais e internacionais;
VIII - rendimento de qualquer natureza que venha auferir como
remuneração decorrente da aplicação de seu patrimônio;
IX - recursos financeiros ou bens oriundos de condenações judiciais em matéria ambiental e de termos de ajustamento formalizados entre a SEMMA e o responsável;
X - recursos financeiros decorrentes da compensação estabelecida
na Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC;
XI - recursos financeiros decorrentes de compensações e condicionantes ambientais provenientes de empreendimentos e atividades
licenciadas;
XII - recursos financeiros decorrentes da implantação e aplicação
do ICMS ecológico;
XIII - recursos financeiros provenientes da venda de créditos de
carbono pelo Município; e
XIV - outros recursos financeiros, créditos e rendas que, por sua
natureza, possam ser destinados ao FUNDAMBIENTAL.
Art. 19. Constituem ativos do FUNDAMBIENTAL:
I - disponibilidades monetárias oriundas das receitas específicas;
II - direitos que, porventura, vier a constituir;
III - bens móveis e imóveis doados, sem ônus, com destinação ao
FUNDAMBIENTAL;
IV - bens móveis e imóveis destinados à administração do FUNDAMBIENTAL;
V - os rendimentos decorrentes da aplicação de seu patrimônio; e
VI - outras receitas.

DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUNDAMBIENTAL

Parágrafo único. Caberá ao Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMMA decidir sobre a forma de liquidação e a destinação a
ser dada ao patrimônio do FUNDAMBIENTAL na hipótese de sua
liquidação ou extinção.

Art. 16. Fica criado o Fundo Municipal do Meio Ambiente - FUNDAMBIENTAL para concentrar recursos destinados a projetos de
interesse ambiental, que será operado em conformidade com as

Art. 20. Os recursos do Fundo serão depositados em conta especial de instituição financeira oficial do Município, à disposição da

CAPÍTULO IV
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Secretaria Municipal de Meio Ambiente, de acordo com a legislação municipal e as normas estabelecidas pela Secretaria Municipal
de Finanças.

IV - desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova
unidade de conservação;

Art. 21. Fica autorizada a aplicação financeira das disponibilidades
do Fundo em operações ativas, de modo a preservá-las contra
eventual perda do poder aquisitivo da moeda.

VI - atividades de proteção, recuperação e restauração da unidade
de conservação.

Parágrafo único. Na aplicação dos recursos do FUNDAMBIENTAL
serão obedecidos os seguintes princípios:
I - preservação da integridade patrimonial do Fundo; e

V - desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da
unidade de conservação e área de amortecimento; e

§ 3.º Nos casos de Reserva Particular do Patrimônio Natural, Monumento Natural, Refúgio de Vida Silvestre, Área de Relevante
Interesse Ecológico e Área de Proteção Ambiental, quando a posse
e o domínio não sejam do Poder Público, os recursos da compensação poderão ser aplicados para custear as seguintes atividades:

II - maximização do retorno ambiental e social.

I - elaboração do Plano de Manejo ou nas atividades de proteção
da unidade;

Art. 22. Os recursos depositados no fundo serão alocados e aprovados pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMMA.

II - realização das pesquisas necessárias para o manejo da unidade, sendo vedada a aquisição de bens e equipamentos permanentes;

Art. 23. Os recursos do FUNDAMBIENTAL serão destinados especialmente para programas, projetos e atividades nas seguintes
áreas:
I - preservação, conservação, proteção e recuperação dos espaços territoriais especialmente protegidos pela legislação;
II - elaboração e execução de estudos e projetos para criação,
implantação, conservação, proteção e recuperação de unidades
de conservação;
III - desenvolvimento e aperfeiçoamento de instrumentos de gestão, controle e planejamento ambiental;
IV - aproveitamento econômico, racional e sustentável dos recursos ambientais;
V - desenvolvimento institucional e qualificação técnica na área
ambiental;
VI - fornecimento de contrapartidas estabelecidas em convênios e
contratos com órgãos públicos e instituições privadas de pesquisa
e de proteção ao meio ambiente;
VII - realização de estudos e projetos para criação, implantação e
recuperação de Parques Urbanos, com ambientes naturais e criados, destinados ao lazer, convivência social e à educação ambiental;
VIII - projetos de pesquisa de demanda espontânea e de demanda induzida de interesse ambiental do Município;
IX - educação ambiental em todos os níveis de ensino e no engajamento da sociedade na conservação e melhoria do meio ambiente;

III - implantação de programas de educação ambiental;
IV - financiamento de estudos de viabilidade econômica para uso
sustentável dos recursos naturais da unidade afetada; e
V - estimular e financiar boas práticas ambientais para os proprietários de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN.
Art. 24. Os recursos do FUNDAMBIENTAL serão aplicados em projetos e atividades definidos no Art. 23 desta Lei, sendo expressamente vedada a sua utilização para custear as despesas correntes
de responsabilidade do Município de São Gabriel da Palha.
Art. 25. Para obtenção de apoio com recursos do FUNDAMBIENTAL, independentemente da modalidade do apoio e da viabilidade
do projeto, o beneficiário deverá comprovar regularidade jurídica e
fiscal perante os entes da Federação, devendo prestar contas dos
recursos obtidos, conforme estabelecido na legislação em vigor e
no regulamento desta Lei.
§ 1.º A concessão de benefícios se dará a fundo perdido.
§ 2.º A não aplicação dos recursos obtidos implicará na devolução
integral dos valores recebidos.
§ 3.º A aplicação dos recursos obtidos em finalidade diversa implicará na devolução correspondente ao valor previsto, a critério
do COMMA.

X - aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, monitoramento e proteção da unidade, compreendendo sua
área de amortecimento;

Art. 26. A gestão orçamentária, financeira, patrimonial e administrativa do FUNDANBIENTAL será exercida pela Secretaria de Meio
Ambiente – SEMMA com aprovação do Conselho Municipal de Meio
Ambiente - COMMA.

XI - produção e edição de obras e materiais audiovisuais na área
de educação e do conhecimento ambiental;e

Parágrafo único. Para o atendimento das obrigações estabelecidas
no caput deste artigo, compete à SEMMA:

XII - outras áreas de interesse ambiental a critério do Conselho
Municipal de Meio Ambiente.

I - ordenar as despesas do FUNDAMBIENTAL;

§ 1.º Os recursos obtidos na forma dos incisos II, IV, V, VI, X, XI
e XII do Art. 18 poderão ser destinados para projetos e atividades
ambientais desenvolvidos pelo Município.
§ 2.º Os recursos arrecadados em decorrência da compensação
ambiental de que trata o item IX do art. 18 desta Lei, serão aplicados prioritariamente em unidades de conservação de proteção
integral, existentes ou a serem criadas, devendo obedecer à seguinte ordem de prioridade:
I - regularização fundiária, demarcação das terras e desapropriação;
II - elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo;
III - aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, monitoramento e proteção da unidade, compreendendo sua
área de amortecimento;

II - encaminhar os balancetes mensais de receita e despesa e o
Balanço Geral do FUNDAMBIENTAL a serem aprovados pelo COMMA;
III - encaminhar o Relatório de Atividades e as prestações de conta anuais ao COMMA.
IV - representar o Município na formalização de convênios e contratos, referentes aos recursos do FUNDAMBIENTAL;
V - elaborar o Regimento Interno de funcionamento do FUNDAMBIENTAL a ser apreciado e aprovado por Resolução do COMMA.
Art. 27. Os critérios, normas e instrumentos necessários à concessão de recursos do FUNDAMBIENTAL serão objeto de regulamentação.
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TÍTULO IV
DA APLICAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
CAPÍTULO I
NORMAS GERAIS
Art. 28. Os instrumentos da Política Municipal de Meio Ambiente encontram-se elencados no Título II, Capítulo IV deste Código
e deverão, obrigatoriamente, integrar o Plano de Ação do Meio
Ambiente a ser elaborado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Art. 29. Cabe ao Município à implementação dos instrumentos da
política municipal de meio ambiente, para a perfeita consecução
dos objetivos definidos no Título II, Capítulo III, em harmonia com
os princípios adotados e descritos no Título II, Capítulo I, todos
deste Código.
CAPÍTULO II
DO ZONEAMENTO AMBIENTAL
Art. 30. O Zoneamento Ambiental do Município - ZAM consiste
na definição de áreas do território do Município, que por suas características físicas, biológicas e socioeconômicas, bem como por
sua dinâmica e contrastes internos, devam ser objeto de disciplina especial, com vistas ao desenvolvimento de ações capazes de
conduzir ao aproveitamento, à manutenção e/ou à recuperação de
sua qualidade ambiental e do seu potencial produtivo.
Parágrafo único. O Zoneamento Ambiental do Município - ZAM definirá normas e metas ambientais e socioeconômicas, relativas aos
meios rurais e urbanos, a serem alcançados por meio do Plano de
Ação do Meio Ambiente.
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territoriais protegidos nos termos do Código Florestal Federal e
demais legislações pertinentes, que possuem a função de preservar os recursos hídricos, a estabilidade dos solos, a biodiversidade,
o fluxo gênico de fauna e flora nativas da região e assegurar o
equilíbrio ecológico.
Art. 36. São Áreas de Preservação Permanente - APP:
I - os rios e os remanescentes da mata atlântica, inclusive os
capoeirões;
II - a cobertura vegetal que contribui para a estabilidade das encostas sujeitas à erosão e ao deslizamento;
III - as nascentes, as matas ciliares e as faixas marginais de proteção das águas superficiais, alagados e áreas sujeitas a alagamentos;
IV - as áreas que abriguem exemplares raros, ameaçados de extinção ou insuficientemente conhecidos da flora e da fauna, bem
como aquelas que servem de pouso, abrigo ou reprodução de
espécies migratórias;
V - as elevações rochosas de valor paisagístico e a vegetação rupestre de significativa importância ecológica; e
VI - outras áreas declaradas por lei.
SEÇÃO II
DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E AS DE DOMÍNIO PRIVADO
Art. 37. Fica criado o Sistema Municipal de Unidade de Conservação, que estabelece critérios e normas para criação, implantação
e gestão das Unidades de Conservação.
Art. 38. As Unidades de Conservação dividem-se em dois grupos,
com características específicas:
I - Unidades Municipais de Proteção Integral; e

Art. 31. As zonas ambientais do Município encontram-se definidos
no Plano de Diretor Municipal - PDM.
CAPÍTULO III
DOS ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS
Art. 32. Os espaços territoriais especialmente protegidos, sujeitos
a regime jurídico especial, são os definidos neste capítulo, cabendo ao Município sua delimitação, quando não definidos em lei.
Art. 33. São espaços territoriais especialmente protegidos:
I - as áreas de preservação permanente;
II - as unidades de conservação;
III - as áreas verdes públicas e particulares;
IV - morros e montes; e
V - os rios e os afloramentos rochosos.
Art. 34. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, definirá e o Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMMA aprovará as formas de
reconhecimento dos espaços territoriais especialmente protegidos
de domínio particular, para fins de integração ao Sistema Municipal
de Unidades de Conservação.
SEÇÃO I

II - Unidades Municipais de Uso Sustentável.
§ 1.º O objetivo básico das Unidades Municipais de Proteção Integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto
dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta
Lei.
§ 2.º O objetivo básico das Unidades Municipais de Uso Sustentável é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais.
Art. 39. O grupo das Unidades Municipais de Proteção Integral é
composto pelas seguintes categorias de unidade de conservação:
I - Estação Ecológica Municipal;
II - Reserva Biológica Municipal;
III - Parque Natural Municipal;
IV - Monumento Natural Municipal;
V - Refúgio de Vida Silvestre Municipal;
VI - Corredor ecológico;
VII - Corredor Ambiental; e
VIII - Corredor biológico.
Art. 40. A Estação Ecológica Municipal tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas.

DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP

§ 1.º A Estação Ecológica Municipal é de posse e domínio públicos,
sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão
desapropriadas, na forma da lei.

Art. 35. Áreas de Preservação Permanente - APP são espaços

§ 2.º É proibida a visitação pública à Estação Ecológica Municipal,
exceto com objetivo educacional, com prévio agendamento, de
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acordo com o que dispuser o Plano de Manejo da Unidade ou
regulamento específico.
§ 3.º A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da Unidade e está sujeita às
condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas
previstas em regulamento.
§ 4.º Na Estação Ecológica Municipal só podem ser permitidas
alterações dos ecossistemas no caso de:
I - medidas que visem à restauração de ecossistemas modificados;
II - manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade
biológica;
III - coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades
científicas; e
IV - pesquisas científicas cujo impacto sobre o ambiente seja
maior do que aquele causado pela simples observação ou pela coleta controlada de componentes dos ecossistemas, em uma área
correspondente a no máximo três por cento da extensão total da
unidade e até o limite de 100 ha (cem hectares).
Art. 41. A Reserva Biológica Municipal tem como objetivo a preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes
em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações
ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus
ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para
recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica
e os processos ecológicos naturais.
§ 1.º A Reserva Biológica Municipal é de posse e domínio públicos,
sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão
desapropriadas, na forma da lei.
§ 2.º É proibida a visitação pública, à Reserva Biológica Municipal
exceto aquela com objetivo educacional, com prévio agendamento, de acordo com o que dispuser o Plano de Manejo da Unidade
ou regulamento específico.
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atividades privadas, ou não havendo aquiescência do proprietário
às condições propostas pelo órgão responsável pela administração
da unidade para a coexistência do Monumento Natural Municipal
com o uso da propriedade, a área deve ser desapropriada, na
forma da lei.
§ 3.º A visitação pública ao Monumento Natural, está sujeita às
condições e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da Unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua
administração, e àquelas previstas em regulamento, com prévio
agendamento.
Art. 44. O Refúgio de Vida Silvestre Municipal tem como objetivo
proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para
a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora
local e da fauna residente ou migratória.
§ 1.º O Refúgio de Vida Silvestre Municipal pode ser constituído
por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os
objetivos da Unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários.
§ 2.º Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as
atividades privadas ou não havendo aquiescência do proprietário
às condições propostas pelo órgão responsável pela administração
da unidade para a coexistência do Refúgio de Vida Silvestre Municipal com o uso da propriedade, a área deve ser desapropriada,
na forma da lei.
§ 3.º A visitação pública ao Refúgio de Vida Silvestre Municipal
está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da Unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável
por sua administração, e àquelas previstas em regulamento, com
prévio agendamento.
Art. 45. Constituem o Grupo das Unidades Municipal de Uso Sustentável as seguintes categorias de Unidade de Conservação:
I - Área de Proteção Ambiental Municipal;

§ 3.º A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da Unidade e está sujeita às
condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas
previstas em regulamento.

II - Área de Relevante Interesse Ecológico Municipal;

Art. 42. O Parque Natural Municipal tem como objetivo básico a
preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas
científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de
turismo ecológico.

Art. 46. A Área de Proteção Ambiental Municipal é uma área em
geral extensa, com certo grau de ocupação humana, dotada de
atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente
importantes para a qualidade de vida e o bem estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a
sustentabilidade do uso dos recursos naturais.

§ 1.º O Parque Natural Municipal é de posse e domínio públicos,
sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão
desapropriadas, na forma da lei.
§ 2.º A visitação pública ao Parque Natural Municipal está sujeita
às normas e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da Unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua
administração, e àquelas previstas em regulamento, com prévio
agendamento.
§ 3.º A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da Unidade e está sujeita às
condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas
previstas em regulamento.
Art. 43. O Monumento Natural Municipal tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza
cênica.
§ 1.º O Monumento Natural Municipal pode ser constituído por
áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da Unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais
do local pelos proprietários.
§ 2.º Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as

III - Reserva de Fauna Municipal; e
IV - Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal - RPPNM.

§ 1.º A Área de Proteção Ambiental Municipal é constituída por
terras públicas ou privadas.
§ 2.º Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma propriedade
privada localizada em uma Área de Proteção Ambiental.
§ 3.º As condições para a realização de pesquisa científica e visitação pública nas áreas sob domínio público serão estabelecidas
pelo órgão gestor da Unidade.
§ 4.º Nas áreas sob propriedade privada, cabe ao proprietário
estabelecer as condições para pesquisa e visitação pelo público,
observadas as exigências e restrições legais.
§ 5.º A Área de Proteção Ambiental Municipal disporá de um Plano
de Manejo e de um Conselho presidido pelo órgão responsável por
sua administração e constituído por representantes dos órgãos
públicos, de organizações da sociedade civil e da população residente, conforme se dispuser no regulamento desta Lei.
Art. 47. A Área de Relevante Interesse Ecológico Municipal é uma
área em geral de pequena extensão, constituída por terras públicas ou privadas, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com
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características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares
raros da biota regional, e tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso
admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza.
Parágrafo único. Respeitados os limites constitucionais, podem ser
estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma área de relevante interesse
ecológico.
Art. 48. A Reserva de Fauna Municipal é uma área natural com
populações animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas,
residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnico-científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos.
§ 1.º A Reserva de Fauna Municipal é de posse e domínio público,
sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem
ser desapropriadas na forma da lei.
§ 2.º A visitação pública na Reserva de Fauna Municipal pode ser
permitida, desde que compatível com o Plano de Manejo da Unidade e de acordo com as normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração.
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Art. 55. A Lei será o instrumento legal para criação de Unidades de
Conservação Municipais.
Art. 56. As Unidades de Conservação Municipais devem dispor de
um Plano de Manejo.
§ 1.º O Plano de Manejo deve abranger a área da unidade de conservação, sua zona de amortecimento e os corredores ecológicos,
incluindo medidas com o fim de promover sua integração à vida
econômica e social das comunidades vizinhas.
§ 2.º O Plano de Manejo de uma unidade de conservação deve
ser elaborado no prazo máximo de cinco anos a partir da data de
sua criação.
§ 3.º São proibidas, nas unidades de conservação, quaisquer alterações, atividades ou modalidades de utilização em desacordo
com os seus objetivos, o seu Plano de Manejo e seus regulamentos.
Art. 57. As unidades de conservação devem possuir uma zona de
amortecimento e, quando conveniente, corredores ecológicos.

§ 3.º É proibido o exercício da caça na Reserva de Fauna Municipal.

§ 1.º O órgão responsável pela administração da unidade estabelecerá normas específicas regulamentando a ocupação e o uso dos
recursos da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos
de uma unidade de conservação.

§ 4.º A comercialização dos produtos e subprodutos resultantes
das pesquisas obedecerá ao disposto nas leis e regulamentos sobre fauna.

§ 2.º Os limites da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos e as respectivas normas de que trata o § 1º poderão ser
definidas no ato de criação da unidade ou posteriormente.

Art. 49. A Reserva Particular do Patrimônio Natural Municipal é
uma área privada, gravada com perpetuidade, com o objetivo de
conservar a diversidade biológica.

Art. 58. Ficam proibidas as atividades de extração mineral nas Unidades de Conservação Municipais instituídas, exceto as previstas
em Lei Federal ou Estadual.

§ 1.º O gravame de que trata este artigo constará de termo de
compromisso assinado perante o órgão ambiental, que verificará
a existência de interesse público, e será averbado à margem da
inscrição no Registro Público de Imóveis.
§ 2.º Só poderá ser permitida, na Reserva Particular do Patrimônio
Natural Municipal, conforme se dispuser em regulamento:
I - a pesquisa científica;
II - a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais.
§ 3.º Os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação - SNUC, sempre que possível e oportuno, prestarão
orientação técnica e científica ao proprietário de Reserva Particular
do Patrimônio Natural Municipal para a elaboração de um Plano de
Manejo ou de Proteção e de Gestão da unidade.
Art. 50. Deverá constar em lei específica, as diretrizes para a regularização fundiária, demarcação e fiscalização adequada, bem
como a indicação da respectiva área do entorno.
Art. 51. As unidades de conservação constituem o Sistema Municipal de Unidades de Conservação, o qual deve ser integrado aos
sistemas estadual e federal.
Art. 52. A alteração adversa, a redução da área ou a extinção
de unidades de conservação somente será possível mediante lei
municipal.
Art. 53. O Poder Público poderá reconhecer, na forma da lei, unidades de conservação de domínio privado.
Art. 54. A criação de uma unidade de conservação municipal deve
ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública, bem
como outros critérios estabelecidos em legislação federal e estadual vigentes.

SEÇÃO III
DAS ÁREAS VERDES ESPECIAIS
Art. 59. As Áreas Verdes Especiais são espaços territoriais urbanos
do Município que apresentam cobertura vegetal arbóreo-arbustiva
florestada ou fragmentos florestais nativos de domínio público ou
particular, com objetivos de melhoria da paisagem, recreação e
turismo para fins educativos, bem como para a melhoria da qualidade de vida.
Art. 60. A SEMMA definirá e o COMMA aprovará que as áreas verdes especiais e de domínio particular deverão ser integradas aos
espaços territoriais especialmente protegidos do Município de São
Gabriel da Palha.
Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal adotará as medidas
necessárias para regularizar a posse dessas áreas, conforme dispuser legislação pertinente.
Art. 61. O Município de São Gabriel da Palha não pode alienar, dar
em comodato ou doar a particulares ou a entes públicos as áreas
verdes especiais, respeitadas as disposições da Lei de Parcelamento do Solo.
Art. 62. As áreas verdes e praças não podem sofrer alterações que
descaracterizem suas finalidades principais que visem ao lazer e a
saúde da população.
Art. 63. A poda de árvores existentes nas áreas verdes deverá ser
realizada com base em fundamentação técnica e de forma que
não comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua
proteção.
Art. 64. O Poder Público Municipal poderá, por meio de instrumento
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legal, instituir proteção especial para conservação de uma determinada árvore, por motivo de sua localização, raridade, beleza
ou condição de porta-semente, a ela concedendo "declaração de
imune de corte".
Art. 65. As Áreas Verdes poderão ser regulamentadas por Lei Municipal.
SEÇÃO IV
DOS MORROS E MONTES
Art. 66. Os morros e montes são áreas que compõem as zonas
de proteção ambiental ou paisagística, definidas pelo zoneamento
ambiental.
CAPÍTULO IV
DO PLANEJAMENTO E DA ORDENAÇÃO DO USO E DA OCUPAÇÃO
DO SOLO URBANO
Art. 67. O planejamento urbano do Município de São Gabriel da
Palha terá por finalidade promover a ordenação do uso do solo,
com base nas condições físico-ambientais e socioeconômicas locais, visando sempre a melhoria de qualidade de vida da população, mediante a programação, instalação, exploração e administração de serviços comuns.
Art. 68. O planejamento urbano do Município estimulará e ordenará o desenvolvimento municipal, estabelecendo as prioridades
de investimentos e as diretrizes de uso e ocupação do solo, bem
como, os instrumentos que serão aplicados no controle do crescimento urbano.
Art. 69. O Plano de Diretor Municipal - PDM é o instrumento básico da política municipal de desenvolvimento e integra o processo contínuo de planejamento urbano e rural do Município, tendo
como princípios fundamentais as funções sociais do Município e a
função social da propriedade.
CAPÍTULO V
DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA – AAE
Art. 70. Para fins deste Código, Avaliação Ambiental Estratégica é
o procedimento de prever, interpretar, mensurar, qualificar e estimar, de forma abrangente, a magnitude e a amplitude espacial e
temporal de possíveis impactos ambientais de intenções de projetos associados a planos e programas, com foco na integração dos
aspectos biofísicos, econômicos, sociais e político:
§ 1.º Caberá à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, identificar
potenciais intenções de alternativas de desenvolvimento de interesse local para que o Poder Público possa avaliar, o mais cedo
possível, a qualidade e as conseqüências ambientais.
§ 2.º A variável ambiental deverá incorporar o processo de planejamento das políticas, planos, programas e projetos como instrumento de avaliação do órgão competente.
CAPÍTULO VI
DA AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL - AIA
Art. 71. Estudos ambientais são todos e quaisquer estudos relativos à avaliação dos aspectos e impactos ambientais ou planos de controle ambiental relacionados à localização, instalação,
operação e ampliação de uma atividade potencialmente poluidora,
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apresentados como subsídios para análise da licença requerida ou
sua renovação, tais como: relatório ambiental, plano de controle
ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental,
plano de manejo, plano de recuperação de área degradada, estudo preliminar de risco, bem como o relatório de auditoria ambiental, conforme as disposições da legislação federal e estadual
vigente e das estabelecidas em decreto do Poder Executivo Municipal, quando houver.
Art. 72. Considera-se impacto ambiental qualquer alteração das
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia, resultante das
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem:
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
II - as atividades sociais e econômicas;
III - a biota;
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
V - a qualidade e quantidade dos recursos ambientais; e
VI - os costumes, a cultura e as formas de sobrevivência da população.
Art. 73. A Avaliação de Impacto Ambiental - AIA é resultante do
conjunto de instrumentos e procedimentos à disposição do Poder
Público, que possibilita a análise e interpretação dos impactos ambientais.
§ 1.º Os instrumentos a que se refere o Caput deste Artigo, são
todos aqueles elaborados pelo próprio Poder Público, como o Zoneamento Ambiental - ZAM, Avaliação Ambiental Estratégica - AAE
além daqueles produzidos pelos empreendedores, como os Estudos Prévios de Impacto Ambiental - EPIA’s, Declarações de Impacto Ambiental - DIA’s e Estudos de Impacto Ambiental - EIA/RIMA’s.
§ 2.º Caberá à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a elaboração das Avaliações de Impacto Ambiental - AIA’s sempre que se
fizer necessário.
CAPÍTULO VII
DO ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO AMBIENTAL - EPIA
Art. 74. O Estudo Prévio de Impacto Ambiental - EPIA poderá ser
exigido do empreendedor, no sentido de assegurar, desde o início
de formulação do projeto, que se faça um exame sistemático dos
impactos ambientais e suas alternativas, e cujos resultados após
análise do Poder Público, sejam considerados, em caso de decisão
da implantação do projeto.
§ 1.º O Estudo Prévio de Impacto Ambiental - EPIA deverá ser
capaz de assegurar ao Poder Público Municipal a análise e interpretação de impactos sobre a saúde, o bem-estar da população,
a economia e o equilíbrio ambiental e, se necessário, avaliação
sobre o meio físico e biótico.
2.º O Estudo Prévio de Impacto Ambiental - EPIA, quando solicitado, deverá ser elaborado por profissionais legalmente habilitados
e cadastrados no SICA - Sistema Municipal de Informações e Cadastros Ambientais, à expensa do empreendedor, ficando vedada
a participação de servidores públicos municipais na elaboração
dos mesmos.
§ 3.º O empreendedor e os profissionais que subscreverem os estudos de que trata o Caput deste Artigo, serão responsáveis pelas
informações apresentadas, sujeitando-se às sanções administrativas, civis e penais, nos termos da lei.
§ 4.º O Estudo Prévio de Impacto Ambiental - EPIA é um documento público e a critério do Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMMA poderá ser apresentado em Audiência Pública.
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CAPÍTULO VIII
DA DECLARAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL - DIA
Art. 75. A Declaração de Impacto Ambiental - DIA é um estudo
ambiental obrigatório em todos os casos de licenciamento para
empreendimentos ou atividades que possam causar degradação
ambiental, não abrangido pela exigência do Estudo de Impacto
Ambiental - EIA / Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, sendo
exigível a critério da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
§ 1.º A Declaração de Impacto Ambiental - DIA será de responsabilidade direta do requerente do licenciamento e deverá ser elaborado por profissionais legalmente habilitados e cadastrados no
Sistema Municipal de Informações e Cadastros Ambientais - SICA,
à expensa do empreendedor, ficando vedada a participação de
servidores públicos municipais na elaboração dos mesmos.
§ 2.º A Declaração de Impacto Ambiental - DIA deverá, no mínimo, conter:
I - descrição sucinta do empreendimento ou atividade, considerando o meio físico, o meio biótico e o meio sócio-econômico;
II - descrição de possíveis impactos ambientais a curto, médio e
longo prazo;e
III - as medidas para minimizar ou corrigir os impactos ambientais.
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V - considerar os planos e programas governamentais existentes
e a implantação na área de influência do empreendimento e a sua
compatibilidade;
VI - definir medidas redutoras para os impactos negativos bem
como medidas potencializadoras dos impactos positivos decorrentes do empreendimento;e
VII - elaborar programa de acompanhamento e monitoramento
dos impactos positivos e negativos, indicando a frequência, os fatores e parâmetros a serem considerados, que devem ser mensuráveis e ter interpretações inequívocas.
Art. 78. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, deverá elaborar
ou avaliar os termos de referência em observância com as características do empreendimento e do meio ambiente a ser afetado,
cujas instruções orientarão a elaboração do Estudo de Impacto
Ambiental - EIA / Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, contendo prazos, normas e procedimentos a serem adotados, que
deverá, obrigatoriamente, conter:
I - diagnóstico ambiental da área de influência do projeto;
II - descrição do projeto e suas alternativas;
III - etapas de planejamento, construção e operação;
IV - delimitação da área de influência;
V - identificação, medição e valorização dos impactos;

CAPÍTULO IX
DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA / RELATÓRIO DE
IMPACTO AMBIENTAL - RIMA
Art. 76. É de competência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a exigência do Estudo de Impacto Ambiental - EIA / Relatório de Impacto Ambiental - RIMA para o licenciamento de atividade potencial ou efetivamente degradadora do meio ambiente no
Município bem como sua deliberação final.
§ 1.º O Estudo de Impacto Ambiental - EIA / Relatório de Impacto
Ambiental - RIMA poderá ser exigido na ampliação da atividade
mesmo quando o Estudo de Impacto Ambiental - EIA / Relatório
de Impacto Ambiental - RIMA já tiver sido aprovado.
§ 2.º Caso haja necessidade de inclusão de pontos adicionais ao
Termo de Referência, tais inclusões deverão estar fundamentadas
em exigência legal ou, em sua inexistência, em parecer técnico
consubstanciado, emitido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
§ 3.º A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, deve manifestarse conclusivamente no âmbito de sua competência sobre o EIA/
RIMA, em até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do recebimento, excluídos os períodos dedicados à prestação de informações complementares.
Art. 77. O Estudo de Impacto Ambiental - EIA / Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, além de observar os demais dispositivos
deste Código, obedecerá as seguintes diretrizes gerais:
I - contemplar todas as alternativas tecnológicas apropriadas e
alternativas de localização do empreendimento, confrontando-as
com a hipótese de não execução do mesmo;
II - definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos;
III - realizar o diagnóstico ambiental da área de influência do
empreendimento, com completa descrição e análise dos recursos
ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da região, antes da implantação do
empreendimento;
IV - identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais
que serão gerados pelo empreendimento nas suas fases de planejamento, pesquisa, instalação, operação ou utilização de recursos
ambientais;

VI - identificação das medidas mitigadoras;
VII - programa de monitoramento dos impactos;e
VIII - preparação do Relatório de Impacto Ambiental - RIMA.
Art. 79. O diagnóstico ambiental, assim como a análise dos impactos ambientais, deverá considerar o meio ambiente da seguinte
forma:
I - meio físico: o solo, o subsolo, as águas, o ar e o clima, com
destaque para os recursos minerais, a topografia, a paisagem, os
tipos e aptidões do solo, os corpos d’água, o regime hidrológico,
as correntes marinhas e as correntes atmosféricas;
II - meio biótico: a flora e a fauna, com destaque para as espécies
indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção, em extinção e os ecossistemas
naturais;
III - meio socioeconômico: o uso e ocupação do solo, o uso da
água e a sócio-economia, com destaque para os sítios e monumentos arqueológicos, históricos, culturais e ambientais e a potencial utilização futura desses recursos.
Parágrafo único. No diagnóstico ambiental, os fatores ambientais
devem ser analisados de forma integrada mostrando a interação
entre eles e a sua interdependência.
Art. 80. O Estudo de Impacto Ambiental - EIA será realizado por
equipe multidisciplinar habilitada devidamente cadastrada no Sistema Municipal de Informações e Cadastros Ambientais - SICA,
não dependente direta ou indiretamente do proponente, sendo
aquela responsável legal e tecnicamente pelos resultados apresentados.
Parágrafo único. O Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMMA poderá, em qualquer fase de elaboração ou apreciação do
Estudo de Impacto Ambiental - EIA / Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, mediante voto fundamentado aprovado pela maioria absoluta de seus membros, declarar a inidoneidade da equipe
multidisciplinar ou de técnico componente, recusando, se for o
caso, os levantamentos ou conclusões de sua autoria.
Art. 81. O Relatório de Impacto Ambiental - RIMA refletirá as conclusões do Estudo de Impacto Ambiental - EIA, de forma objetiva
e adequada a sua ampla divulgação, sem omissão de qualquer
elemento importante para a compreensão da atividade e conterá,
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no mínimo:
I - os objetivos e, justificativas do projeto, sua relação e compatibilidade com as políticas setoriais, planos e programas governamentais;
II - a descrição do projeto de viabilidade ou básico e suas alternativas tecnológicas e locacionais, especificando para cada um
deles, nas fases de construção e operação, a área de influência,
as matérias-primas, a mão-de-obra, as fontes de energia, demanda de água, os processos e técnicas operacionais, os prováveis
efluentes, emissões, resíduos e perdas de energia, e os empregos
diretos e indiretos a serem gerados;
III - a síntese dos resultados dos estudos de diagnósticos ambientais da área de influência do projeto;
IV - a descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação
e operação da atividade, considerando o projeto, suas alternativas, os horizontes de tempo de incidência dos impactos, indicando
os métodos, técnicas e critérios adotados para sua identificação,
quantificação e interpretação;
V - a caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, comparando as diferentes situações da adoção do projeto
e suas alternativas, bem como a hipótese de sua não realização;
VI - a descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras, previstas em relação aos impactos negativos, mencionando aqueles
que não puderem ser evitados e o grau de alteração esperado;
VII - o programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos;e
VIII - a recomendação quanto à alternativa mais favorável, conclusões e comentários de ordem geral.
§ 1.º O Relatório de Impacto Ambiental - RIMA deve ser apresentado de forma objetiva e adequado à sua compreensão, e as
informações nele contidas devem ser traduzidas em linguagem
acessível, ilustradas por mapas e demais técnicas de comunicação
visual, de modo que a comunidade possa entender as vantagens
e desvantagens do projeto, bem como todas as conseqüências
ambientais de sua implementação.
§ 2.º O Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, conterá obrigatoriamente:
I - a relação, quantificação e especificação de equipamentos sociais e comunitários e de infraestrutura básica para o atendimento
das necessidades da população, decorrentes das fases de implantação, operação ou expansão do projeto;e
II - a fonte de recursos necessários à construção e manutenção
dos equipamentos sociais e comunitários e a infraestrutura.
Art. 82. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ao determinar a
elaboração do Estudo de Impacto Ambiental - EIA e apresentação
do Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, por sua iniciativa ou
quando solicitado por entidade civil, pelo Ministério Público ou,
ainda, por 20 (vinte) ou mais cidadãos munícipes, dentro de prazos fixados em lei, promoverá, obrigatoriamente, a realização de
Audiência Pública para manifestação da população sobre o projeto
e seus impactos socioeconômicos e ambientais.
§ 1.º A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, procederá a ampla
publicação de edital, dando conhecimento e esclarecimento à população da importância do Relatório de Impacto Ambiental - RIMA
e dos locais e períodos onde estará à disposição para conhecimento, inclusive durante o período de análise técnica.
§ 2.º A realização da audiência pública deverá ser esclarecida e
amplamente divulgada, com antecedência necessária à sua realização em local conhecido e acessível.
“§ 3.º A divulgação da audiência deverá ser feita em todos os
meios de comunicação existentes no Município (rádios, jornais, tv
e informativos, sites, rede sociais, carro de som, escolas, igrejas,
etc.) e deverá iniciar-se no prazo de dez dias úteis que antecede
a audiência.
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Art. 83. A relação dos empreendimentos ou atividades que estarão
sujeitas à elaboração do Estudo de Impacto Ambiental - EIA e
respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, será definida
por Decreto do Poder Executivo Municipal, ouvido o Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMMA.
CAPÍTULO X
DO LICENCIAMENTO E DA REVISÃO
Art. 84. O licenciamento ambiental municipal é o procedimento
administrativo pelo qual o órgão ambiental - SEMMA - licencia a
localização, instalação, ampliação operação e regularização de
empreendimentos e atividades de impacto ambiental local, realizadas por pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, considerado efetivas ou potencialmente poluidor ou, ainda,
daquelas que, sob qualquer forma ou intensidade, possam causar
degradação ambiental, ou que de alguma forma utilizem de recursos naturais ambientais considerando as disposições gerais e
regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso.
§ 1.º Dependerá de prévio licenciamento da SEMMA, sem prejuízo
de outras licenças legalmente exigíveis, a localização, instalação,
operação, ampliação de atividades potencialmente poluidoras e
degradadoras do meio ambiente caracterizadas como de impacto
local. As atividades consideradas de impacto ambiental ou hostilizadoras de recursos naturais já instaladas ou em operação serão
regularizadas quando possível pela SEMMA.
§ 2.º O procedimento para o licenciamento ambiental assim como
a listagem das atividades a serem licenciadas e demais regulamentações serão regidas por lei específica a ser aprovada.
Art. 85. As licenças de qualquer espécie de origem federal ou estadual não excluem a necessidade de licenciamento pelo órgão
competente do Sistema Municipal de Meio Ambiente - SIMMA, nos
termos deste Código.
Parágrafo único. É vedada a emissão de quaisquer licenças de empreendimentos ou atividades em débito com a Fazenda Municipal,
principalmente, os decorrentes da aplicação de penalidades por
infrações a legislação ambiental.
Art. 86. Compete à SEMMA o controle e o licenciamento ambiental
de empreendimentos e atividades de impacto local, ouvido, quando legalmente couber, os órgãos ambientais da esfera estadual
e federal, bem como daquelas atividades cuja competência lhe
forem formalmente delegadas por outros entes federativos.
§ 1.º As atividades de impacto local previstas no “caput” deste artigo são aquelas cujo impacto ambiental seja considerado restrito
exclusivamente à área de circunscrição territorial do Município de
São Gabriel da Palha.
§ 2.º Para que o procedimento do licenciamento ambiental possa
ser concluído em prazo razoável, sem prejuízo da efetiva proteção
ao meio ambiente, caberá ao Poder Executivo Municipal assegurar
à SEMMA:
I - disponibilidade necessária de recursos humanos com capacidade técnica para atuar na área ambiental; e
II - disponibilidade necessária de infraestrutura operacional adequada à concessão, fiscalização e acompanhamento das autorizações e licenciamentos ambientais.”
§ 3.° Quando o licenciamento ambiental de um novo empreendimento se realizar por intermédio de órgão estadual ou federal,
caberá ao Poder Público Municipal a verificação de conformidade
com a legislação de uso e ocupação do solo do Município, expedindo declaração ao requerente no caso de se encontrar regular.
Art. 87. O licenciamento ambiental das atividades e empreendimentos potencialmente poluidores ou degradadores do meio ambiente conterá as seguintes modalidades de licença e autorização
ambiental:
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I - LMS - Licença Municipal Simplificada;
II - LMP - Licença Municipal Prévia;
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próprias das LicençasPrévia, de Instalação e de Operação, estabelecendo as condições, restrições e medidas de controle ambiental,
adequando o empreendimento às normas ambientais vigentes.

III - LMI - Licença Municipal de Instalação;
IV - LMO - Licença Municipal de Operação;
V - LMA - Licença Municipal de Ampliação;
VI - LMR - Licença Municipal de Regularização;
VII - AMA - Autorização Municipal Ambiental; e
VIII - RMCA- Relatório Municipal de Controle Ambiental.
Art. 88. A Licença Municipal Simplificada - LMS - é ato administrativo de procedimento simplificado pelo qual o órgão ambiental
emite apenas uma licença, que consiste em todas as fases do
licenciamento, estabelecendo as condições, restrições e medidas
de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos
ou atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas de
baixo impacto ambiental que se enquadrem na Classe Simplificada, constantes de Instruções Normativas instituídas pela SEMMA.
Art. 89. As atividades potencialmente poluidoras que ainda não
tiverem sido instaladas ou em operação e que não se enquadrem
no licenciamento simplificado deverão realizar o processo de licenciamento em três fases distintas: Licença Municipal Prévia - LMP;
Licença Municipal de Instalação - LMI; Licença Municipal de Operação - LMO.
Art. 90. A Licença Municipal Prévia - LMP - será requerida pelo interessado na fase inicial de planejamento do empreendimento ou
atividade, contendo as informações e requisitos básicos a serem
atendidos para a sua viabilidade.
§ 1.º A concessão da LMP não autoriza a intervenção no local do
empreendimento.
§ 2.º Para ser concedida a Licença Municipal Prévia - LMP, o Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMMA poderá determinar a
elaboração de EIA/RIMA, nos termos deste Código e sua regulamentação.
Art. 91. A Licença Municipal de Instalação - LMI, a Licença Municipal de Operação - LMO e a Licença Municipal de Ampliação - LMA
serão requeridas mediante apresentação do projeto competente
e do Estudo de Impacto Ambiental – EIA/Relatório de Impacto
Ambiental - RIMA, quando exigido.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente definirá
elementos necessários à caracterização do projeto e aqueles constantes das licenças através de regulamento.
Art. 92. A Licença Municipal de Instalação - LMI - é necessária
para o início da implantação ou ampliação do empreendimento ou
atividade, de acordo com as especificações constantes dos planos,
programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle
ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo
determinante.
Art. 93. A Licença Municipal de Operação – LMO, autoriza a operação da atividade e/ou empreendimento, após a verificação do
efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com
as medidas de controle ambiental e condicionantes determinadas
para a operação, sem prejuízo do acompanhamento do desenvolvimento das atividades pela SEMMA.
Art. 94. Licença Municipal de Regularização – LMR, é ato administrativo pelo qual o órgão ambiental, mediante celebração prévia
de termo de compromisso ambiental, emite uma única licença,
que consiste em todas as fases do licenciamento, para empreendimento ou atividade que já esteja em funcionamento ou em fase
de implantação, respeitando, de acordo com a fase, as exigências

Parágrafo único. As atividades em funcionamento que se enquadrem em licenciamento simplificado terão uma LAR com os mesmos requisitos da Licença Simplificada.
Art. 95. Autorização Municipal Ambiental – AMA - é ato administrativo emitido em caráter precário e com limite temporal, mediante
o qual o órgão competente estabelece as condições de realização
ou operação de empreendimentos, atividades, pesquisas e serviços de caráter temporário ou para execução de obras que não
caracterizem instalações permanentes e obras emergenciais de interesse público, transporte de resíduos perigosos ou, ainda, para
avaliar a eficiência das medidas adotadas pelo empreendimento
ou atividade.
Art. 96. O início de instalação, operação ou ampliação de obra ou
atividade sujeita ao licenciamento ambiental sem a expedição da
licença respectiva implicará na aplicação das penalidades administrativas previstas neste Código e a adoção das medidas judiciais
cabíveis, sob pena de responsabilização funcional do órgão fiscalizador do Sistema Municipal de Meio Ambiente - SIMMA.
Art. 97. A revisão da Licença Municipal de Operação - LMO, independente do prazo de validade, ocorrerá sempre que:
I - a atividade colocar em risco a saúde ou a segurança da população, para além daquele normalmente considerado quando do
licenciamento;
II - a continuidade da operação comprometer de maneira irremediável recursos ambientais não inerentes à própria atividade; e
III - ocorrer descumprimento às condicionantes do licenciamento.
Art. 98. A renovação da Licença Municipal de Operação - LMO
deverá considerar as modificações no zoneamento ambiental com
o prosseguimento da atividade licenciada e a concessão de prazo
para a adaptação, relocalização ou encerramento da atividade.
Art. 99. As licenças ambientais poderão ser outorgadas de forma
isolada, sucessiva ou cumulativamente, de acordo com a natureza,
característica e fase da atividade ou serviço requerido do licenciamento.
Parágrafo único. A SEMMA estabelecerá de forma objetiva o procedimento adequado a cada atividade ou empreendimento, ressalvadas as peculiaridades verificadas na situação concreta que, fundamentadamente, exijam outras providências à sua regularização.
Art. 100. No caso de irregularidades ligadas ao licenciamento, o
empreendedor ficará sujeito a sanções e penalidades previstas
neste Código, inclusive a cassação da licença ambiental, observadas a ampla defesa e o contraditório.
CAPÍTULO XI
DA PARTICIPAÇÃO PÚBLICA
Art. 101. A participação pública no processo de licenciamento ambiental tem caráter informativo e consultivo, servindo de subsídio
para tomada de decisão do órgão ambiental.
Parágrafo único. São formas de participação pública no processo
de licenciamento ambiental:
I - Consulta Técnica;
II - Consulta Pública;
III - Audiência Pública.
www.diariomunicipal.es.gov.br

18/11/2014 (Terça-feira)

DOM/ES - Edição N° 140

CAPÍTULO XII
DA AUDITORIA AMBIENTAL
Art. 102. Para os efeitos deste Código denomina-se auditoria
ambiental o desenvolvimento de um processo documentado de
inspeção, análise e avaliação sistemática das condições gerais e
específicas de funcionamento de atividades ou desenvolvimento
de obras, causadores de impacto ambiental, com o objetivo de:
I - verificar os níveis efetivos ou potenciais de poluição e degradação ambiental provocados pelas atividades ou obras auditadas;
II - verificar o cumprimento de normas ambientais federal, estadual e municipal;
III - examinar a política ambiental adotada pelo empreendedor,
bem como o atendimento aos padrões legais em vigor, objetivando preservar o meio ambiente e a sadia qualidade de vida;
IV - avaliar os impactos sobre o meio ambiente causados por
obras ou atividades auditadas;
V - analisar as condições de operação e de manutenção dos equipamentos e sistemas de controle das fontes poluidoras e degradadoras;
VI - examinar, através de padrões e normas de operação e manutenção, a capacitação dos operadores e a qualidade do desempenho da operação e manutenção dos sistemas, rotinas, instalações
e equipamentos de proteção do meio ambiente;
VII - identificar riscos de prováveis acidentes e de emissões contínuas, que possam afetar, direta ou indiretamente, a saúde da
população residente na área de influência;
VIII - analisar as medidas adotadas para a correção de não conformidades legais detectadas em auditorias ambientais anteriores,
tendo como objetivo a preservação do meio ambiente e a sadia
qualidade de vida.
§ 1.º As medidas referidas no Inciso VIII deste Artigo deverão ter
o prazo para a sua implantação, a partir da proposta do empreendedor, determinado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a
quem caberá, também, a fiscalização e aprovação.
§ 2.º O não cumprimento das medidas nos prazos estabelecidos
na forma do Parágrafo Primeiro deste Artigo sujeitará a infratora
às penalidades administrativas e às medidas judiciais cabíveis.
Art. 103. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, deverá determinar aos responsáveis pela atividade efetiva ou potencialmente
poluidora ou degradadora a realização de auditorias ambientais
periódicas ou ocasionais, estabelecendo diretrizes e prazos específicos.
Parágrafo único. Nos casos de auditorias periódicas, os procedimentos relacionados à elaboração das diretrizes a que se refere o
caput deste artigo deverão incluir a consulta aos responsáveis por
sua realização e à comunidade afetada, decorrentes do resultado
de auditorias anteriores.
Art. 104. As auditorias ambientais serão realizadas por conta e
ônus da empresa a ser auditada, por equipe técnica ou empresa
de sua livre escolha, devidamente cadastrada no órgão ambiental municipal e acompanhada, a critério da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente, por servidor público, técnico da área de meio
ambiente.
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Art. 105. Deverão, obrigatoriamente, realizar auditorias ambientais periódicas, as atividades de elevado potencial poluidor e degradador, entre as quais:
I - atividades extratoras ou extrativistas de recursos naturais;
II - instalações destinadas à estocagem de substâncias tóxicas e
perigosas;
III - instalações de processamento e de disposição final de resíduos tóxicos ou perigosos;e
IV - instalações industriais, comerciais ou recreativas, cujas atividades gerem poluentes em desacordo com critérios, diretrizes e
padrões normatizados.
§ 1.º Para os casos previstos neste Artigo, o intervalo máximo
entre as auditorias ambientais periódicas será de 2 (dois) anos.
§ 2.º Sempre que constatadas infrações aos regulamentos federal,
estadual e municipal de proteção ao meio ambiente, deverão ser
realizadas auditorias periódicas sobre os aspectos a eles relacionados, até a correção das irregularidades, independentemente de
aplicação de penalidade administrativa e da provocação de ação
civil pública.
Art. 106. O não atendimento da realização da auditoria nos prazos
e condições determinados, sujeitará a infratora à pena pecuniária,
sendo essa, nunca inferior ao custo da auditoria, que será promovida por instituição ou equipe técnica designada pela Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, independentemente de aplicação de
outras penalidades legais previstas.
Art. 107. Todos os documentos decorrentes das auditorias ambientais, ressalvados aqueles que contenham matéria de sigilo
industrial, conforme definido pelos empreendedores, serão acessíveis à consulta pública dos interessados nas dependências da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, independentemente do
recolhimento de taxas ou emolumentos.
CAPÍTULO XIII
DO MONITORAMENTO
Art. 108. O monitoramento ambiental consiste no acompanhamento da qualidade e disponibilidade dos recursos ambientais,
com o objetivo de:
I - aferir o atendimento aos padrões de qualidade ambiental e aos
padrões de emissão;
II - controlar o uso e a exploração de recursos ambientais;
III - avaliar os efeitos de planos, políticas e programas de gestão
ambiental e de desenvolvimento econômico e social;
IV - acompanhar o estágio populacional de espécies da flora e
fauna, especialmente as ameaçadas de extinção e em extinção;
V - subsidiar medidas preventivas e ações emergenciais em casos
de acidentes ou episódios críticos de poluição;
VI - acompanhar e avaliar a recuperação de ecossistemas ou áreas
degradadas;
VII - subsidiar a tomada de decisão quanto à necessidade de auditoria ambiental.
CAPÍTULO XIV

§ 1.º Antes de dar início ao processo de auditoria, a empresa
comunicará à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a equipe
técnica ou empresa contratada que realizará a auditoria, para sua
anuência prévia.

DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E CADASTROS AMBIENTAIS - SICA

§ 2.º A omissão ou sonegação de informações relevantes descredenciarão os responsáveis para a realização de novas auditorias,
pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, sendo o fato comunicado ao
Ministério Público para as medidas judiciais cabíveis.

Art. 109. O Sistema Municipal de Informações e Cadastros Ambientais - SICA e o banco de dados de interesse do Sistema Municipal de Meio Ambiente - SIMMA serão organizados, mantidos e
atualizados sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, para utilização pelo Poder Público e pela sociedade.
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Art. 110. São objetivos do Sistema Municipal de Informações e
Cadastros Ambientais - SICA entre outros:

Art. 115. São objetivos do Plano Diretor de Arborização e Áreas
Verdes Especiais estabelecer diretrizes para:

I - coletar e sistematizar dados e informações de interesse ambiental;

I - arborização de ruas, comportando programas de plantio, manutenção e monitoramento;

II - coligir de forma ordenada, sistêmica e interativa os registros
e as informações dos órgãos, entidades e empresas de interesse
para o Sistema Municipal de Meio Ambiente - SIMMA;

II - áreas verdes públicas, compreendendo programas de implantação e recuperação, de manutenção e de monitoramento;

III - atuar como instrumento regulador dos registros necessários
às diversas necessidades do Sistema Municipal de Meio Ambiente
- SIMMA;
IV - recolher e organizar dados e informações de origem multidisciplinar de interesse ambiental, para uso do Poder Público e da
sociedade; e
V - articular-se com os sistemas congêneres.
Art. 111. O Sistema Municipal de Informações e Cadastros Ambientais - SICA será organizado e administrado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que proverá os recursos orçamentários,
materiais e humanos necessários.
Art. 112. O Sistema Municipal de Informações e Cadastros Ambientais - SICA conterá unidades específicas para:
I - registro de entidades ambientalistas com ação no Município;
II - registro de entidades populares com jurisdição no Município,
que incluam, entre seus objetivos, a ação ambiental;
III - cadastro de órgãos e entidades jurídicas, inclusive de caráter
privado, com sede no Município ou não, com ação na preservação,
conservação, defesa, melhoria, recuperação e controle do meio
ambiente;
IV - registro de empresas e atividades cuja ação, de repercussão
no Município, comporte risco efetivo ou potencial para o meio ambiente;
V - cadastro de pessoas físicas ou jurídicas que se dediquem à
prestação de serviços de consultoria sobre questões ambientais,
bem como à elaboração de projeto na área ambiental;
VI - cadastro de pessoas físicas ou jurídicas que cometeram infrações às normas ambientais incluindo as penalidades a elas aplicadas;
VII - organização de dados e informações técnicas, bibliográficas,
literárias, jornalísticas e outras de relevância para os objetivos do
Sistema Municipal de Meio Ambiente - SIMMA; e
VIII - outras informações de caráter permanente ou temporário.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente fornecerá certidões, relatório ou cópia dos dados e proporcionará consulta
às informações de que dispõe observados os direitos individuais e
o sigilo industrial.
Art. 113. As pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as empresas
e entidades públicas, cujas atividades sejam potencialmente poluidoras ou degradadoras, ficam obrigadas a se cadastrarem no
Sistema Municipal de Informações e Cadastros Ambientais - SICA.
Parágrafo único. As fontes poluidoras em funcionamento ou em
implantação deverão ser convocadas para registro no Sistema Municipal de Informações e Cadastros Ambientais - SICA.
CAPÍTULO XV
DO PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO
Art. 114. Além do previsto neste Código, a execução, acompanhamento, fiscalização e infrações do Plano Diretor de Arborização e
Áreas Verdes Especiais de São Gabriel da Palha, deverá ser Regulamentado pelo Chefe do Poder Executivo.

III - áreas verdes particulares, consistindo de programas de uso
público, de recuperação e proteção de encostas e de monitoramento e controle;
IV - unidades de conservação, englobando programas de plano de
manejo, de fiscalização e de monitoramento;
V - desenvolvimento de programas de cadastramento, de implementação de parques municipais, áreas de lazer públicas e de
educação ambiental;
VI - desenvolvimento de programas de pesquisa, capacitação técnica, cooperação, revisão e aperfeiçoamento da legislação.
Art. 116. A revisão e atualização do Plano Diretor de Arborização
e Áreas Verdes Especiais caberão à Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, em conjunto com a Secretaria Municipal de Obras e
Desenvolvimento Urbano, bem como a sua execução e o exercício
do poder de polícia quanto às normas desta lei.
CAPÍTULO XVI
DOS INCENTIVOS FINANCEIROS E FISCAIS
Art. 117. O Município de São Gabriel da Palha, mediante autorização legislativa, poderá repassar ou conceder auxílio financeiro
a instituições públicas, privadas ou consórcios sem fins lucrativos,
para a execução de serviços de relevante interesse ambiental.
Parágrafo único. Poderá ser instituído prêmio de mérito ambiental
para incentivar a pesquisa e apoiar os inventores e introdutores de
inovações tecnológicas que visem proteger o meio ambiente, em
homenagem àqueles que se destacarem em defesa da ecologia.
CAPÍTULO XVII
DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Art. 118. A educação ambiental, em todos os níveis de ensino da
rede municipal, e a conscientização pública para a preservação
e conservação do meio ambiente são instrumentos essenciais e
imprescindíveis para a garantia do equilíbrio ecológico e da sadia
qualidade de vida da população.
Art. 119. O Poder Público, na rede escolar municipal e na sociedade, deverá:
I - apoiar ações voltadas para introdução da educação ambiental
em todos os níveis de educação formal e não formal;
II - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino
da rede municipal;
III - fornecer suporte técnico/conceitual nos projetos ou estudos
interdisciplinares das escolas da rede municipal, voltados para a
questão ambiental;
IV - articular-se com entidades jurídicas e não governamentais
para o desenvolvimento de ações educativas na área ambiental
no Município, incluindo a formação e capacitação de recursos humanos; e
V - desenvolver ações de educação ambiental junto à população
do Município.
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quantitativamente, indicando as concentrações máximas de poluentes suportáveis em determinados ambientes, devendo ser
respeitados os indicadores ambientais de condições de autodepuração do corpo receptor.

DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO

§ 2.º Os padrões de qualidade ambiental incluirão, entre outros, a
qualidade do ar, das águas, do solo e a emissão de ruídos.

Art. 120. Sujeitam-se ao disposto neste Código todas as atividades, empreendimentos, processos, operações, dispositivos móveis
ou imóveis, meios de transportes, e outras fontes de qualquer
natureza que, direta ou indiretamente, possam produzir alteração
adversa às características do meio ambiente.

Art. 128. Padrão de emissão é o limite máximo estabelecido para
lançamento de poluente por fonte emissora que, ultrapassado,
poderá afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população,
bem como ocasionar danos à fauna, à flora, às atividades econômicas e ao meio ambiente em geral.

Art. 121. À conveniência da Municipalidade, qualquer área de interesse ambiental poderá ser desapropriada pelo Poder Público.

Art. 129. É vedado o lançamento ou a liberação no meio ambiente
de qualquer forma de matéria, energia, substância ou mistura de
substâncias em qualquer estado físico prejudiciais ao ar, ao solo,
ao subsolo, às águas, à fauna, à flora e ao ambiente marinho acima dos padrões estabelecidos pela legislação.

Art. 122. Fica a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, autorizada a expedir as normas técnicas, padrões e critérios a serem
aprovados pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMMA,
destinados a completar esta lei e regulamentos.
Art. 123. O Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, tem o dever de determinar medidas de emergência a fim de evitar episódios críticos de poluição ou degradação do
meio ambiente ou impedir sua continuidade, em casos de grave
ou, iminente risco para a saúde pública e o meio ambiente, observado a legislação vigente.
Parágrafo único. Em caso de episódio crítico e durante o período
em que esse estiver em curso poderá ser determinada a redução
ou paralisação de quaisquer atividades nas áreas abrangidas pela
ocorrência, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
Art. 124. Poderão ser apreendidos ou interditados pelo poder público, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, os produtos potencialmente perigosos para a saúde pública e para o
ambiente.
Art. 125. Fica expressamente proibida a utilização de fezes “in
natura” para alimentação de animais e para adubação orgânica.
Art. 126. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, é o órgão competente do Poder Executivo Municipal para o exercício do poder de
polícia nos termos e para os efeitos deste Código, cabendo-lhe,
dentre outras:
I - estabelecer exigências técnicas relativas a cada estabelecimento ou atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora;
II - fiscalizar o atendimento às disposições deste Código, seus
regulamentos e demais normas dele decorrentes, especialmente
às resoluções do Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMMA;
III - estabelecer penalidades pelas infrações às normas ambientais; e
IV - dimensionar e quantificar o dano visando a responsabilizar o
agente poluidor ou degradador.
CAPÍTULO II
DOS PADRÕES DE EMISSÃO E LANÇAMENTOS
Art. 127. Os padrões de qualidade ambiental são os valores de
concentrações máximas toleráveis no ambiente para cada poluente, de modo a resguardar a saúde humana, a fauna, a flora, as
atividades econômicas e o meio ambiente em geral.
§ 1.º Os padrões de qualidade ambiental deverão ser expressos,

Art. 130. Os padrões e parâmetros de emissão e de qualidade
ambiental são aqueles estabelecidos pelos Poderes Públicos, Estadual e Federal, podendo o Conselho Municipal de Meio Ambiente
- COMMA estabelecer padrões mais restritivos ou acrescentar parâmetros não fixados pelos órgãos, estadual e federal, na revisão
dos padrões de emissão e lançamentos.
Parágrafo único. As revisões nos critérios e padrões de lançamentos de efluentes são de responsabilidade da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente, e deverão levar em conta a redução dos efeitos:
I - impróprios, nocivos ou ofensivos à saúde;
II - inconvenientes, inoportunos ou incômodos ao bem-estar público; e
III - danosos aos materiais, prejudiciais ao uso, gozo e segurança
da propriedade, bem como ao funcionamento normal das atividades da coletividade.
CAPÍTULO III
DO CONTROLE DA POLUIÇÃO
SEÇÃO I
DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA
Art. 131. Na implementação da política municipal de controle da
poluição atmosférica, deverão ser observadas as seguintes diretrizes:
I - exigência da adoção das melhores tecnologias de processo industrial e de controle de emissão, de forma a assegurar a redução
progressiva dos níveis de poluição;
II - melhoria na qualidade ou substituição dos combustíveis e otimização da eficiência do balanço energético;
III - implantação de procedimentos operacionais adequados, incluindo a implementação de programas de manutenção preventiva
e corretiva dos equipamentos de controle da poluição;
IV - adoção de sistema de monitoramento periódico ou contínuo
das fontes por parte das empresas responsáveis, sem prejuízo
das atribuições de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente;
V - Integração dos equipamentos de monitoramento da qualidade
do ar, numa única rede, de forma a manter um sistema adequado
de informações;
VI - proibição de implantação ou expansão de atividades que possam resultar em violação dos padrões fixados; e
VII - seleção de áreas mais propícias à dispersão atmosférica para
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a implantação de fontes de emissão, quando do processo de licenciamento, e a manutenção de distâncias mínimas em relação a outras instalações urbanas, em particular hospitais, creches, escolas,
residências e áreas naturais protegidas.

Parágrafo único. Deverão ser utilizadas metodologias de coleta e
análise estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e/ou pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, homologadas pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMMA.

Art. 132. Deverão ser respeitados, entre outros, os seguintes procedimentos gerais para o controle de emissão de material particulado:

Art. 135. São vedadas a instalação e ampliação de atividades que
não atendam às normas, critérios, diretrizes e padrões estabelecidos por esta lei.

I - na estocagem a céu aberto de materiais que possam gerar
emissão por transporte eólico:
a) disposição das pilhas feita de modo a tornar mínimo o arraste
eólico;
b)
umidade mínima da superfície das pilhas, ou cobertura das superfícies por materiais ou substâncias Selante ou
outras técnicas comprovadas que impeçam a emissão visível de
poeira por arraste eólico;
c)
a arborização das áreas circunvizinhas compatível
com a altura das pilhas, de modo a reduzir a velocidade dos ventos
incidentes sobre as mesmas.
d)
as vias de tráfego interno das instalações comerciais e industriais deverão ser pavimentadas, ou lavadas, ou
umectadas com a frequência necessária para evitar acúmulo de
partículas sujeitas a arraste eólico;
II - as áreas adjacentes às fontes de emissão de poluentes atmosféricos, quando descampadas, deverão ser objeto de programa
de reflorestamento e arborização, por espécies e manejos adequados;
III - sempre que tecnicamente possível, os locais de estocagem
e transferência de materiais que possam estar sujeitos ao arraste
pela ação dos ventos, deverão ser mantidos sob cobertura, ou
enclausurados ou outras técnicas comprovadas; e
IV - as chaminés, equipamentos de controle de poluição do ar e
outras instalações que se constituam em fontes de emissão, efetivas ou potenciais, deverão ser construídas ou adaptadas, para
permitir o acesso de técnicos encarregados de avaliações relacionadas ao controle da poluição.

§ 1.º Todas as fontes de emissão existentes no Município deverão
se adequar ao disposto neste Código, nos prazos estabelecidos
pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, não podendo exceder
o prazo máximo de 12 (doze) meses, a partir da publicação desta
lei.
§ 2.º A Secretaria Municipal de Meio Ambiente poderá reduzir este
prazo nos casos em que os níveis de emissão ou os incômodos
causados à população sejam significativos.
§ 3.º A Secretaria Municipal de Meio Ambiente poderá ampliar os
prazos por motivos que não dependem dos interessados desde
que devidamente justificado.
Art. 136. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, baseada em
parecer técnico, procederá à elaboração periódica de proposta de
revisão dos limites de emissão previstos neste Código, sujeito a
apreciação do Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMMA, de
forma a incluir outras substâncias e adequá-los aos avanços das
tecnologias de processo industrial e controle da poluição.
SEÇÃO II
DA POLUIÇÃO HÍDRICA
SUBSEÇÃO I
DO CONTROLE DA POLUIÇÃO E MANEJO DOS RECURSOS HÍDRICOS

Art. 133. Ficam vedadas:

Art. 137. A Política Municipal de Controle de Poluição e Manejo dos
Recursos Hídricos objetiva:

I - a queima ao ar livre de materiais que comprometam de alguma
forma o meio ambiente ou a sadia qualidade de vida;

I - proteger a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da população;

II - a emissão de fumaça preta acima de 20% (vinte por cento) da
Escala Ringelman, em qualquer tipo de processo de combustão,
exceto durante os 2 (dois) primeiros minutos de operação, para os
veículos automotores, e até 5 (cinco) minutos de operação para
outros equipamentos;

II - proteger e recuperar os ecossistemas aquáticos, com especial
atenção para as áreas de nascentes, os estuários e outras relevantes para a manutenção dos ciclos biológicos;

III - a emissão visível de poeiras, névoas e gases, excetuando-se
o vapor d’água, em qualquer operação de britagem, moagem e
estocagem;

IV - compatibilizar e controlar os usos efetivos e potenciais da
água, tanto qualitativa quanto quantitativamente;

IV - a emissão de odores que possam criar incômodos à população;
V - a emissão de substâncias tóxicas, conforme enunciado em
legislação específica;
VI - a transferência de materiais que possam provocar emissões
de poluentes atmosféricos acima dos padrões estabelecidos pela
legislação vigente.
Parágrafo único. O período de 5 (cinco) minutos referidos no Inciso II, poderá ser ampliado até o máximo de 10 (dez) minutos,
nos casos de justificada limitação tecnológica dos equipamentos.
Art. 134. As fontes de emissão deverão, a critério técnico fundamentado da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, apresentar
relatórios periódicos de medição, com intervalos não superiores a
1 (um) ano, dos quais deverão constar os resultados dos diversos
parâmetros ambientais, a descrição da manutenção dos equipamentos, bem como a representatividade destes parâmetros em
relação aos níveis de produção.

III - reduzir, progressivamente, a toxicidade e as quantidades dos
poluentes lançados nos corpos d’água;

V - controlar os processos erosivos que resultem no transporte de
sólidos, no assoreamento dos corpos d’água e da rede pública de
drenagem;
VI - assegurar o acesso e o uso público às águas superficiais, exceto em áreas de nascentes e outras de preservação permanente,
quando expressamente disposto em norma específica; e
VII - o adequado tratamento dos efluentes líquidos, visando preservar a qualidade dos recursos hídricos.
Art. 138. Toda edificação, residencial ou comercial, fica obrigada
a ligar o esgoto doméstico, no sistema público de esgotamento
sanitário, quando da sua existência, com condições positivas de
viabilidade.
Art. 139. As diretrizes deste Código aplicam-se a lançamentos de
quaisquer efluentes líquidos provenientes de atividades efetiva e
potencialmente poluidoras instaladas no Município de São Gabriel
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da Palha, em águas interiores ou costeiras, superficiais ou subterrâneas, diretamente ou através de quaisquer meios de lançamento, incluindo redes de coleta e emissários.

Art. 147. Os poços artesianos e semi-artesianos só poderão ser
construídos nos casos de grande demanda e quando o lençol profundo possibilitar o fornecimento de volume suficiente de água
potável.

Art. 140. Os critérios e padrões estabelecidos na legislação vigente
deverão ser atendidos, também, por etapas ou áreas específicas
do processo de produção ou geração de efluentes, de forma a impedir a sua diluição e assegurar a redução das cargas poluidoras
totais.

§ 1.° Os estudos e projetos relativos às perfurações de poços artesianos deverão ser aprovados pelos órgãos federais, estaduais e
municipais competentes.

Art. 141. Os lançamentos de efluentes líquidos não poderão conferir aos corpos receptores características em desacordo com os
critérios e padrões de qualidade de água em vigor, ou que criem
obstáculos ao trânsito de espécies migratórias, exceto na zona de
mistura.

§ 3.° Além de serem submetidos aos testes dinâmicos, de vazão e
do equipamento de elevação, quando for o caso, os poços artesianos e semi-artesianos deverão ter a necessária proteção sanitária,
por meio de encamisamento e vedação adequada.

Art. 142. Serão consideradas, de acordo com o corpo receptor,
com critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ouvindo o Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMMA,
as áreas de mistura fora dos padrões de qualidade.
Art. 143. A captação de água, superficial ou subterrânea, deverá atender aos requisitos estabelecidos pela legislação específica,
sem prejuízo às demais exigências legais, a critério técnico da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Art. 144. As atividades efetivas ou potencialmente poluidoras ou
degradadoras e de captação de água, implementarão programas
de monitoramento de efluentes e da qualidade ambiental em suas
áreas de influência, previamente estabelecidos ou aprovados pela
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, integrando tais programas o Sistema Municipal de Informações e Cadastros Ambientais
- SICA.
§ 1.º A coleta e análise dos efluentes líquidos deverão ser baseadas em metodologias aprovadas pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente.
§ 2.º Todas as avaliações relacionadas aos lançamentos de efluentes líquidos deverão ser feitas para as condições de dispersão mais
desfavoráveis, sempre incluída a previsão de margens de segurança.
§ 3.º Os técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente terão
acesso a todas as fases do monitoramento que se refere o Caput
deste Artigo, incluindo procedimentos laboratoriais.
Art. 145. A critério da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, as
atividades efetivas ou potencialmente poluidoras deverão implantar bacias de acumulação ou outro sistema com capacidade para
as águas de drenagem, de forma a assegurar o seu tratamento
adequado.
§ 1.º O disposto no Caput deste Artigo aplica-se às águas de drenagem correspondentes à precipitação de um período inicial de
chuvas a ser definido em função das concentrações e das cargas
de poluentes.
§ 2.º A exigência da implantação de bacias de acumulação poderá estender-se às águas eventualmente utilizadas no controle de
incêndios.
SUBSEÇÃO II
DA HIGIENE DOS POÇOS E FONTES PARA ABASTECIMENTO
DE ÁGUA DOMICILIAR
Art. 146. Quando o sistema de abastecimento público não puder
promover o pleno suprimento de água a qualquer edificação, este
poderá ser feito por meio de poços tubulares profundos, conhecido por poços artesianos e semi-artesianos, segundo as condições
hidrológicas do local.

§ 2.° A perfuração de poços artesianos e semi-artesianos deverá
ser executada por empresa especializada devidamente credenciada junto a SEMMA para tal fim.

Art. 148. O proprietário ou possuidor de imóvel urbano ou rural
que já possui poços artesianos ou semi-artesianos deverá realizar
o respectivo cadastramento de uso, na forma e no prazo que dispuser sua regulamentação feita por Decreto do Poder Executivo.
SEÇÃO III
DA POLUIÇÃO DO SOLO
Art. 149. A proteção do solo no Município visa:
I - garantir o uso racional do solo urbano, através dos instrumentos de gestão competentes, observadas as diretrizes ambientais
contidas no Plano de Diretor Municipal - PDM;
II - garantir a utilização do solo cultivável, através de adequado
planejamento, desenvolvimento, fomento e disseminação de tecnologias e manejos;
III - priorizar o controle da erosão, a contenção de encostas e o
reflorestamento das áreas degradadas; e
IV - priorizar a utilização de controle biológico de pragas.
Art. 150. O Município deverá implantar adequado sistema de coleta, tratamento e destinação dos resíduos sólidos urbanos, incluindo coleta seletiva, segregação, reciclagem, compostagem e outras
técnicas que promovam a redução do volume total dos resíduos
sólidos gerados.
Art. 151. A disposição de quaisquer resíduos no solo, sejam líquidos, gasosos ou sólidos, só será permitida mediante comprovação
de sua degradabilidade e da capacidade do solo de auto depurarse, levando-se em conta os seguintes aspectos:
I - capacidade de percolação;
II - garantia de não contaminação dos aquíferos subterrâneos;
III - limitação e controle da área afetada;
IV - reversibilidade dos efeitos negativos; e
V - distanciamento do corpo d’água.
SEÇÃO IV
DA POLUIÇÃO SONORA
Art. 152. Considera-se poluição sonora a emissão de sons, ruídos
e vibrações em decorrência de atividades industriais, comerciais,
de prestação de serviços, de lazer, domésticas, sociais, de trânsito
e de obras públicas ou privadas que causem desconforto ou que
direta ou indiretamente sejam ofensivas à saúde, à segurança e ao
bem estar da coletividade ou, simplesmente, excedam os limites
estabelecidos pelo Conselho Nacional de Transito- CONTRAN, Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, pelas resoluções
do CONAMA e demais dispositivos legais em vigor, no interesse da
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18/11/2014 (Terça-feira)

DOM/ES - Edição N° 140

saúde, da segurança e do sossego público.
Art. 153. O controle da emissão de ruídos no Município visa garantir o sossego e bem-estar público, evitando sua perturbação por
emissões excessivas ou incômodas de sons de qualquer natureza
ou que contrariem os níveis máximos fixados em lei ou regulamento.
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Art. 159. Os estabelecimentos comerciais, industriais, institucionais, e de prestação de serviços que emitirem ruídos nas suas
atividades terão que se adequar aos padrões estabelecidos pela
legislação ambiental vigente.
Art. 160. Respeitados os limites estabelecidos na legislação federal, estadual e municipal e em normas da ABNT pertinentes, são
permitidos os ruídos que provenham:

Art. 154. Para os efeitos deste Código consideram-se aplicáveis as
seguintes definições:

I - de alto-falantes utilizados para a propaganda eleitoral durante
a época estabelecida pela Justiça Eleitoral;

I - poluição sonora: toda emissão de som que, direta ou indiretamente, seja ofensiva ou nociva à saúde, à segurança e ao
bem-estar público ou transgrida as disposições fixadas na norma
competente;

II - de alto-falantes e de sinos de igrejas ou templos e, bem assim, de instrumentos litúrgicos utilizados no exercício de culto ou
cerimônia religiosa, celebrados pelas respectivas denominações,
realizadas em sua sede ou em recinto aberto;

II - som: fenômeno físico provocado pela propagação de vibrações
mecânicas em um meio elástico, dentro da faixa de frequência de
16 Hz a 20 kHz e passível de excitar o aparelho auditivo humano;

III - de bandas de música em desfiles previamente autorizados
nas praças e logradouros públicos;

III - ruídos: qualquer som que cause ou possa causar perturbações ao sossego público ou produzir efeitos psicológicos ou fisiológicos negativos em seres humanos; e
IV - zona sensível a ruídos: são as áreas situadas no entorno de
hospitais, escolas, creches, unidades de saúde, bibliotecas, asilos,
áreas de preservação ambiental, Fórum, Prefeitura Municipal e Câmara Municipal.
Art. 155. Compete à Secretaria Municipal de Meio Ambiente:
I - elaborar a carta acústica do Município de São Gabriel da Palha;
II - estabelecer o programa de controle dos ruídos urbanos e
exercer o poder de controle e fiscalização das fontes de poluição
sonora;
III - aplicar sanções e interdições, parciais ou integrais, previstas
na legislação vigente;
IV - exigir das pessoas físicas ou jurídicas, responsáveis por qualquer fonte de poluição sonora, apresentação dos resultados de
medições e relatórios, podendo, para a consecução dos mesmos,
serem utilizados recursos próprios ou de terceiros;
V - impedir a localização de estabelecimentos industriais, fábricas,
oficinas ou outros que produzam ou possam vir a produzir ruídos
em unidades territoriais residenciais ou em zonas sensíveis a ruídos;
VI - organizar programas de educação e conscientização a respeito de:
a)
causas, efeitos e métodos de atenuação e controle de
ruídos e vibrações; e
b)
esclarecimentos sobre as proibições relativas às atividades que possam causar poluição sonora.
Art. 156. A ninguém é lícito, por ação ou omissão, dar causa ou
contribuir para a ocorrência de qualquer ruído.
Art. 157. Fica proibida a utilização ou funcionamento de qualquer
instrumento ou equipamento fixo ou móvel, que produza, reproduza ou amplifique o som, no período diurno ou noturno, de modo
que crie ruído além do limite real da propriedade ou dentro de
uma zona sensível a ruídos, observado o disposto no zoneamento
previsto na Lei de Uso e Parcelamento do Solo Urbano.
Parágrafo único. Os níveis máximos de som nos períodos diurno e
noturno serão fixados em Lei.
Art. 158. Fica proibido o uso ou a operação, inclusive comercial, de
instrumentos ou equipamentos, de modo que o som emitido provoque ruído acima dos padrões permitidos na legislação vigente.

IV - de sirenes ou aparelhos semelhantes que assinalem o inicio e
o fim de jornada de trabalho ou de estudos, desde que funcionem
apenas em zona apropriada e o sinal não se alongue por mais de
30 (trinta) segundos;
V - de máquinas e equipamentos usados na preparação ou conservação de logradouros públicos;
VI - de máquinas ou equipamentos de qualquer natureza utilizados em construções ou obras em geral;
VII - de sirenes e aparelhos semelhantes quando usados em ambulâncias ou veículos de prestação de serviço urgente ou, ainda,
quando empregados para alarme e advertência, limitado o seu
uso ao mínimo necessário, observadas as disposições do Conselho
Nacional de Trânsito - CONTRAN;
VIII - de explosivos empregados em pedreiras, rochas e demolições;
IX - de alto-falantes em praças públicas ou outros locais permitidos pela SEMMA;
X - do exercício das atividades do Poder Público, nos casos em que
a produção de ruídos seja inerente a essas atividades.
SEÇÃO V
DA POLUIÇÃO VISUAL
Art. 161. É considerada poluição visual qualquer limitação à visualização pública de monumento natural de atributo cênico do meio
ambiente natural, sujeitando o agente, a obra, o empreendimento
ou a atividade ao controle ambiental, aos termos deste Código,
seus regulamentos e normas decorrentes.
Parágrafo único. Qualquer atividade ou empreendimento no Município que interfira na paisagem de monumento natural de atributo
cênico estará sujeito à prévia autorização da SEMMA e aprovação
do Conselho Municipal de Meio Ambiente.
Art. 162. A exploração ou utilização de veículos de divulgação presentes na paisagem urbana e visíveis dos logradouros públicos
poderá ser promovida por pessoas físicas ou jurídicas, desde que
autorizadas pelo órgão competente.
Parágrafo único. Todas as atividades que industrializem, fabriquem
ou comercializem veículos de divulgação ou seus espaços, devem
ser cadastradas no órgão competente.
Art. 163. O assentamento físico dos veículos de divulgação nos
logradouros públicos só será permitido nas seguintes condições:
I - quando contiver anúncio institucional;
II - quando contiver anúncio orientador.
Art. 164. São considerados anúncios quaisquer indicações executadas sobre veículos de divulgação presentes na paisagem urbana,
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visíveis dos logradouros públicos, cuja finalidade seja a de promover estabelecimentos comerciais, industriais ou profissionais, empresas, produtos de quaisquer espécies, idéias, pessoas ou coisas,
classificando-se em:
I - anúncio indicativo: indica ou identifica estabelecimentos, propriedades ou serviços;
II - anúncio promocional: promove estabelecimentos, empresas,
produtos, marcas, pessoas, ideias ou coisas;
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VIII - a produção ou o uso, o depósito, a comercialização e o
transporte de materiais e equipamentos ou artefatos que façam
uso de substâncias radioativas, observadas as outorgações emitidas pelos órgãos competentes e devidamente licenciados e cadastrados pelo Sistema Municipal de Meio Ambiente - SIMMA; e
IX - a disposição final e/ou parcial de resíduos perigosos sem os
tratamentos adequados a sua especificidade.

IV - anúncio orientador: transmite mensagens de orientações, tais
como de tráfego ou de alerta; e

Art. 170. São perigosos os resíduos ou misturas de resíduos que
possuam características de corrosividade, inflamabilidade, reatividade, toxicidade e patológicos conforme definidas em normas da
ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas e por resoluções
do CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente e demais normas pertinentes.

V - anúncio misto: é aquele que transmite mais de um dos tipos
anteriormente definidos.

SEÇÃO II

III - anúncio institucional: transmite informações do poder público, organismos culturais, entidades representativas da sociedade
civil, entidades beneficentes e similares, sem finalidade comercial;

Art. 165. Considera-se paisagem urbana a configuração resultante
da contínua e dinâmica interação entre os elementos naturais, os
elementos edificados ou criados e o próprio homem, numa constante relação de escala, forma, função e movimento.
Art. 166. São considerados veículos de divulgação, ou simplesmente veículos, quaisquer equipamentos de comunicação visual
ou audiovisual utilizados para transmitir anúncios ao público, segundo a classificação que estabelecer a resolução do Conselho
Municipal de Meio Ambiente - COMMA.
Art. 167. É considerada poluição visual qualquer limitação à visualização pública de monumento natural e de atributo cênico do
meio ambiente natural ou criado, sujeitando o agente, a obra, o
empreendimento ou a atividade ao controle ambiental, nos termos
deste Código, seus regulamentos e normas decorrentes.

DOS RESÍDUOS E REJEITOS PERIGOSOS
Art. 171. Aquele que utiliza substâncias, produtos, objetos ou rejeitos perigosos deve tomar precauções para que não afetem o
meio ambiente.
§ 1.º Os resíduos e rejeitos perigosos devem ser reciclados, neutralizados ou eliminados pelo fabricante ou comerciante.
§ 2.º Os consumidores deverão devolver as substâncias, produtos,
objetos, ou resíduos potencialmente perigosos ao meio ambiente,
nos locais de coleta pública ou diretamente ao comerciante ou
fabricante, observada as instruções técnicas pertinentes.
§ 3.º A Secretaria Municipal de Meio Ambiente estabelecerá normas técnicas de armazenagem e transporte; organizará listas de
substâncias, produtos, resíduos perigosos ou proibidos de uso no
Município; e baixará instruções para a coleta e destinação final
dos mesmos.

CAPÍTULO IV
DAS ÁREAS DE CONTROLE ESPECIAL

SEÇÃO III
DO TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS

SEÇÃO I
DAS ATIVIDADES PERIGOSAS
Art. 168. É dever do Poder Público controlar e fiscalizar a produção, a estocagem, o transporte, a comercialização e a utilização
de substâncias ou produtos perigosos, bem como as técnicas, os
métodos e as instalações que comportem risco efetivo ou potencial para a sadia qualidade de vida e do meio ambiente.
Art. 169. São vedados no Município, entre outros que proibir este
Código:
I - o lançamento de esgoto in natura, em corpos d’água e em
vias públicas;
II - a produção, distribuição e venda de aerossóis que contenham
clorofluorcarbono;
III - a fabricação, comercialização, transporte, armazenamento e
utilização de armas químicas e biológicas;
IV - a instalação de depósitos de explosivos, para uso civil;
V - a exploração de pedreira em zona urbana;
VI - a utilização de metais pesados em quaisquer processos de
extração, produção e beneficiamento que possam resultar na contaminação do meio ambiente natural;
VII - a produção, o transporte, a comercialização, o lançamento e
o uso de medicamentos, bióxidos, agrotóxicos, produtos químicos
ou biológicos cujo emprego seja proibido no território nacional, por
razões toxicológicas, farmacológicas ou de degradação ambiental;

Art. 172. As operações de transporte, manuseio e armazenagem
de cargas perigosas, no território do Município, serão reguladas
pelas disposições deste Código e da norma ambiental competente.
Art. 173. São consideradas cargas perigosas, para os efeitos deste
Código, aquelas constituídas por produtos ou substâncias efetiva
ou potencialmente nocivas à população, aos bens e ao meio ambiente, assim definidas e classificadas pela Associação Brasileira
de Normas e Técnicas - ABNT, resoluções Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA e outras que o Conselho Municipal de
Meio Ambiente - COMMA considerar.
Art. 174. Os veículos, as embalagens e os procedimentos de transporte de cargas perigosas devem seguir as normas pertinentes da
Associação Brasileira de Normas e Técnicas - ABNT e a legislação
em vigor, e encontrar-se em perfeito estado de conservação, manutenção e regularidade e sempre devidamente sinalizados.
Art. 175. É vedado o transporte de cargas perigosas dentro do
Município de São Gabriel da Palha.
Parágrafo único. Quando inevitável, o transporte de carga perigosa no Município de São Gabriel da Palha será precedido de autorização expressa do Corpo de Bombeiros e/ou dos órgãos competentes, que estabelecerão os critérios especiais de identificação e
as medidas de segurança que se fizerem necessárias em função
da periculosidade.
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SEÇÃO IV
DO USO DO SOLO
Art. 176. Na análise de projetos de ocupação, uso e parcelamento
do solo, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, deverá manifestar-se em relação aos aspectos de proteção do solo, da fauna, da
cobertura vegetal e das águas superficiais, subterrâneas, fluentes,
emergentes e reservadas, sempre que os projetos:
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II - preservar as espécies raras, endêmicas, vulneráveis ou em
perigo de extinção, que ocorrem em ecossistemas naturais;
III - a introdução e reintrodução de exemplares da fauna e da flora
em ambientes naturais de interesse local e áreas reconstituídas,
devendo ser efetuada com base em dados técnicos e científicos e
com a devida autorização ou licença ambiental do órgão competente;

I - tenham interferência sobre reservas de áreas verdes e proteção
de interesses paisagísticos e ecológicos;

IV - adotar medidas de proteção de espécies da fauna e da flora nativas ameaçadas de extinção, em atuação coordenada com
órgãos federais e estaduais que direta ou indiretamente exerçam
tais atribuições.

II - exijam sistemas especiais de abastecimento de água e coleta,
tratamento e disposição final de esgoto e resíduos sólidos; e

V - garantir a elaboração de inventários e censos florísticos periódicos.

III - apresentem problemas relacionados à viabilidade geotécnica.

Parágrafo único. Em se tratando de vetores de moléstias ou artrópodes importunos, o controle de suas populações cabe à Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da legislação específica.

SEÇÃO V
DA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS
Art. 177. A exploração de jazidas das substâncias minerais, além
da observância quanto à legislação específica federal e estadual,
dependerá sempre de Estudo de Impacto Ambiental - EIA / Relatório de Impacto Ambiental - RIMA para o seu licenciamento.
Parágrafo único. Quando do licenciamento, será obrigatória a
apresentação de projeto de recuperação da área degradada pelas
atividades de lavra.

SUBSEÇÃO II
DA FAUNA
Art. 182. As espécies animais autóctones , bem como as migratórias, em qualquer fase de seu desenvolvimento, seus ninhos,
abrigos, criadouros naturais, habitats e ecossistemas necessários
à sua sobrevivência são bens públicos de uso restrito, sendo sua
utilização a qualquer título estabelecida pela presente Lei.
Art. 183. Para os fins previstos nesta Lei entende-se por:

Art. 178. O requerimento de licença municipal para a realização de
obras, instalação, operação e ampliação de extração de substâncias minerais será instruído pelas autorizações estadual e federal.
SEÇÃO VI
DOS MOVIMENTOS DE TERRA
Art. 179. Depende de prévia autorização da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente, a movimentação de terra para execução de
aterro, desaterro, bota-fora, construção de estradas, barragens,
poços e aragens de terra, quando implicarem sensível degradação
ambiental, incluindo modificação indesejável da cobertura vegetal,
erosão, assoreamento e contaminação de recursos hídricos, poluição atmosférica, ou descaracterização significativa da paisagem,
respeitada a legislação municipal específica.
Art. 180. Para quaisquer movimentos de terra deverão ser previstos mecanismos de manutenção da estabilidade de taludes, rampas e platôs, de modo a impedir a erosão e suas consequências.
Parágrafo único. O aterro ou desaterro deverá ser seguido de projeto de recomposição do solo e de cobertura vegetal adequada à
contenção do carreamento pluvial de sólidos.
SEÇÃO VII
DA FAUNA E FLORA
SUBSEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 181. Compete ao Poder Executivo Municipal:
I - proteger a fauna e a flora, vedadas às práticas que coloquem
em risco sua função ecológica ou que submetam os animais à
crueldade; provoquem extinção das espécies, estimulando e promovendo o reflorestamento, preferencialmente com espécies nativas, em áreas degradadas de interesse ecológico, objetivando
especialmente, a proteção de encostas e dos corpos d´água superficiais;

I - animais autóctones: aqueles representativos da fauna primitiva
de uma ou mais regiões ou limite biogeográfico;
II - animais silvestres: todas as espécies, terrestres ou aquáticas,
representantes da fauna autóctone e migratória da região montanhosa;
III - espécies silvestres não autóctones: todas aquelas cujo âmbito de distribuição natural não se inclui nos limites geográficos da
região montanhosa;
IV - mini-zoológicos e zoológicos: as instituições especializadas
na manutenção e exposição de animais silvestres em cativeiro ou
semi-cativeiro, que preencham os requisitos definidos na forma
da lei.
Art. 184. Os espécimes da fauna silvestre, em qualquer fase de
seu desenvolvimento, seus ninhos, abrigos e criadouros naturais
são bens de interesse comum, sendo proibida a sua utilização,
perseguição, destruição, caça ou apanha e comercialização.
Art. 185. É proibida a introdução de animais exóticos em segmentos de ecossistemas naturais existentes no Município, compreendendo-se as áreas de preservação permanente, reservas legais,
remanescentes de vegetação natural, unidades de conservação e
corpos d`água.
Parágrafo Único: É proibido o abandono de qualquer espécime
da fauna silvestre, ou exótica, domesticada ou não, e de animais
domésticos ou de estimação nos parques urbanos, praças, áreas
de preservação permanente e demais logradouros públicos municipais.
Art. 186. São proibidos a utilização, perseguição, destruição, caça,
pesca, apanha, captura, coleta, extermínio, depauperação, mutilação e manutenção em cativeiro ou em semi-cativeiro de exemplares da fauna ou flora silvestre, por meios diretos ou indiretos,
bem como, o seu comércio e de seus produtos e subprodutos,
sem a devida licença ou autorização do órgão competente, ou em
desacordo com a obtida.
§ 1.º Ficam proibidos a posse, a manutenção em cativeiro e/ou a
utilização de animais silvestres ou exóticos, domesticados ou não,
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em espetáculos circenses ou assemelhados.
§ 2.º Excetuam-se os espécimes provenientes de criadouros ou
viveiros devidamente legalizados e os objetos deles derivados.
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aprovação de projetos e edificações públicas e privadas, com vistas a estimular a economia de energia elétrica, evidenciar a cultura, os hábitos, os costumes, as posturas e práticas sociais regionais e preservar o patrimônio artístico, histórico, estético, turístico
e paisagístico do Município.

SUBSEÇÃO III
DA FLORA
Art. 187. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, poderá conceder autorização especial para a realização de estudos científicos
que possam implicar danos à fauna ou à flora, a pesquisadores ou
entidades científicas oficialmente reconhecidas.
Art. 188. É proibido o uso ou o emprego de fogo nas florestas e
demais formas de vegetação, para atividades agrossilvopastoris,
para simples limpeza de terrenos ou para qualquer outra finalidade, ou qualquer ato que inicie ou possa provocar incêndio em
terrenos baldios, (sem a devida autorização dos órgãos competentes).
Parágrafo único. A infração ao disposto neste artigo implica a aplicação da penalidade de multa no valor de 10 (dez) a 500 (quinhentos) VRSGP do Município de São Gabriel da Palha por hectare ou
fração, sem prejuízo da aplicação das penalidades civis e penais.
Art. 189. Depende de prévia anuência da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, a implantação de projetos de parcelamento do
solo ou de edificações em áreas revestidas, total ou parcialmente,
por vegetação de porte arbóreo e/ou arbustivo.
§ 1.º Depende de prévia autorização da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, a poda e plantio, transplante ou supressão de
espécimes arbóreos nos logradouros públicos.
§ 2.º Em casos de supressão, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente poderá exigir a reposição dos espécimes suprimidos por
espécimes da flora nativa.
Art. 190. Os danos causados à flora, inclusive aqueles provocados
em decorrência de acidentes de trânsito, serão punidos com as
penalidades previstas nesta Lei e em Regulamento.
Art. 191. Por motivo de sua localização, raridade, beleza ou condição de porta semente, um ou mais exemplares ou pequenos
conjuntos da flora poderão ser declarados imunes ao corte ou
supressão, mediante ato do Secretário de Meio Ambiente.
§ 1.º A extração de exemplar pertencente a qualquer das espécies mencionadas no caput só poderá ser feita com autorização
expressa da SEMMA, com base em parecer técnico e nos limites
estabelecidos neste Código.
§ 2.º Além da multa decorrente do corte irregular, deverá o infrator compensar o dano com o plantio, às suas expensas, de 20
(vinte) a 500 (quinhentas) mudas, conforme o tamanho, idade,
copa e diâmetro do caule, a ser determinado por laudo técnico
da SEMMA.

Art. 194. Sem prejuízo de outras licenças exigidas em lei estão
sujeitos à aprovação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
os projetos de construção, reforma e ampliação de edificações
destinadas a:
I - manipulação, industrialização, armazenagem e comercialização
de produtos químicos e farmacêuticos;
II - atividades que produzam resíduos de qualquer natureza que
possam contaminar pessoas ou poluir o meio ambiente;
III - indústrias de qualquer natureza; e
IV - toda e qualquer atividade que produza ruído em níveis considerados incompatíveis.
Art. 195. Os proprietários e possuidores das edificações mencionadas no artigo anterior ficam obrigados a executar as obras determinadas pelas autoridades ambientais e sanitárias, visando o
cumprimento das normas vigentes.
SEÇÃO IX
DO SANEAMENTO BÁSICO
Art. 196. A execução de medidas de saneamento básico domiciliar
residencial, comercial e industrial, essenciais à proteção do meio
ambiente, constitui obrigação do Poder Público, da coletividade e
do indivíduo que, para tanto, no uso da propriedade, no manejo
dos meios de produção e no exercício de atividade, fica adstrita
ao cumprimento das determinações legais, regulamentares, recomendações, vedações e interdições ditadas pelas autoridades
ambientais, sanitárias e outras competentes.
Art. 197. Os serviços de saneamento básico, como os de abastecimento de água, coleta, tratamento e, disposição final de esgotos,
operados por órgãos e entidades de qualquer natureza, estão sujeitos ao controle da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, sem
prejuízo daquele exercido por outros Órgãos competentes.
Parágrafo único. A construção, reconstrução, reforma, ampliação e
operação de sistemas de saneamento básico dependem de prévia
aprovação dos respectivos projetos pela Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
Art. 198. Os órgãos e entidades responsáveis pela operação do sistema de abastecimento público de água deverão adotar as normas
e o padrão de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde
e pelo Estado, complementados pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, apresentando relatório de análise da água usada pelo
menos duas vezes ao ano ou quando for necessário ou solicitado.

SEÇÃO VIII
DAS EDIFICAÇÕES
Art. 192. As edificações deverão obedecer aos requisitos sanitários
de higiene e segurança indispensáveis à proteção da saúde e ao
bem-estar de seus ocupantes, conforme Norma Brasileira - NBR,
Associação Brasileira de Normas e Técnicas - ABNT e código de
obras estabelecido no Município.
Art. 193. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conjuntamente com as Secretarias Municipais de Obras e Desenvolvimento
Urbano e Serviços Urbanos e Transportes, fixará normas para a

Art. 199. Os órgãos e entidades a que se refere o Artigo anterior
estão obrigados a adotar as medidas técnicas corretivas destinadas a sanar as falhas que impliquem inobservância das normas e
do padrão de potabilidade da água.
Art. 200. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, manterá público o registro permanente de informações sobre a qualidade da
água dos sistemas de abastecimento.
Art. 201. É obrigação do proprietário do imóvel a execução de adequadas instalações domiciliares de abastecimento,
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armazenamento, distribuição e esgotamento de água, cabendo ao
usuário do imóvel a necessária conservação.
Art. 202. Os esgotos sanitários deverão ser coletados, tratados e
receber destinação adequada, de forma a se evitar contaminação
de qualquer natureza.
Art. 203. Cabe ao Poder Público, a instalação, diretamente ou em
regime de concessão, de estações de tratamento, elevatórias,
rede coletora e, emissários de esgotos sanitários.
Art. 204. É obrigatória a existência de instalações sanitárias adequadas nas edificações e sua ligação à rede pública coletora para
esgoto.
Parágrafo único. Quando não existir rede coletora de esgotos, as
medidas adequadas ficam sujeitas à aprovação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, sem prejuízo das de outros órgãos, que
fiscalizará a sua execução e manutenção, sendo vedado o lançamento de esgotos "in natura" a céu aberto ou na rede de águas
pluviais, devendo ser exigidas da concessionária as medidas para
solução.
Art. 205. A coleta, transporte, tratamento e disposição final do
lixo urbano de qualquer espécie ou natureza processar-se-á em
condições que não tragam malefícios ou inconvenientes à saúde,
ao bem-estar público ou ao meio ambiente.
§ 1.º Fica expressamente proibido:
I - a deposição indiscriminada de lixo, entulhos e restos de podas
em locais inapropriados, em áreas urbanas ou agrícolas;
II - a queima e a disposição final de lixo a céu aberto;
III - a utilização de lixo "in natura" para alimentação de animais e
adubação orgânica;
IV - o lançamento de lixo em água de superfície, sistemas de drenagem de águas pluviais, poços, cacimba e áreas erodidas; e
V - o assoreamento de fundo de vale através da colocação de lixo,
entulhos e outros materiais.
§ 2.º É obrigatória a adequada coleta, transporte e destinação
final do lixo hospitalar, sempre obedecidas às normas técnicas pertinentes.
§ 3.º A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, poderá estabelecer
zonas urbanas, onde a seleção do lixo deverá ser efetuada em
nível domiciliar, para posterior coleta seletiva.
TÍTULO VI
DO PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 206. Poder de polícia ambiental é a atividade da Administração Pública Municipal que limita ou disciplina direito, interesse ou
liberdade, regula a prática de ato ou a sua abstenção, nos limites
estabelecidos na legislação vigente, em razão de interesse público
concernente à saúde da população, à conservação de ecossistemas, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas ou de outras atividades dependentes de concessão, permissão ou licença do Poder Público de cujas atividades
possam decorrer a poluição ou agressão à natureza.
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CAPÍTULO II
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Art. 207. O poder de polícia ambiental para a fiscalização do cumprimento das disposições das normas ambientais será realizado
pelos agentes fiscais e pelos demais servidores públicos para tal
fim designados, nos limites da lei.
Parágrafo único. Qualquer cidadão poderá encaminhar representação à SEMMA informando a prática de infração ambiental, cabendo a este órgão proceder imediatamente a sua apuração.
Art. 208. Consideram-se para os fins deste capítulo os seguintes
conceitos:
I - Advertência: é a intimação do infrator para fazer cessar a irregularidade sob pena de imposição de outras sanções;
II - Auto: instrumento de assentamento que registra, mediante
termo circunstanciado, os fatos que interessam ao exercício do
poder de polícia;
III - Auto de Apreensão: ato material decorrente do poder de polícia e que consiste no privilégio do poder público de assenhorearse de objeto ou de produto da fauna ou da flora silvestre;
IV - Auto de Constatação: registra a irregularidade constatada no
ato da fiscalização, atestando o descumprimento preterido ou iminente da norma ambiental e adverte o infrator das sanções administrativas cabíveis;
V - Auto de Demolição: destruição forçada de obra incompatível
com a norma ambiental;
VI - Auto de Embargo: é a suspensão ou proibição da execução de
obra ou implantação de empreendimento;
VII - Auto de Interdição: é a limitação, suspensão ou proibição do
uso de construção, exercício de atividade ou condução de empreendimento;
VIII - Auto de Infração: registra o descumprimento de norma ambiental e consigna a sanção pecuniária cabível;
IX - Fiscalização: é toda e qualquer ação de agente fiscal credenciado visando ao exame e verificação do atendimento às disposições contidas na legislação ambiental;
X - Infração: é o ato ou omissão, voluntário ou não, contrário à legislação ambiental, a este Código e às normas deles decorrentes;
XI - Infrator: é a pessoa física ou jurídica cujo ato ou omissão,
de caráter material ou intelectual, provocou ou concorreu para o
descumprimento da norma ambiental;
XII - Intimação: é a ciência ao administrado da infração cometida,
da sanção imposta e das providências exigidas, consubstanciada
no próprio auto ou em edital;
XIII - Multa: é a imposição pecuniária singular, diária ou cumulativa, de natureza objetiva a que se sujeita o administrado em
decorrência da infração cometida;
XIV - Poder de polícia: é a atividade da administração que, limitando, fiscalizando, vistoriando ou disciplinando direito, interesse, atividade ou empreendimento, regula a prática de ato ou abstenção
de fato, em razão de interesse público concernente à proteção,
controle ou conservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida no Município de São Gabriel da Palha; e
XV - Reincidência: é a perpetração de infração da mesma natureza ou de natureza diversa, pelo agente anteriormente autuado
por infração ambiental. No primeiro caso, trata-se de reincidência
específica e, no segundo, de reincidência genérica. A reincidência
observará um prazo máximo de 05 (cinco) anos entre uma ocorrência e outra.
Art. 209. No exercício da ação fiscalizadora serão assegurados aos
agentes fiscais o livre acesso e a permanência, bem como sua
integridade física, pelo tempo tecnicamente necessário, nos estabelecimentos públicos ou privados.
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Parágrafo único. Nos casos de embaraço à ação fiscalizadora, as
autoridades policiais poderão prestar auxílio aos agentes de proteção ambiental e servidores públicos para tal fim designados, para
a execução da medida ordenada.
Art. 210. Mediante requisição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o agente credenciado poderá ser acompanhado por força
policial no exercício da ação fiscalizadora.
Art. 211. Aos agentes de proteção ambiental e servidores públicos
para tal fim designados compete:
I - efetuar visitas, vistorias e fiscalizações;
II - verificar a ocorrência da infração;
III - lavrar o auto correspondente fornecendo cópia ao autuado;
IV - elaborar relatório de vistoria;
V - exercer atividade orientadora, visando a adoção de atitude
ambiental positiva;
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ficará depositado e seu fiel depositário.
§ 2.º Se o infrator for notificado pessoalmente e recusar-se a exarar a ciência, deverá essa circunstância ser mencionada expressamente pela autoridade que efetuou a notificação.
§ 3.º Quando o autuado for analfabeto, fisicamente incapacitado
de assinar, recusar-se a assinar ou ausente, poderá o Auto ser assinado "a rogo" na presença de duas testemunhas e do autuante,
relatando a impossibilidade ou recusa da assinatura.
Art. 214. Na lavratura do Auto, as omissões ou incorreções não
acarretarão nulidade, se do processo constarem elementos suficientes para a qualificação da infração e do infrator, assim como
não poderá no caso de recusa da ciência por escrito alegar desconhecimento do ato administrativo, valendo-se para isso a fé pública do agente fiscal.
Art. 215. A assinatura do infrator ou seu representante não constitui formalidade essencial à validade do auto, nem implica em
confissão, nem a recusa constitui agravante.

VI - realizar levantamentos, vistorias e avaliações;
VII - efetuar medições e coletas de amostras para análises técnicas e de controle;
VIII - verificar a observância das normas e padrões ambientais
vigentes; e
IX - lavrar notificação e auto de infração.
Art. 212. A aplicação de penalidades dar-se-á por meio de:
I - auto de constatação;
II - auto de notificação;

Art. 216. Do Auto será intimado o infrator:
I - pelo autuante, mediante assinatura do infrator ou no caso de
recusa pelas testemunhas da lavratura do mesmo;
II - por via postal, com aviso de recebimento;
III - por edital, quando o infrator se encontrar em local incerto,
não sabido ou situado em região não atendida pelos Correios.
Parágrafo único. O edital referido no item III do caput, será publicado uma única vez, em órgão de imprensa oficial, ou em jornal
de grande circulação, considerando-se efetivada a notificação 5
(cinco) dias após a publicação.

III - auto de intimação;
IV - auto de interdição;
V - auto de infração;
VI - auto de embargo;
VII - auto de apreensão; e
VIII - auto de demolição.
Parágrafo único. Os autos serão lavrados em três vias destinadas:
I - a primeira via, ao processo administrativo;

Art. 217. Devem ser considerados pelo autuante na classificação
da infração a gravidade do fato, tendo em vista as suas consequências para a saúde pública e o meio ambiente, os antecedentes
do infrator, além de sua situação econômica.
Art. 218. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar por lei, a classificação e graduação das infrações e penalidades aplicáveis, fundamentado nas previsibilidades desta lei
e demais legislações pertinentes, considerando essencialmente a
especificidade de cada recurso ambiental.

II - a segunda via, ao autuado; e
III - a terceira via, ao arquivo da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente.
Art. 213. Constatada a irregularidade, será lavrado o auto correspondente, sendo assegurado o direito de ampla defesa ao autuado, dele constando no mínimo as seguintes descrições:
I - o nome da pessoa física ou jurídica autuada, o respectivo endereço e o documento que a identifique;
II - o fato constitutivo da infração e o local, hora e data respectivos;
III - o fundamento legal da autuação;
IV - a penalidade a que está sujeito o infrator e o respectivo preceito legal que autoriza a sua imposição e, quando for o caso, o
prazo para a correção da irregularidade;
V - nome, função e assinatura do autuante;

Art. 219. São consideradas circunstâncias atenuantes:
I - Arrependimento eficaz do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, em conformidade com normas, critérios
e especificações determinadas pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente;
II - comunicação prévia do infrator às autoridades competentes,
em relação a perigo iminente de degradação ambiental;
III - colaboração com os agentes e técnicos encarregados da fiscalização e do controle ambiental; e
IV - o infrator não ser reincidente e a falta cometida ser de natureza leve.
Art. 220. São consideradas circunstâncias agravantes:
I - cometer o infrator reincidência específica ou infração continuada;

VI - prazo para recolhimento da multa ou para a apresentação da
defesa administrativa.

II - ter cometido a infração para obter vantagem pecuniária;

§ 1.º No caso de aplicação das penalidades de embargo e apreensão de venda de produto, no Auto de Infração deve constar ainda
a natureza, quantidade, nome e/ou marca, procedência, estado de
conservação em que se encontra o material, local onde o produto

IV - ter a infração consequência grave ao meio ambiente;

III - coagir outrem para a execução material da infração;
V - deixar o infrator de tomar as providências ao seu alcance,
quando tiver conhecimento do ato lesivo ao meio ambiente;
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VI - ter o infrator agido com dolo; e

Parágrafo único. A reincidência será classificada em:

VII - atingir a infração áreas sob proteção legal.

I - específica - o cometimento de infração da mesma natureza; e
II - genérica - o cometimento de infração de natureza diversa.

Art. 221. Havendo concurso de circunstâncias atenuante e agravante, a pena será aplicada levando-as em consideração, bem
como o conteúdo da vontade do autor.
CAPÍTULO III
DAS PENALIDADES
Art. 222. Os responsáveis pela infração ficam sujeitos às seguintes
penalidades:
Art. 223. As infrações administrativas serão punidas com as seguintes sanções:
I - advertência por escrito, em que o infrator será intimado para
fazer cessar a irregularidade sob pena de imposição de outras
sanções;
II - multa simples, multa diária e cumulativa;
III - interdição ou embargo temporária de obra ou atividade, até
correção da irregularidade;
IV - apreensão de produtos e subprodutos da fauna e flora silvestres, instrumentos, apetrechos, equipamentos ou veículos de
qualquer natureza utilizados na infração;
V - encaminhar para a Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano os processos administrativos que apuram irregularidades em edificações, cujo trânsito em julgado sentenciar pela
demolição do imóvel no todo ou em parte;
VI - cassação de alvarás, licenças e, sendo o caso, a interdição
definitiva do estabelecimento autuado, a serem efetuadas pelos
órgãos competentes do Executivo Municipal, em cumprimento a
parecer técnico homologado pelo titular da Secretaria SEMMA;
VII - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Município;
VIII - reparação, reposição, reconstituição do recurso natural danificado de acordo com suas características e com as especificações
definidas pela SEMMA.
§ 1.º Quando o infrator praticar, simultaneamente, duas ou mais
infrações, ser-lhe-ão aplicadas cumulativamente às penas cominadas.

Art. 227. A multa diária será aplicada sempre que o cometimento
da infração se prolongar no tempo, até a sua efetiva cessação
ou regularização da situação mediante a celebração, pelo infrator,
de termo de compromisso de reparação do dano. A multa diária
poderá ser progressiva, observados os limites de valores estabelecidos nesta Lei, até que cesse a infração.
§ 1.º Reparado o dano, o infrator comunicará o fato à SEMMA e
uma vez constatada a sua veracidade, por meio de vistoria in loco
ou fotos comprobatórias, retroagirá o termo final do curso diário
da multa à data da celebração do referido termo de compromisso, sendo concedida redução de multa em 50% (cinquenta por
cento).
§ 2.º Os valores apurados no § 1.º serão recolhidos no prazo de 5
(cinco) dias, contados a partir do recebimento da notificação pelo
infrator.
Art. 228. Os valores das multas de que trata este Código será
corrigido, periodicamente, com base nos índices estabelecidos na
legislação pertinente, sendo os valores corrigidos pelo Valor de
Referência de São Gabriel da Palha - VRSGP.
Parágrafo único. O valor da multa simples ou a totalização da multa diária poderá ser convertida, após regular tramite processual,
em prestação de serviços para execução de projetos ambientais
no Município, cujo valor seja superior ou correspondente à totalidade da multa aplicada ou através de doação de bens e serviços
para a manutenção da Política Municipal de Meio Ambiente, em
igual valor, conforme revisão a ser realizada pelo do COMMA.
Art. 229. A penalidade de interdição temporária ou definitiva de
atividade poderá ser aplicada nos seguintes casos:
I - de perigo iminente à saúde pública ou ao meio ambiente;
II - a partir da segunda reincidência pelo mesmo fato gerador da
penalidade; e
III - após o decurso de qualquer dos períodos de multa diária
imposta.

§ 2.º A aplicação das penalidades previstas neste Código não exonera o infrator das cominações civis e penais cabíveis.

Parágrafo único. A imposição da penalidade de interdição, se definitiva, acarretará a cassação da licença ou alvará de funcionamento e, se temporária, sua suspensão pelo período em que durar a
interdição.

§ 3.º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o infrator obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou recuperar os danos causados ao meio ambiente
e a terceiros afetados por sua atividade.

Art. 230. A penalidade de embargo será aplicada no caso de obras
e construções sendo executadas sem a devida licença do órgão
municipal competente.

§ 4.º Nas reincidências as multas serão aplicadas em dobro.
Art. 224. As penalidades poderão ser aplicadas sobre:
I - o autor material;
II - o mandante; e
III - quem de qualquer modo concorra à prática ou dela se beneficie.

Parágrafo único. O embargado deverá paralisar a obra e/ou construção, sob pena de caracterizar crime de desobediência previsto
no Art. 330 do Código Penal.
Art. 231. A apreensão dos materiais, equipamentos, produtos vegetais e animais, dos instrumentos e máquinas utilizadas pelas
pessoas físicas ou jurídicas em desacordo com os preceitos desta
Lei, poderão ser determinados sem a necessidade de precedência
das penalidades de advertência e multa.

Art. 225. A penalidade de advertência será aplicada quando for
constatada a irregularidade e se tratar de primeira infração de
natureza leve, devendo o agente, quando for o caso, fixar prazo
para que as irregularidades sejam sanadas.

§ 1.º Havendo prova ou fundada suspeita de que os materiais,
equipamentos, produtos vegetais e animais, os instrumentos ou
as máquinas se encontram em residência particular ou em lugar
utilizado como moradia, serão promovidas a busca e apreensão
judicial, sem prejuízo das medidas necessárias para evitar a remoção clandestina.

Art. 226. A multa simples será aplicada em decorrência da constatação de infração ambiental significativa e em caso de reincidência.

§ 2.º A devolução ao infrator dos materiais, equipamentos, produtos vegetais e animais, dos instrumentos ou das máquinas de
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que trata o caput deste artigo, se dará ao fim do processo administrativo e, quando lhe for desfavorável, sendo o caso, mediante
a apresentação de plano para acomodação e armazenamento dos
materiais potencialmente poluidores.

definição em regulamento, de forma a compatibilizar penalidade
com a infração cometida, levando-se em consideração sua natureza, gravidade e consequência para a coletividade, podendo ser
aplicada a um mesmo infrator, isolada ou cumulativamente.

§ 3.º No caso da impossibilidade de devolução dos itens elencados
no § 2.º, o órgão fiscalizador poderá realizar doações para instituições legalmente reconhecidas.

CAPÍTULO IV
DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL

Art. 232. As penalidades de interdição definitiva, suspensão ou
cassação da licença ou alvará de funcionamento, demolição de
obra ou remoção de atividades serão aplicadas, após o estabelecimento do contraditório, pela autoridade competente.

Art. 237. A impugnação da sanção ou da ação fiscal instaura o
processo de contencioso administrativo em primeira instância.

Art. 233. As penalidades pecuniárias poderão ser transformadas
em obrigação de executar medidas de interesse para a proteção
ambiental.

§ 2.º A impugnação mencionará:

Art. 234. As multas poderão ter sua exigibilidade suspensa quando o infrator, por Termo de Compromisso aprovado pela Junta de
Impugnação Fiscal e Ambiental - JIFA, se obrigar a adoção de
medidas específicas para cessar e corrigir a degradação, reparar o
dano ambiental praticado, e:
I - prevenir ou reduzir o risco de danos ou degradações futuras;
II - compensar os danos causados não passíveis de reparação;
III - promover a melhoria do meio ambiente e da qualidade de
vida da população;
IV - promover o fortalecimento da consciência ambiental da coletividade;e
V - promover outras medidas de interesse ambiental, a critério da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
§ 1.º Cumpridas às obrigações assumidas, a multa poderá ser
reduzida em até 70% (setenta por cento), após avaliação técnica
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
§ 2.º A aceitação e o cumprimento do Termo de Compromisso não
eximem o infrator da obrigação da reparação do dano ambiental
praticado e do cumprimento das demais exigências estabelecidas
na legislação.
§ 3.º O benefício somente incidirá sobre o que for realizado além
da reparação obrigatória do dano ambiental praticado.
Art. 235. Não poderá firmar acordo para redução de multas o infrator que:
I - cometer reincidência específica ou infração continuada;
II - cometer reincidência não específica no prazo de 02 (dois)
anos;
III - cometer a infração para obter vantagem pecuniária;
IV - coagir outrem para execução material da infração;
V - deixar de tomar as providências a seu alcance, assim que tiver
conhecimento do ato lesivo ao meio ambiente;
VI - ter agido com dolo;
VII - deixar de cumprir, parcial ou totalmente, Termo de Responsabilidade ou Compromisso firmado com a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente;
VIII - obstruir ou dificultar a ação fiscalizadora da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
IX - sonegar dados ou informações aos agentes de proteção ambiental e servidores públicos para tal fim designados; e
X - prestar informações falsas ou modificar dado técnico solicitado
pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Art. 236. As penalidades previstas neste Capítulo serão objeto de

§ 1.º A impugnação será apresentada ao Protocolo Geral da Prefeitura, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data do
recebimento da notificação, da intimação ou do auto de infração.
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os fundamentos de fato e de direito;
IV - os meios de provas que o impugnante pretenda produzir, expondo os motivos que os justifiquem.
Art. 238. Oferecida à impugnação, o processo será encaminhado
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que no prazo de até 5
(cinco) dias o encaminhará para a primeira instância de julgamento.
Art. 239. Cada recurso ou impugnação deverá ter por objeto uma
única ação ou sanção fiscal, mesmo no caso de haver mais de uma
versando sobre o mesmo assunto e alcançando o mesmo infrator.
Art. 240. O julgamento do processo administrativo e dos relativos
ao exercício do poder de polícia será de competência:
I - em primeira instância, será de competência da Junta de Impugnação Fiscal e Ambiental - JIFA, o julgamento dos processos
administrativos e os relativos ao exercício do poder de polícia ambiental, que versarem sobre toda e qualquer ação fiscal decorrente
do exercício do poder de polícia ambiental observado o seguinte:
a)
o processo será julgado no prazo de 30 (trinta) dias, a
partir de sua entrega na Junta de Impugnação Fiscal e Ambiental
- JIFA.
b) a Junta de Impugnação Fiscal e Ambiental - JIFA dará ciência
da decisão ao sujeito passivo, intimando-o, quando for o caso, a
cumpri-la no prazo que lhe for fixado, que deverá ser proporcional
à complexidade da respectiva obrigação, não podendo exceder o
de 06 (seis) meses, salvo justificativa excepcional a ser ratificada
pelo COMMA.
II - em segunda instância administrativa, do COMMA, observando
o seguinte;
a)
o COMMA proferirá decisão no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento do processo, no plenário do Conselho, prorrogável, uma vez, por igual período.
b)
se o processo depender de diligência, inclusive produção
de provas, o prazo referido na alínea anterior ficará suspenso até
sua conclusão.
Art. 241. Fica facultado ao autuante e ao autuado juntar provas
no decorrer do período em que o processo estiver em diligência.
Art. 242. Os seguintes prazos deverão ser observados para a apuração de infração ambiental por meio de processo administrativo:
I - 15 (quinze) dias corridos para o infrator oferecer defesa ou
impugnação contra o auto de infração, contados da ciência da
autuação;
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II - trinta dias para julgamento do auto de infração pela JIFA,
contados a partir do último dia para apresentação da defesa ou
impugnação pelo autuado;

deverá convocar o seu respectivo suplente, com antecedência de
24 (vinte e quatro) horas.

III - trinta dias para o infrator recorrer da decisão ao COMMA; e

Art. 248. A Junta de Impugnação Fiscal e Ambiental - JIFA realizará 01 (uma) sessão ordinária semanal, sempre que houver processos para julgamento e tantas extraordinárias quanto necessário,
dependendo do fluxo de processos.

IV - trinta dias para o pagamento de multa, contados da data do
recebimento da notificação.
§ 1.º O prazo para análise de recursos pelo COMMA é de 30 (trinta) dias, prorrogável, uma vez, por igual período.
§ 2.º A contagem do prazo de que trata o §1.º será suspensa nos
períodos de recesso do COMMA, bem como para a realização de
diligências.
Art. 243. A Junta de Impugnação Fiscal Ambiental - JIFA será composta de 03 (três) membros titulares e igual número de suplentes,
sendo designados respectivamente pela Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência
Técnica e Extensão Rural - INCAPER e pelo Instituto de Defesa
Agropecuária e Florestal - IDAF.

Art. 249. Facultar-se-á ao recorrente ou a seu representante legal
a sustentação oral do recurso, por 20 (vinte) minutos.
Parágrafo único. A sustentação de que trata este artigo só será
permitida nos julgamentos em segunda instância.
Art. 250. Transitada em julgado a decisão, o infrator terá o prazo
de trinta dias para cumprir a obrigação.

Parágrafo único: Fica a cargo do Chefe do Poder Executivo a convocação dos 03 (três) membros titulares e igual número de suplentes do JIFA, no prazo de 30 (trinta) dias após a publicação
deste.

Art. 251. Findo o prazo de impugnação, não sendo cumprido a
sansão prevista, nem impugnado o auto de infração, a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente deverá, no prazo de 10 (dez) dias,
declarar a revelia, o sujeito passivo devedor omisso e encaminhar
o processo à Secretaria Municipal de Finanças, para inscrição do
débito em dívida ativa e promoção de cobrança executiva.

Art. 244. Compete ao presidente da Junta de Impugnação Fiscal
e Ambiental - JIFA:

Parágrafo único. Em se tratando de sanções não pecuniárias, o
processo será encaminhado diretamente à Procuradoria Geral do
Município para as providências cabíveis.

I - presidir e dirigir todos os serviços da Junta de Impugnação
Fiscal e Ambiental - JIFA, zelando pela sua regularidade;

CAPÍTULO V

II - determinar as diligências solicitadas;
III - proferir voto ordinário e de qualidade sendo este fundamentado;
IV - assinar as resoluções em conjunto com os membros da Junta;e
V - recorrer de ofício ao Conselho Municipal de Meio Ambiente COMMA, quando for o caso.
Parágrafo único. O Presidente da Junta de Impugnação Fiscal e
Ambiental - JIFA será necessariamente o representante designado
pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Art. 245. São atribuições dos membros da Junta de Impugnação
Fiscal e Ambiental - JIFA:
I - examinar os processos que lhe forem distribuídos, apresentando, por escrito, no prazo estabelecido, relatório com pareceres
conclusivos;
II - solicitar esclarecimentos, diligências ou visitas, se necessário;
III - proferir voto fundamentado;
IV - proferir, se desejar, voto escrito e fundamentado;
V - redigir as decisões, nos processos em que funcionar como
relator desde que vencedor o seu voto; e

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 252. Para melhor administrar as receitas decorrentes da aplicação deste Código, provenientes de multas, licenciamentos e outros atos, o Poder Executivo, por meio de Decreto, estabelecerá as
normas de funcionamento, administração e aplicação dos recursos
para a manutenção do Sistema Municipal de Meio Ambiente de
São Gabriel da Palha.
Art. 253. (Revogado)
Art. 254. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder ao remanejamento das dotações orçamentárias do orçamento do exercício
de 2014, para adequá-las as disposições da presente Lei, bem
como a adequação da Lei de Diretrizes Orçamentária e Plano Plurianual, obedecidas as disposições da Lei N.º 4.320/64, mediante
autorização legislativa.
Art. 255. O Poder Executivo, sempre que necessário, regulamentará o presente Código, através de lei.
Art. 256. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 257. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a
Lei n.° 1.847, de 15 de maio 2008.

VI - redigir as resoluções quando vencido o voto do relator.

Publique-se e Cumpra-se.

Parágrafo único. Antes de proferir a decisão, a Junta de Impugnação Fiscal Ambiental - JIFA deverá submeter o processo à análise
do Procurador (a) Municipal designado no processo, a fim de emitir parecer, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre as questões jurídicas
que envolvem o julgamento.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, Estado do
Espírito Santo, 17 de novembro de 2014.

Art. 246. A Junta de Impugnação Fiscal Ambiental - JIFA deverá
elaborar o regimento interno, para disciplinar seu regulamento e
organização dos seus trabalhos, que será aprovado por Decreto do
Executivo Municipal.
Art. 247. Sempre que houver impedimento do membro titular
da Junta de Impugnação Fiscal e Ambiental - JIFA, o presidente

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria Municipal de Administração, na data
supra.
VALDECIR PINTO CÉZAR
Secretário Municipal de Administração Interino
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LEI N.º 2.496/2014 - ALTERA LOA E PPA-REFORNA
DA APAE-PROC.N.º 008144-2014
Publicação Nº 4554

Lei nº. 2.496, de 17 de novembro de 2014.
Altera as Leis n.º 2.378, de 16 de dezembro de 2013,
que Dispõe sobre o Plano Plurianual de Aplicações – PPP
do Município de São Gabriel da Palha, para o Quadriênio
2014/2017 e dá outras providências, e a Lei n.º 2.396,
de 23 de dezembro de 2013, que Estima a Receita e Fixa
a Despesa do Município de São Gabriel da Palha para o
Exercício Financeiro de 2014, e dá outras providências.
HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, PREFEITO MUNICIPAL DE
SÃO GABRIEL DA PALHA, do Estado do Espírito Santo, no uso de
suas atribuições:
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.º Fica alterada na Lei Municipal n.º 2.378, de 16 de dezembro de 2013, que Dispõe sobre o Plano Plurianual de Aplicações
– PPA do Município de São Gabriel da Palha para o Quadriênio
2014/2017, referente ao Programa – 0080 – Proteção ao Portador
de Deficiência, conforme segue:
Ação

1.364
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Órgão

000002

Prefeitura Municipal
de São Gabriel da
Palha

Função

16

Habitação

Sub Função

482

Habitação Urbana

Programa

0185

Habitação e Melhoria
- Social

Projeto

1.109

Aquisição de Material de Construção
para Famílias de Baixa Renda

Elemento de Despesa

33903200000

Material, Bem ou
Serviço para Distribuição Gratuita

Ficha

244

Valor

R$ 40.000,00

Art. 4.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.º Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, Estado do
Espírito Santo, 17 de novembro de 2014.
HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Aquisição de Materiais de Construção
para a APAE.

Produto

0041

Material Distribuído.

Programa

0080

Proteção ao Portador de Deficiência.

Tipo

Projeto

Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria Municipal de Administração, na data
supra.
VALDECIR PINTO CÉZAR

                           
Art. 2.º Fica alterada na Lei n.º 2.396, de 23 de dezembro de
2013, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São
Gabriel da Palha para o Exercício Financeiro de 2014, e dá outras
providências, a dotação orçamentária abaixo discriminada:
Unidade Orçamentária

000008

Fundo Municipal de
Assistência Social

Órgão

000002

Prefeitura Municipal
de São Gabriel da
Palha

Função

08

Assistência Social

Sub Função

242

Assistência ao Portador de Deficiência

Programa

0080

Proteção ao Portador de Deficiência

Projeto

1.364

Aquisição de Materiais de Construção
para a APAE

Elemento de Despesa

33903200000

Material, bem ou
serviço para distribuição gratuita

Ficha

XXXXX

Valor

R$ 40.000,00

(Quarenta mil reais)

                   Art. 3.º Os recursos necessários ao cumprimento do
estabelecido no Art. 2.º desta Lei correrão por conta de anulação
parcial ou total da dotação no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), discriminada a seguir:
Unidade Orçamentária

(Quarenta mil reais)

000009

Fundo Municipal de
Habitação e Interesse
Social

Secretário Municipal de Administração Interino

ORDEM SERVIÇO N.º 10/2014/SEMAD - HORAS
EXTRAS

Publicação Nº 4557

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ordem de Serviço N.º 10/2014
O Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal
de São Gabriel da Palha-ES, usando de atribuições legais e em especial o Art. 168 da Lei Municipal N.º 718/91, de 16 de dezembro
de 1991, e
CONSIDERANDO a necessidade de serviços extraordinários de servidores lotados nesta Secretaria, devido o aumento do trabalho na
Secretaria,
RESOLVE:
Art. 1.º - Autorizar os servidores Ermelinda Gabler Cazeli, Fernanda Martins Brunow, Rosyani Gava Faroni, Eliana Lima Miranda e Edvaldo Soares Silva, lotadas nesta Secretaria, a realizarem
serviços extraordinários no período de 16 de novembro de 2014
a 15 de dezembro de 2014, para suprir à demanda de serviços
existentes.
PARÁGRAFO ÚNICO - Aos servidores atingidos pela presente Ordem de Serviço, serão pagas às horas extras necessárias ao cumprimento do presente objeto.
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Art. 2.º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na presente data.
Art. 3.º - Publique-se no Quadro de Publicações desta Prefeitura
Municipal.
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DECISÃO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
N.º
7104/2014 - PREGÃO PRESENCIAL N° 84/2014
Publicação Nº 4560

DECISÃO

Art. 4.º - Dê ciência aos servidores desta Secretaria.
Secretaria Municipal de Administração, 17 de novembro de 2014.
VALDECIR PINTO CÉZAR
Secretário Municipal de Administração Interino

ORDEM DE SERVIÇO Nº 12/2014/SEMED - HORAS
EXTRAS

Publicação Nº 4559

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 7104/2014 de 03/10/2014.
PREGÃO PRESENCIAL N° 84/2014 de 13/10/2014.
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais para o
Laboratório Público Municipal da Secretaria Municipal de Saúde.
Considerando o parecer da Procuradoria Geral do Município, verifico que o presente processo encontra-se saneado respeitando os
preceitos constantes do art. 3º da Lei Federal 8.666/93, motivo
pelo qual HOMOLOGO todas as decisões do Pregoeiro Oficial.

Ordem de Serviço Nº 12/2014

Isto posto, HOMOLOGO e ADJUDICO o objeto desta licitação em
favor da Empresa HMB LABORVIX EIRELI - ME, vencedora do
certame licitatório.

O Secretário Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de São
Gabriel da Palha-ES, usando de atribuições legais e em especial o
Art. 168 da Lei municipal nº 718/91, de 16 de dezembro de 1991,

PREÇOS REGISTRADOS:

CONSIDERANDO a necessidade dos motoristas desta Secretaria
atender no transporte de alunos;
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento do Transporte Escolar desta Secretaria;
CONSIDERANDO as viagens realizadas em outros municípios, a
serviço desta Secretaria, ultrapassando a carga horária dos funcionários;
CONSIDERANDO que esta Secretaria e as Escolas funcionam em
horário integral de 7 horas às 18 horas;

HMB LABORVIX EIRELI - ME
Valor: R$ 20.242,30 (vinte mil duzentos e quarenta e dois reais e
trinta centavos).
A Secretaria Municipal de Administração para proceder com a publicação da presente decisão no Diário Oficial e posterior elaboração da Ata de Registro de Preços, de acordo com a lei.
Os autos se encontram com vista franqueada aos interessados.
São Gabriel da Palha, 17 de novembro de 2014.

CONSIDERANDO a necessidade de profissionais capacitados no
Setor Municipal de Alimentação Escolar – SEMAE, para recebimento e controle de alimentos;

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS
Prefeito Municipal

CONSIDERANDO a necessidade de reparos nas edificações das
escolas;

Câmara Municipal

RESOLVE:
Art. 1º - Autorizar, aos servidores lotados na Secretaria Municipal
de Educação, desta Municipalidade a realizarem serviços extraordinários durante o período de 16/11/2014 a 15/12/2014 para
suprirem a demanda de serviços existentes.
PARÁGRAFO ÚNICO - Aos servidores atingidos pela presente ordem de serviço, serão pagas as horas extras necessárias ao cumprimento do presente objeto.

PORTARIA Nº 153/2014

Publicação Nº 4513

PORTARIA Nº. 153, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2014.
ESTABELECE HORÁRIO ESPECIAL.
O PRESIDENTE da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha,
Estado do Espírito Santo, usando de atribuições legais,
RESOLVE:

Art. 2º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na presente data.
Art. 3º - Publique-se no quadro de publicações desta Prefeitura
Municipal.
Art. 4º - Dê ciência aos servidores da Secretaria Municipal de Educação.

Art.1º - FICA ESTABELECIDO, horário de funcionamento especial do Poder Legislativo Municipal nos dias 24 e 31 de dezembro
de 2014, com expediente no turno matutino, compreendido de 7
ás 13 (sete as treze) horas.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no
diário Oficial dos Municípios.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:

São Gabriel da Palha, em 17 de novembro de 2014.
NIVALDO COMETTI
Secretário Municipal de Educação

BRAZ MONFERDINI
Presidente
SEBASTIÃO JACOMO CELLERI
1º Secretário
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PORTARIA Nº 154/2014

Publicação Nº 4541
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São Roque do Canaã

PORTARIA Nº. 154, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2014.

Prefeitura

CONCEDE ABONO
O PRESIDENTE da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha,
Estado do Espírito Santo, usando de atribuições legais,

RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0114/2014
Publicação Nº 4521

RESULTADO

RESOLVE:
Art.1º- CONCEDER, ao Servidor JOE FÁBIO MARIANO DE
OLIVEIRA, lotado no Cargo de Auxiliar Legislativo, desta Egrégia
Câmara Municipal, Abono de Falta ao Serviço no dia 24 de novembro de 2014, em conformidade com o artigo 142 da Lei 718/91
- Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no
Diário Oficial dos Municípios.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0114/2014
RESULTADO: Informamos que a Licitação que trata da aquisição
de
de Materiais de Higiene, a serem usados pelos alunos e servidores
das escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental da Rede
Municipal de Ensino do Município de São Roque do Canaã, em
atendimento a Secretaria Municipal de Educação, foi considerada
DESERTA.
RODRIGO NEGRELLI

BRAZ MONFERDINI

Pregoeiro Oficial

Presidente
SEBASTIÃO JACOMO CELLERI

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0121/2014

Publicação Nº 4522

1º Secretário

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0121/2014

PORTARIA Nº 155/2014

Publicação Nº 4544

PORTARIA Nº. 155, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2014.
CONCEDE ABONO
O PRESIDENTE da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha,
Estado do Espírito Santo, usando de atribuições legais,
RESOLVE:
Art.1º- CONCEDER, ao Servidor MARCELO DHEYFE MOSCHEM, lotado no Cargo de Assessor Técnico, desta Egrégia Câmara Municipal, Abono de Falta ao Serviço no dia 24 de novembro
e 24 de dezembro de 2014, em conformidade com o artigo 142 da
Lei 718/91 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no
Diário Oficial dos Municípios.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
BRAZ MONFERDINI
Presidente
SEBASTIÃO JACOMO CELLERI
1º Secretário

O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ, através do Pregoeiro
Oficial, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos possam
se interessar, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL, objetivando a contratação de empresa para locação
de palco de box estrutural, sistema fly com duas estruturas, house
mix, área de serviço, camarim acarpetado, disciplinador (separador de público) e bem como cobertura pavilhão, necessários para
a realização da festa de Reveillon de Rua no Centro da cidade de
São Roque do Canaã – ES, a realizar-se nos dias 31 de Dezembro
de 2014 e 1° de Janeiro de 2015, na praça em frente da Igreja
Matriz de São Roque – Centro do Município de São Roque do Canaã – ES, em atendimento a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer conforme especificações descritas no anexo
I (Termo de Referência) do edital.
Abertura dos envelopes das propostas e documentações dar-se-ão
em sessão pública às 08:30 do dia 28/11/2014.
O edital completo e seus anexos encontram-se disponível:
a) Gratuitamente na internet no site www.saoroquedocanaa.
es.gov.br.
b) Para consulta gratuita na sala de licitações na Sede da Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã-ES, sito à Rua Lourenço
Roldi, Nº88 – São Roquinho – São Roque do Canaã-ES.
Com fulcro no art. 32, §5º da Lei 8.666/1993, caso os interessados julguem necessário, deverão solicitar cópia reprográfica no
endereço citado na alínea “b” acima, sendo tal cópia fornecida
somente mediante a apresentação do comprovante de depósito
no valor de R$
3,66 (três reais e sessenta e seis centavos), na conta corrente Nº
7883325 Agência: 0188 - Banco do Banestes.
RODRIGO NEGRELLI
Pregoeiro Oficial
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DO

PREGÃO

PRESENCIAL

Nº

Publicação Nº 4523

HOMOLOGAÇÃO
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PORTARIA Nº 059/2014

Publicação Nº 4529

PORTARIA Nº 059/2014
DISPÕE SOBRE REVOGAÇÃO DE LICENÇA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002824/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0112/2014
Eu, Marcos Geraldo Guerra, Prefeito Municipal, no uso de minhas
atribuições, após analisar todo o processo licitatório, sob o n°
002824/2014, modalidade Pregão Presencial sob N° 0112/2014,
diante do relatório do Pregoeiro Oficial, homologo-o, adjudicando
à empresa Auto Giro Andrade Ltda - ME junto aos itens a ela correspondente, conforme abaixo:
a) Auto Giro Andrade Ltda - ME, perfazendo o valor total global de
R$ 29.724,00 (vinte e nove mil setecentos e vinte e quatro reais).
Autorizo a convocação do representante legal da empresa acima
mencionada, para assinatura do contrato de prestação de serviços
de borracharia necessários ao cumprimento do objeto licitado e
bem como posterior empenho.
São Roque do Canaã - ES, 17 de Novembro de 2014.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no
uso de suas atribuições legais, e considerando:
a) a Lei 564/2009, Seção VI, Subseção I; e
b) a comunicação de decisão, emitida pelo Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS,
RESOLVE:
Art. 1º - Revogar a licença para tratamento de saúde, concedida a
servidora MARIA DA PENHA REDIGHIERI, através da Portaria
048/2014, sob a égide dos dispositivos da Lei 564/2009.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 16 de novembro de 2014.
São Roque do Canaã – ES, 17 de Novembro de 2014.

MARCOS GERALDO GUERRA

SILVIO WASHINGTON LUCHI

Prefeito Municipal

Sec. Municipal de Administração e Finanças

HOMOLOGAÇÃO
0113/2014

DO

PREGÃO

PRESENCIAL

Nº

Publicação Nº 4526

HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003705/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0113/2014
Eu, Marcos Geraldo Guerra, Prefeito Municipal, no uso de minhas
atribuições, após analisar todo o processo licitatório, sob o n°
003705/2014, modalidade Pregão Presencial sob N° 0113/2014,
diante do relatório do Pregoeiro Oficial, homologo-o, adjudicando
à empresa Mega Atacadista LTDA - ME junto ao item a ela correspondente, conforme abaixo:
a) Mega Atacadista LTDA – ME – Item 01 - perfazendo o valor
total global de R$ 8.060,50 (oito mil, sessenta reais e cinquenta
centavos).
Autorizo o empenho e posterior faturamento do item acima mencionado junto à empresa vencedora do mesmo.
São Roque do Canaã - ES, 17 de Novembro de 2014.
MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 2.434/2014

Publicação Nº 4531

DECRETO Nº 2.434/2014
DISPÕE SOBRE NORMAS RELATIVAS AO ENCERRAMENTO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE
2014, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL, de São Roque do Canaã, Estado do
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo
art. 57, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e com fundamento
na Lei Complementar nº101, de 04 de maio de 2000, que trata
das “Normas de Finanças Públicas voltadas para a Responsabilidade na Gestão Fiscal” e, ainda, tendo em vista o disposto na Lei
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
DECRETA:
Art. 1º - Para fins de encerramento do exercício financeiro de
2014 e do levantamento do Balanço Geral do Município, observarse-ão as normas legais e regulamentares de caráter orçamentárias, financeiras, patrimoniais e contábeis vigentes, bem como as
disposições estabelecidas neste Decreto.
Art. 2º - Ficam estabelecidas as seguintes datas limites para encerramento do exercício financeiro de 2014:
I - até o dia 05 de dezembro de 2014 para o protocolo geral,
protocolizar solicitações de compras ou contratações de serviços
que dependam de procedimentos licitatórios e de dotações do
orçamento vigente, bem como as despesas por dispensa ou por
inexigibilidade de licitação;
II - até o dia 09 de dezembro de 2014, para emissão de Notas
de Empenho – NE;
III - até o dia 12 de dezembro de 2014, para entregar de mercadorias e notas fiscais ao almoxarifado geral do Município;
IV - até o dia 19 de dezembro de 2014, para emissão de notas
de liquidações;
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V - até o dia 23 de dezembro de 2014, para emissão de Ordem
Bancária;
VI - até o dia 15 de dezembro de 2014, para prestações de
contas dos adiantamentos bem como o recolhimento do saldo não
aplicado á Tesouraria; e
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Art. 8º - A perda dos prazos estabelecidos neste Decreto implicará
na responsabilidade dos servidores encarregados da informação,
no âmbito de suas áreas de competência, ensejando apuração de
ordem funcional nos termos da legislação vigente.

VII- até o dia 17 de dezembro de 2014, para as anulações
dos Empenhos Globais, por Estimativa e Ordinários não liquidados,
cujo implemento de condição não ocorra até a data prevista no
inciso IV deste artigo.

Art. 9º - O controle e a aplicação das normas contidas neste
Decreto ficam a cargo da Secretaria Municipal de Administração
e Finanças, que poderá editar normas suplementares específicas,
necessárias à perfeita eficácia do presente Decreto.

Parágrafo Único - Excluem-se dos prazos estabelecidos nos incisos I, II, III, IV e V deste Decreto as despesas com pessoal e
encargos sociais, juros, encargos e amortização da dívida, calamidade pública, recursos vinculados à saúde, educação, FUNDEB,
convênios e os urgentes, com prévia autorização do Chefe do Poder Executivo.

Art. 10 - A partir da publicação deste Decreto até a prestação de
contas anual do Município, são consideradas urgentes e prioritárias as atividades vinculadas à Contabilidade, à Apuração Orçamentária e ao Inventário da Administração Pública Municipal.

Art. 3º - Os procedimentos licitatórios, referentes ao exercício
financeiro de 2015, para fornecimento de material, prestação de
serviços e realização de obras poderão ter início sem reserva de
dotação, desde que as despesas estejam contempladas na LOA e
ou proposta orçamentária para 2015, sendo que a adjudicação
do objeto da licitação só ocorrerá após a entrada em vigor da
Lei Orçamentária de 2015.
Art. 4º - Os empenhos reconhecidos pelo Ordenador de Despesa,
quando o serviço ou material contratado tenha sido prestado ou
entregue e que se encontre, em 29 de dezembro, em fase de verificação do direito adquirido pelo credor ou quando o prazo para
cumprimento da obrigação assumida pelo credor estiver vigente,
serão registrados na fase de “em liquidação” para que os saldos
desses empenhos sejam inscritos em Restos a Pagar Não Processados em Liquidação.
§ 1º - Para fins do disposto neste artigo consideram-se realizadas
as despesas em que a contraprestação em bens, serviços ou obras
tenham sido efetivamente realizadas no exercício, e liquidadas
aquelas cujos títulos e documentos comprobatórios do respectivo
crédito comprovem o direito do credor, conforme estabelecido no
Art. 63 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 11 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 17 de Novembro de 2014.
MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 2.435/2014

Publicação Nº 4533

DECRETO Nº 2.435/2014
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR.
O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo
art. 57, incisos VIII, XI e XIV da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:

§ 2º - Os "Restos a Pagar" provenientes de obras e serviços de
engenharia de 2014, tendo como fonte os recursos oriundos de
acordos ou convênios, serão inscritos até o limite de seus valores
com os respectivos saldos.

Art. 1º - Fica nomeado, o senhor PATRICK JOSE REDIGHIERI, para o cargo de Assistente Técnico, de provimento em comissão, referência CC-6, atividade da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Art. 5º - O chefe do poder executivo nomeará uma comissão não
remunerada, para elaboração do inventário anual dos bens patrimoniais e do almoxarifado da Administração Municipal do Poder
Executivo, o qual será encaminhado ao Setor de Contabilidade até
o dia 09 de janeiro de 2015, para os devidos registros e remessa ao Tribunal de Contas do Estado.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 17 de novembro de 2014.
Gabinete do Prefeito, 17 de Novembro de 2014.
MARCOS GERALDO GUERRA

Parágrafo único - O inventário a que se refere este artigo informará toda movimentação de entradas e saídas, especificando as
quantidades e valores individualizados dos bens móveis e imóveis
e dos estoques em almoxarifado, atendendo as determinações do
TCE-ES.

Prefeito Municipal

Art. 6º - A Câmara Municipal deverá encaminhar á Contabilidade
geral do Município, até o dia 09 de janeiro de 2015, o Balancete
Mensal e o Demonstrativo da Execução da Despesa referente ao
mês de dezembro de 2014, o Demonstrativo da Remuneração dos
Agentes Políticos referente ao exercício de 2014, o inventário dos
bens patrimoniais e a relação dos bens adquiridos no exercício.
Art. 7º - Até o dia 09 de janeiro de 2015, o NAC encaminhará
ao Setor de Contabilidade as informações referentes aos créditos
tributários inscritos em Dívida Ativa no exercício de 2014.
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objetivando identificá-los.
IV. Registrar o saldo final do inventário no programa de controle
de estoque específico.

Prefeitura

V. Elaborar o Relatório Final de Inventário, contendo:
a) Cópia da Portaria de designação da Comissão;

MPE 273/2014

Publicação Nº 4493

RESULTADO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SERRA/ES, através da Pregoeira Oficial,
torna público o resultado da licitação referente ao PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 273/2014, processo n.º 73457/2014 SESE,
cujo objeto é a Aquisição de contentor de resíduos, conforme segue:
LOTE: I – COLECT VITORIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
EPP – VALOR: R$26.274,00
Serra, 17 de novembro de 2014.
Stella Lemos Soares Stephanini
Pregoeira Oficial/SEAD

PORTARIA 034/2014 - SESA

b) Descrição sobre os trabalhos da Comissão em relação às dificuldades encontradas, assim como ocorrências de materiais danificados e as justificativas apresentadas para as variações que
porventura tenham ocorrido;
c) Formulário “Inventário para Contagem de Materiais Médicos
Hospitalares e Medicamentos” como todos os dados devidamente
preenchidos, tomando como referência códigos, especificações e
unidade de fornecimento, constantes do Catálogo Informatizado
de Materiais da PMS;
d) “Formulário para Apresentação do Inventário” devidamente
preenchido, apontando as diferenças e o valor total das diferenças
encontradas.
§1º. Em caso de discordância entre membros da Comissão de Inventário e o responsável pelo Almoxarifado da Saúde, deverá ser
realizada nova contagem para confirmação dos dados levantados.
§2º. Os materiais danificados e vencidos deverão ser desconsiderados na contagem física do Inventário.

Publicação Nº 4506

PORTARIA Nº 034/SESA/2014
Institui e nomeia membros da Comissão de Inventário do
Almoxarifado da Saúde da Prefeitura Municipal de Serra
O Secretário Municipal de Saúde em exercício da Prefeitura Municipal de Serra – ES, no uso de suas atribuições
legais e estatutárias
RESOLVE:
Art. 1º. Designar os membros da comissão que terá por objetivo promover o inventário dos materiais médicos hospitalares e
medicamentos em estoque no Almoxarifado da Saúde, conforme
nomes constantes do Anexo Único.
§ 1º. A Comissão a que se refere a presente Portaria será constituída por duas categorias: membros dirigentes e membros auxiliares.
§ 2º. Os membros dirigentes serão servidores do Município, preferencialmente de nível superior e necessariamente com formação
acadêmica especializada na área de saúde, e serão responsáveis
perante a Secretaria de Saúde pelo andamento dos serviços, bem
como qualquer ocorrência e seus desdobramentos.

§3º. Os registros dos ajustes a que se refere o inciso V deverão ser
identificados nas fichas como “ajustes de inventário”, registrando
o novo saldo e devendo ser rubricado pelo Presidente da Comissão
de Inventário.
Art. 3º. Cabe ao Presidente da Comissão de Inventário definir a
forma e o cronograma de atuação da Comissão, consideradas as
disposições legais vigentes e a data limite de 30.12.2014 para a
conclusão dos trabalhos.
Art. 4º. Os integrantes da presente comissão irão desenvolver as
atividades a ela pertinentes no horário de sua jornada de trabalho
habitual.
Art. 5º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições anteriores em contrário.
Serra, 17 de novembro de 2014.
EIDA MARIA BORGES GONSALVES
Secretária Municipal de Saúde em Exercício
ANEXO ÚNICO
I - DA COMISSÃO DE INVENTÁRIO

§ 3º. Os membros auxiliares poderão ser servidores ou funcionários de empresa terceirizada cujo contrato com o Município esteja
em vigência , devem ter escolaridade mínima de ensino médio,
profissionalizante ou não, e sua função será exclusivamente a contagem e conferência do material inventariado, sob a supervisão
dos membros dirigentes, não cabendo aos membros auxiliares
responsabilizar-se por outras atividades.

Ficam designados para compor a Comissão de Inventário do Almoxarifado da Saúde os seguintes servidores, cabendo ao primeiro
a Presidência:

§ 4º. Os auxiliares da Comissão de Inventário deverão assinar a
ficha de contagem, de forma a identificar o servidor responsável
por cada material inventariado.

Claudia Fernanda Costa Carvalho – matrícula 47.905

Art. 2º. Compete à Comissão de Inventário:

Raika Gonçalves Spala Favoretti – matrícula 38.590

I. Promover a contagem física dos itens em estoque, com conferência de lote e validade dos itens estocados, procedida de revisão, sempre acompanhada por um responsável pelo Almoxarifado
da Saúde.

Rejanne Leal Nascimento Cruz Martins – matrícula 41.276

II. Registrar no Relatório de Inventário, para apreciação do titular
da Secretaria de Saúde, as ocorrências de materiais danificados e
vencidos.
III. Confrontar os saldos físicos com o controle de estoque e
em caso de divergência, realizar verificação nos lançamentos,

Jaqueline Fonseca Carvalho – matrícula 17.497
Alexandre Canas Ribeiro – matrícula 41.271
Camila Cabral Perpetuo Soares – matrícula 43.222
Maria Zanete Ovani dos Santos – matrícula 43.722

II – DOS AUXILIARES DA COMISSÃO DE INVENTÁRIO
Ficam designados para auxiliar a Comissão de Inventário do Almoxarifado da Saúde os seguintes servidores:
1. Alberto Roberts H. Neto – Matrícula 43.722
2. Alessandra Brandino Pêgo – Matrícula nº 47.248
3. Ana Maria Melo Castor – Matrícula n.º 5.793
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4. Benedito Barcelos Santos – Empresa Ativa
5. Claumir Pereira Souza – Matrícula nº 45.799
6. Cristiano Francisco de Souza – Empresa Ativa
7. Eduado Cunha Araújo – Matrícula nº 38.843
8. Hamilton Souto de Jesus – Matrícula nº 47.704
9. Jefferson Cassimiro – Empresa Ativa
10. Luiz Claudio Nascimento – Matrícula nº 28.079
11. Marcel dos Santos Silva – Empresa Ativa
12. Márcio Dias Coutinho – Empresa Ativa
13. Maria dos Anjos Pereira Maraston – Matrícula nº 49.986
14. Paulo Sérgio Lírio – Matrícula 28.285
15. Vínicius Ramos Soares – Empresa Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 000390/2014

Publicação Nº 4518

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 000390/2014
A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA - ES, com fulcro no artigo 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como, na Resolução 404
do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, após, esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, vem
notificar da imposição de penalidade os proprietários e detentores dos veículos abaixo relacionados, pelo cometimento de Infrações de
Trânsito, concedendo-lhes o prazo de 30 (trinta) dias para interporem Recurso à JARI, contados a partir desta publicação.
O recurso deverá ser instruído com: requerimento preenchido e assinado, cópia desta Notificação de Penalidade, cópia da CNH do Condutor,
Cópia do CRLV do Veículo, cópia da Carteira de Identidade do proprietário/detentor e condutor, procuração ou autorização quando o requerente não for o proprietário, contrato social da empresa (apenas para pessoa jurídica), procuração do sócio proprietário da empresa quando
o requerente não é o proprietário (apenas para pessoa jurídica).
O recurso poderá ser entregue diretamente a PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA - ES, ou enviada através de correspondência com aviso
de recebimento, para o seguinte endereço: Av.Talma R. Ribeiro, 5416 - Esp. Pro-Cidadao - Portal de Jacaraipe -, Serra, ES, CEP: 29173795
Tel: 2732522982.

PLACA

HOJ1287

ÓRGÃO

256990

DADOS DA INFRAÇÃO
Nº AUTO

SA00220483

DATA

02/07/2014

CÓD. INFRAÇÃO
736-6/02

Nylton Rodrigues Ribeiro Filho
Secretario Municipal de Defesa Social

329/2011

Publicação Nº 4524

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 329/2011 PROCESSO Nº 70137/2014.
Partes: Município da Serra e Irinéia da Penha.
Objeto: Prorrogação por 06 (seis) meses a partir de 18/11/2014.
Data de assinatura: 13 de novembro de 2014.
Cláudio José Mello de Souza
Secretário de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA 035-2014 -SESA

Publicação Nº 4530

PORTARIA 035/SESA/2014
Nomeia Comissão de Sindicância
O Secretário Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal da Serra – ES, no uso de suas atribuições legais e estatutárias
CONSIDERANDO que a Administração Pública deve orientar-se sempre pelos princípios constitucionais da legalidade, da moralidade, da
eficiência e da responsabilidade;
CONSIDERANDO o que estabelece a Lei Municipal 2360, de 15 de janeiro de 2001, em seu artigo 184 e parágrafos;
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RESOLVE
Art. 1º. Determinar a instauração de Sindicância para averiguação de ocorrência ou não de negligência de servidores da Unidade
de Pronto Atendimento - UPA de Serra quando de atendimento de
adolescente que posteriormente veio a óbito.
Art. 2º. Constituir uma Comissão de Sindicância, responsável pela
condução de todo o processo de investigação, ficando desde já
destinados para constituir a referida Comissão os seguintes servidores:
I. Andressa Mara dos Santos (Presidente)
II. Alexandre Coutinho Sattler
III. Camila de Rezende Coelho
Art. 3º. A Comissão de Sindicância fica desde já autorizada a
ouvir tantas as pessoas quantas julgue necessária, assim como
praticar todos os atos necessários para elucidação do fato, resguardados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Art. 4º. Fica designado o prazo de 30 (trinta) dias para entrega
do Relatório Final pela Comissão, contado a partir da data da publicação da presente.
Parágrafo Único. O prazo a que se refere ao caput deste artigo
poderá ser prorrogado por igual período, desde que justificado
pela Presidente da Comissão.
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no uso das atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal
decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPITULO I
DA POLÍTICA SERRANA DE DESENVOLVIMENTO E FOMENTO À ECONOMIA SOLIDÁRIA
Art. 1º Fica instituída a Política de Fomento à Economia Solidária
do Município da Serra – PFESS, garantindo a participação da sociedade civil organizada e assegurando o direito ao trabalho associativo, cooperativo e solidário.
Parágrafo Único. Os princípios, diretrizes e objetivos fundamentais da PFESS se integram às estratégias gerais de desenvolvimento sustentável e aos investimentos sociais, que têm por finalidade
a implementação de políticas, programas, projetos, assessoria e
parcerias com as iniciativas pública e privada, visando a promoção
de atividades econômicas autogestionárias, o incentivo aos empreendimentos econômicos solidários e sua integração às redes
associativistas e cooperativistas de produção, comercialização,
consumo e utilização de serviços.
Art. 2º A economia solidária constitui-se do conjunto de atividades econômicas de produção, prestação de serviços, distribuição,
consumo, poupança e crédito organizados sob a forma autogestionária, orientadas pelos seguintes princípios:
I. autogestão;
II. gestão democrática;

Serra, 18 de novembro de 2014.
EIDA MARIA BORGES GONSALVES

III. cooperação;

Secretária Municipal de Saúde em Exercício

IV. solidariedade;
V. distribuição equitativa das riquezas;
VI. respeito ao equilíbrio dos ecossistemas;

185/2013

Publicação Nº 4534

COMUNICADO DE ADESÃO DE ATA E REGISTRO DE PREÇOS.
Secretaria de Defesa Social, torna público a Adesão da Ata de
Registro de Preços nº 185/2013 referente ao Pregão Presencial
nº 141/2013, celebrado entre a Secretaria de Trabalho, Emprego
e Renda – SETER e a Empresa Saulo Lopes Rosseto – S. A
Alimentação -ME. Objetivando a AQUISIÇÃO LANCHES.
Nyton Rodrigues Ribeiro Filho
Secretário Municipal de Defesa Social

RESUMO DE ADITIVO

Publicação Nº 4535

RESUMO DE ADITIVO DE CONTRATO
- NÚMERO: 066/13 - 12º ADITIVO
- CONTRATADO: CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA   E INCORPORADORA LTDA.
- OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFICAÇÕES, PRAÇAS E ESPAÇOS
PÚBLICOS – REGIONAL CIVIT.
- OBJETIVO: REPLANILHAMENTO SEM ALTERAÇÃO
DO VALOR DO CONTRATO.

LEI Nº 4296/2014

Publicação Nº 4536

LEI Nº 4.296
INSTITUI A POLÍTICA DE FOMENTO À ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DA SERRA – PFESS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo,

VII. valorização do ser humano e do trabalho;
VIII. respeito à equidade de gênero, etnia e geração;
IX. comércio justo e solidário.
Art. 3º O setor da economia solidária é formado por empreendimentos econômicos solidários, entidades para fins não econômicos, faculdades e universidades de assessoria e fomento e gestores públicos que promovam ações de políticas públicas para o
setor.
§ 1º Para fins desta Lei e observados seus princípios, entende-se
por empreendimentos econômicos solidários que preencham os
requisitos apresentados pela Lei Estadual de Economia Solidária
nº 8.256/2006 e, ainda, os seguintes:
I. as organizações coletivas e suprafamiliares – associações, cooperativas, empresas autogestionárias, grupos de produção, clubes
de trocas, cujos participantes sejam trabalhadores do meio urbano
ou rural;
II. aqueles em processo de implantação quando o grupo de participantes já estiver constituído e definido sua atividade econômica;
III. aqueles que podem dispor ou não de registro legal, prevalecendo a existência real ou a vida regular da organização;
IV. aqueles que realizam atividades econômicas de produção de
bens, de prestação de serviços, de fundos de crédito – cooperativas solidárias de crédito e os fundos rotativos populares – de
comercialização – compra, venda e troca de insumos, produtos e
serviços e de consumo solidário, em que as atividades econômicas
sejam permanentes ou principais;
V. cujos patrimônios e resultados obtidos sejam revertidos para
a melhoria e sustentabilidade do empreendimento e seus associados;
VI. aqueles que tenham por instância máxima de deliberação a
assembléia geral ordinária anual e extraordinária, sempre que necessárias de seus associados e por instâncias intermediárias aquelas reuniões que garantam a participação direta dos associados,
de acordo com as características de cada empreendimento;
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VII. aqueles que adotem sistemas de prestação de contas detalhadas aos seus associados.

por meio de estudos, pesquisas, publicações e material didático de
apoio aos empreendimentos de que trata esta Lei;

§ 2º São instituições de assessoria e fomento aquelas com fins
não econômicos que, segundo os princípios desta Lei, assessoram
e apoiam o setor da economia solidária, desenvolvem trabalhos de
pesquisa, formação e educação, elaboração e sistematização de
dados sobre economia solidária e suporte jurídico.

IX. consolidar todos os empreendimentos;

§ 3º Para fins de atuação junto aos empreendimentos de economia solidária no âmbito da PFESS, estas instituições deverão estar
cadastradas e manter-se atualizadas no Conselho de Economia
Solidária do Município da Serra - CESS.
§ 4º Para fins de registro e cadastro dos empreendimentos econômicos solidários e das instituições de assessoria e fomento, o CESS
deverá emitir uma resolução específica.
§ 5º São gestores públicos os entes governamentais que desenvolvam programas, projetos e ações de promoção aos empreendimentos da economia solidária.
§ 6º Para efeito de reconhecimento jurídico do empreendimento
como economia solidária, é necessário que conste em seus estatutos que o empreendimento é de economia solidária e que atenda
aos princípios desta Lei.

X. proporcionar a associação entre pesquisadores, parceiros e empreendimentos;
XI. fomentar a qualificação continuada dos técnicos que irão trabalhar no planejamento, implementação, execução, avaliação e
assessoramento aos empreendimentos ligados à economia solidária;
XII. fomentar a formação técnica dos trabalhadores dos empreendimentos da economia solidária;
XIII. constituir e manter atualizado um banco de dados com informações dos empreendimentos da economia solidária como parte
da memória e condição à dinamicidade das atividades desenvolvidas por eles;
XIV. incentivar a introdução de produtos e serviços no mercado
interno e externo.
CAPÍTULO III
DOS INSTRUMENTOS DA PFESS

Art. 4º São diretrizes da PFESS, dentre outras:

Art. 6º São instrumentos da PFESS:

I. fomentar a criação e o fortalecimento de redes de empreendimentos econômicos solidários;

I. acesso a espaço físico e bens públicos, através de cessão e comodato na forma da lei;

II. fomentar a criação e o fortalecimento de cadeias produtivas
que compõem os setores da economia solidária;

II. assessoria técnica necessária à organização, produção e comercialização dos produtos e serviços, bem como assessoria e
orientação na elaboração de projetos de trabalhos, captação de
recursos e viabilidade do empreendimento;

III. ampliar a difusão da economia solidária;
IV. consolidar as instâncias na gestão municipal;
V. criar e fortalecer canais/meios de comercialização e prestação
de serviços;
VI. fomentar os fóruns, redes e outras instâncias de interlocução
da sociedade civil no âmbito da economia solidária;
VII. orientar para condições de trabalho salutares e seguras;
VIII. orientar e apoiar comercialização, segundo os princípios e
diretrizes do sistema brasileiro de comércio justo e solidário;
IX. fomentar a criação de redes e consórcios de empreendimentos
econômicos solidários e de empreendedores individuais;
X. fomentar a capacitação dos trabalhadores dos empreendimentos da economia solidária.
CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS DA PFESS
Art. 5º São objetivos da PFESS:
I. criar e consolidar os princípios e valores da economia solidária;
II. contribuir para a geração de trabalho, renda e desenvolvimento
local e sustentável;
III. apoiar e fomentar a organização e o registro legal de empreendimentos da economia solidária, gerando novas oportunidades
de trabalho;
IV. fomentar e apoiar as diferentes formas organizativas da economia solidária;
V. fomentar a criação de redes e consórcios de empreendimentos econômicos solidários produtivos, instituições de fomento e de
empreendedores individuais na forma da lei;
VI. promover a integração, interação e intersetorialidade das várias políticas públicas que possam fomentar e fortalecer a economia solidária;
VII. promover a agregação de conhecimento e a incorporação de
tecnologias nos empreendimentos da economia solidária, bem
como o desenvolvimento de novos produtos e serviços;
VIII. estimular a produção intelectual sobre economia solidária,

III. acesso a centros de pesquisa e a órgãos públicos para consolidação de vínculos de transferência de tecnologias;
IV. orientação técnica para recuperação de empresas por trabalhadores, em regime de autogestão;
V. apoio para comercialização, divulgação da produção dos empreendimentos mediante a instalação de feiras e do centro público do
comércio justo e solidário quando houver, nos princípios e diretrizes do Sistema Brasileiro de Comércio Justo e Solidário - SBCJS;
VI. o auxílio e suporte técnico à articulação de redes de empreendedores e de agentes que promovam o consumo solidário e o
comércio justo;
VII. o centro público de economia solidária;
VIII. o auxílio e a articulação de cadeias produtivas da economia
solidária;
IX. a promoção, o desenvolvimento e o fomento de bancos comunitários com moedas sociais de circulação local, na forma e
princípios da rede brasileira de bancos comunitários e na forma da
política pública estadual de bancos comunitários;
X. o acesso a linhas de crédito produtivo orientado para o desenvolvimento dos empreendimentos e o fortalecimento dos bancos
comunitários e cooperativas solidárias de crédito nos princípios
desta Lei e da lei estadual;
XI. orientação técnica, quando necessária a organização, formação, legalização, produção e comercialização dos produtos e serviços, bem como a elaboração de projetos, plano de negócio, de
viabilidade, plano de trabalho e metas;
XII. cursos de qualificação social e profissional, formação e treinamento na forma do Centro Público de Economia Solidária em parceria com o Governo do Estado, Governo Federal, universidades,
faculdades e setores privados;
XIII. convênios de cooperação técnica e financeira com órgãos
públicos e privados, respeitando as exigências legais pertinentes
a estes;
XIV. parcerias com universidades públicas e faculdades privadas
para a transferência de conhecimentos técnicos, científicos e de
incubação de empreendimentos da economia solidária;
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XV. incentivo tributário diferenciado para os empreendimentos
econômicos solidários;
XVI. incentivo aos empreendimentos a participarem nas licitações
públicas;
XVII. fomentar a formação de consórcios de empreendimentos e
consumidores nos princípios desta Lei;
XVIII. fomentar os clubes de trocas solidárias nas comunidades e
feiras da cidade;
XIX. o Conselho de Economia Solidária do Município da Serra CESS;
XX. o Fundo de Economia Solidária do Município da Serra;
XXI. o Selo Solidário do Município da Serra;
XXII. a incubação dos empreendimentos econômicos solidários;
XXIII. apoio à realização de feiras, amostras e eventos que promovam a economia solidária do Município;
XXIV. o Dia Municipal de Economia Solidária;
XXV. a estrutura da Gerência ou Departamento de Economia Solidária.
Parágrafo Único. Os instrumentos da PFESS serão geridos pela
estrutura de economia solidária, mantida administrativamente
pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.
CAPÍTULO IV
DO CONSELHO DA SERRA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA
Art. 7º Fica criado na secretaria em que estiver lotado o Departamento de Economia Solidária o Conselho de Economia Solidária
do Município da Serra - CESS, órgão colegiado, deliberativo e normativo.
§ 1º O CESS contará com uma secretária executiva, com a finalidade de organizar e favorecer a operacionalização de suas atividades administrativas.
§ 2º O presidente do CESS designará o (a) secretário (a) executivo (a) dentro do quadro de sua secretaria.
Art. 8º O CESS terá como competência:
I. contribuir para implementação da PFESS;
II. normatizar suas prerrogativas, deliberações e seus instrumentos;
III. acompanhar e fiscalizar as ações e projetos de políticas públicas da PFESS;
IV. propor, facilitar e garantir o acesso direto a todos os mecanismos da PFESS aos empreendimentos econômicos solidários;
V. buscar garantias institucionais de reconhecimento e legalização
dos empreendimentos produtivos não legalizados;
VI. buscar intercâmbio permanente com os demais órgãos municipais, estaduais e federais, organizações internacionais e instituições financeiras, visando à implementação de políticas públicas
para a economia solidária;
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cadastrar as entidades de fomentos e manter dados atualizados.
Art. 9º O CESS será composto por 14 membros efetivos e seus
respectivos suplentes, sendo:
I. um representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico e seu suplente;
II. um representante da Secretaria Municipal de Ação Social e seu
suplente;
III. um representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
e seu suplente;
IV. um representante da Secretaria Municipal da Fazenda e seu
suplente;
V. um representante da Secretaria Especial de Agricultura, Agroturismo, Aquicultura e Pesca e seu suplente;
VI. um representante da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda e seu suplente;
VII. um representante da Câmara Municipal e seu suplente;
VIII. sete representantes efetivos e seus suplentes do Movimento
da Economia Solidária, representantes dos setores de pesca, quilombolas, catadores, artesanato, e outros.
Art. 10 Os representantes do Poder Público estão condicionados
a manifestação expressa por ato designatório do Prefeito e no
Legislativo, o Presidente da Câmara, no prazo máximo de 30 dias
após a sua posse.
Art. 11 Os representantes do Movimento da Economia Solidária
serão eleitos em plenária de Rede ou Fórum da Serra de Economia
Solidária.
§ 1º O mandato dos membros da Rede ou Fórum da Serra de
Economia Solidária no Conselho pertencerá a ela, que apresentará
por meio de ata de assembléia a nomeação de seus membros para
atuarem como representantes, bem como seus suplentes.
§ 2º A partir do segundo mandato, só poderão participar do CESS
os empreendimentos inscritos nele.
§ 3º Cada empreendimento de economia solidária poderá ter
como representante um efetivo e um suplente, entre os eleitos em
assembléia da Rede ou Fórum.
Art. 12 O Prefeito, o Presidente da Câmara Municipal e a Rede ou
o Fórum da Serra de Economia Solidária poderão substituir o titular pelo suplente e na vacância destes, um terceiro, quando julgarem oportuno e conveniente, desde que seja previamente comunicado e justificado, evitando prejudicar as atividades do Conselho;
Parágrafo Único. O conselheiro substituto tomará posse na 1ª
reunião do CESS que se seguir a sua indicação e completará o
período de seu antecessor.
Art. 13 Os suplentes poderão participar das atividades e das reuniões do CESS com direito a voz, assim como qualquer pessoa da
sociedade civil e do Governo.
§ 1º O conselheiro suplente assumirá sua participação efetiva
com direito a voz e voto no CESS nas faltas, impedimentos ou
vacância do membro efetivo.

VII. buscar garantias de participação dos empreendimentos em
licitações públicas de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e da
Lei Federal Complementar nº 123/06;

§ 2º O conselheiro efetivo perderá direito de participação no CESS
em caso de falta não justificada a 3 reuniões consecutivas ou a 5
alternadas.

VIII. regulamentar suas atividades por meio de regimento interno;

Art. 14 Os membros efetivos e suplentes do CESS serão indicados
ao Prefeito, que dará posse aos conselheiros oficialmente.

IX. instituir câmaras técnicas e grupos temáticos para a realização
de estudos, pareceres e análises de assuntos específicos, quando
for necessário;
X. promover fóruns, seminários, audiências públicas ou reuniões
especializadas, com o intuito de ouvir, discutir e aprofundar sobre
os temas de sua competência;

Art. 15 Os conselheiros terão mandato de 2 anos, permitida uma
única recondução consecutiva para 50% dos membros, com finalidade de dar continuidade aos trabalhos do CESS.
Art. 16 As deliberações do CESS serão tomadas em forma de
resoluções e por maioria simples dos votos.

XI. criar um sistema de informação e registro da economia solidária;

§ 1º O quórum das reuniões do CESS será de metade mais um
dos conselheiros componentes.

XII. registrar os empreendimentos econômicos solidários e

§ 2º Caso haja empate, será feita nova votação em no mínimo 24
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horas e no máximo 72 horas com ampla defesa.

Município da Administração Direta e Indireta;

§ 3º Persistindo o empate, caberá ao presidente resolver a questão.

II. as destinações autorizadas em lei municipal das arrecadações
resultantes de consórcios, programas sociais, convênios, subvenções, contratos e acordos específicos, celebrados entre o Município e instituições públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;

Art. 17 O presidente e o vice-presidente do CESS serão eleitos
entre seus membros efetivos na 1ª reunião ordinária, sendo obrigatoriamente um representante indicado pelo Poder Público e um
proveniente de uma Rede ou Fórum da Serra de Economia Solidária, com mandatos alternados entre o representante do Poder
Público e o representante da Sociedade Civil.
§ 1º O 1º presidente do CESS será indicado pelo Poder Público
dentre seus representantes e o vice-presidente pela Rede da Serra
de Economia Solidária.
§ 2º As reuniões serão presididas pelo presidente e, em sua ausência, pelo vice-presidente.
Art. 18 O CESS deverá estar constituído em até 210 dias após a
publicação desta Lei.
CAPITULO V
DA INSCRIÇÃO NO CONSELHO DA SERRA DE ECONOMIA
SOLIDÁRIA
Art. 19 Os empreendimentos de economia solidária formalizados
com CNPJ ou não para poderem obter os benefícios da PFESS
deverão apresentar seu pedido de registro no CESS e estarem
adequados nos princípios desta Lei.
§ 1º Não sendo formalizados, os empreendimentos terão até 2
anos para sua formalização com CNPJ. Enquanto perdurem na informalidade poderão ser assistidos por entidade de fomento.
§ 2º As entidades para fins não econômicos de assessoria e fomento deverão solicitar seu pedido de registro e credenciamento
no CESS e estarem adequadas nos princípios desta Lei.
Art. 20 O CESS definirá a documentação necessária para o registro e credenciamento dos empreendimentos de economia solidária.
CAPITULO VI
DO FUNDO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA DA SERRA – FESS
Art. 21 Fica instituído na estrutura da secretaria em que está lotado o Departamento de Economia Solidária, o Fundo da Economia
Solidária da Serra, doravante FESS, que se constituirá como um
instrumento da PFESS.
Art. 22 O FESS será contemplado no Plano Plurianual - PPA, na
Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO e na Lei Orçamentária Anual
da Serra – LOA, com orçamento público anual municipal destinado
ao fomento e ao desenvolvimento da economia solidária da Serra.
Art. 23 O FESS terá a função de captar recursos públicos e privados, de pessoas físicas e jurídicas, mediante convênios, parcerias,
doações, subvenções, dotações orçamentárias, transferências,
aplicação de recursos, transferências de agências financiadoras
nacionais e internacionais e de fundos.
Parágrafo Único. Os recursos captados na forma do caput deste
artigo serão utilizados com o objetivo de proporcionar os meios
necessários para o fomento, apoio, financiamento e desenvolvimento dos empreendimentos econômicos solidários, visando à
geração de trabalho e renda autossustentável para os empreendimentos nos critérios desta Lei e demais dispositivos legais que
couber.
Art. 24 O Poder Executivo poderá celebrar convênios, termos de
parceria e contratos com entidades de direito público ou privado,
nacionais ou internacionais, que tenham interesse em cooperar na
implantação da Política do Município da Serra de Desenvolvimento
e Fomento da Economia Solidária, inclusive subsidiando os empreendimentos solidários no processo de incubação e nos projetos e
ações específicas de acesso às novas tecnologias, produção, comercialização, créditos e serviços.
Art. 25 São Recursos do FESS:
I. contribuições, subvenções e auxílios da União, Estado e

III. as contribuições resultantes de doações específicas ao Fundo;
IV. transferências autorizadas de recursos de outros fundos;
V. dotações orçamentárias repassadas pelo Município e créditos
adicionais que a lei estabelecer no transcorrer de cada exercício;
VI. rendimentos e juros provenientes de aplicações financeiras;
VII. outras receitas, transferências ou dotações orçamentárias autorizadas por lei;
VIII. dotações próprias do orçamento municipal da Serra destinadas ao FESS;
IX. recursos da Secretaria Nacional de Economia Solidária – SENAES e de outros ministérios do Governo Federal;
X. recursos do FAT/CODEFAT e de outros fundos públicos;
XI. recursos do Governo do Estado;
XII. recursos de consórcios público e privado;
XIII. recursos de fundos público e privado nacional e estrangeiro;
XIV. proveniente de doação de empresas licitantes no Município,
quando constar em termo de referência e contrato de execução.
Parágrafo Único. Os recursos de que trata este capítulo serão
depositados em instituição financeira oficial e em conta específica
sob a denominação do FESS.
Art. 26 São objetivos do FESS:
I. apoiar e fomentar investimentos para o desenvolvimento da
economia solidária;
II. apoiar o fortalecimento de bancos comunitários, fundos rotativos e cooperativas de créditos;
III. gerir os recursos de investimentos do FESS, através de cooperativas de créditos, de bancos comunitários e fundos rotativos,
nos moldes da legislação aplicável à espécie, quando houver no
Município;
IV. fomentar a criação e fortalecer os bancos, fundos rotativos e
clubes de troca solidária;
V. apoiar e fomentar o desenvolvimento das redes, associações,
consórcios, cooperativas urbanas, agricultura familiar solidária e
grupos produtivos de trabalho e renda nos princípios desta Lei;
VI. apoiar a comercialização de produtos e serviços dos empreendimentos da economia solidária;
VII. apoiar na formação e qualificação social e profissional dos
empreendedores nos princípios desta Lei;
VIII. subsidiar os empreendimentos solidários no processo de incubação e nas ações específicas de acesso às novas tecnologias,
produção, comercialização, créditos e serviços.
Art. 27 A supervisão do FESS será exercida pelo CESS, existente
no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, ao qual compete:
I. estabelecer critérios e fixação de limites globais e individuais
para concessão dos financiamentos e subvenções, observadas as
disponibilidades do Fundo;
II. fixar prazos de amortização e carência, bem como os encargos
dos mutuários e multas por eventual inadimplemento contratual;
III. analisar mensalmente as contas operacionais do Fundo, por
meio de balancetes, além de avaliar os resultados e propor medidas de aprimoramento de suas atividades;
IV. manifestar-se previamente sobre ajustes a serem celebrados
com terceiros, tendo por objeto recursos ao Fundo;
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V. definir os critérios para a seleção dos programas e projetos a
serem financiados com recursos do Fundo da Economia Solidária
da Serra;
VI. selecionar, aprovar e avaliar empreendimentos econômicos
solidários para inclusão no Programa Municipal de Economia Solidária;
VII. definir os critérios para a concessão do Selo de Economia
Solidária da Serra;
VIII. acompanhar e avaliar os programas de fomento aos empreendimentos econômicos solidários desenvolvidos pelos órgãos e
entidades públicas do Município;
IX. definir mecanismos para facilitar o acesso dos empreendimentos de economia solidária aos serviços públicos municipais;
X. buscar garantias institucionais para que os empreendimentos
de economia solidária possam participar das licitações públicas;
XI. propor mecanismos de estabelecimento de incentivos fiscais
para os empreendimentos de economia solidária;
XII. desenvolver mecanismos e formas de facilitar o acesso dos
empreendimentos de economia solidária a recursos públicos;
XIII. propor alterações na legislação municipal relativa à economia
solidária;
XIV. constituir, regulamentar e fiscalizar as atividades do Comitê
Gestor e do Comitê Certificador;
XV. elaborar seu regimento interno.
CAPÍTULO VII
DO COMITÊ GESTOR DO FUNDO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA DA SERRA – CG - FESS
Art. 28 O Comitê Gestor do Fundo Municipal de Desenvolvimento
da Economia Solidária – CG-FESS que se encarregará da administração do Fundo da Economia Solidária com prestação de contas
trimestral ao Conselho de Economia Solidária da Serra – CESS e
anual aos órgãos competentes pela gestão dos recursos utilizados
no fomento e desenvolvimento dos empreendimentos solidários.
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vacância.
§ 7º O CESS é órgão de controle e fiscalização do CG-FESS.
Art. 30 São atribuições do Comitê Gestor do Fundo Municipal de
Desenvolvimento da Economia Solidária - CG-FESS:
I. zelar pelo cumprimento e implementação dos recursos previstos
nesta lei;
II. observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade;
III. adotar práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes para coibir a obtenção de benefícios ou vantagens pessoais na utilização dos instrumentos previstos nesta Lei;
IV. contribuir na elaboração do plano de integração financeira das
políticas públicas municipais para economia solidária;
V. encaminhar sugestões ao CESS para implementação de projetos
decorrentes de suas atribuições;
VI. monitorar e avaliar as ações decorrentes de políticas públicas
para economia solidária instituída e mantida com os recursos do
FESS;
VII. dar parecer de todo e qualquer projeto relacionado à economia solidária, que envolva recursos do FESS, podendo solicitar aos
proponentes informações e alterações adequadas;
VIII. gerenciar os recursos do FESS e seus instrumentos.
Parágrafo Único. Em caso de extinção do empreendimento
beneficiário com recursos do FESS, este deverá restituir valores
equivalentes ao seu débito para o FESS, que serão reaplicados em
outros empreendimentos.
CAPÍTULO VIII
DO CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA
Art. 31 O Poder Executivo fomentará a prática e a implantação
do Centro Público de Economia Solidária – CPES da Serra, com o
objetivo de:
I. fortalecer e promover o desenvolvimento local e sustentável;

Art. 29 O Comitê Gestor do Fundo Municipal de Desenvolvimento
da Economia Solidária – CG-FESS será composto por 8 membros
efetivos do CESS e seus respectivos suplentes, sendo:

II. gerar trabalho, renda e combate à pobreza;

I. um membro da Secretaria Municipal da Fazenda;

IV. garantir a sustentabilidade dos empreendimentos da economia
solidária;

II. um membro da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico;
III. um membro da Secretaria Municipal de Ação Social;

III. divulgação dos produtos e serviços dos empreendimentos;

V. adotar o Sistema Brasileiro de Comércio Justo e Solidário – SBCJS.

IV. um membro da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e
Renda;

Parágrafo Único. O Poder Executivo cederá espaços físicos e
equipamentos necessários para a implantação do CPES da Serra,
conforme lei das parcerias pública e privada.

V. quatro membros de Rede ou Fórum de Economia Solidária da
Serra que fazem parte no Conselho.

CAPÍTULO IX

§ 1º O Fundo Municipal de Desenvolvimento da Economia Solidária será regulamentado por decreto específico do Poder Executivo.
§ 2º Os membros do Comitê Gestor do Fundo Municipal de Desenvolvimento da Economia Solidária – CG-FESS serão eleitos para o
mandato de 2 anos e apresentados ao CESS, sendo empossados
pelo Prefeito por ato oficial.
§ 3º O CG-FESS levará em consideração as demandas e as resoluções do CESS para gerir os recursos do FESS.
§ 4º O CG-FESS terá autonomia para emitir resoluções a cada deliberação quando envolver recursos do Fundo, devendo ser dada
publicidade às resoluções.

DA INCUBAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA
SOLIDÁRIA
Art. 32 O Poder Executivo deverá fomentar e executar projetos de
incubadora de empreendimentos da economia solidária, devendo
ainda:
I. orientar a constituição do empreendimento em todas as suas
formas, passo a passo;
II. fomentar a criação de espaço físico e acesso a equipamentos
necessários e tecnologias ao bom funcionamento da incubadora;
III. disponibilizar pessoal técnico necessário ao bom funcionamento da incubadora;

§ 5º O coordenador do CG-FESS será indicado pelo Prefeito entre
os membros deste.

IV. dar formação e qualificação social e profissional aos membros
dos empreendimentos, preferencialmente aos incubados;

§ 6º Os membros efetivos do CG-FESS terão um suplente cada
um do quadro efetivo do Conselho de Economia Solidária da Serra,
que poderão participar das reuniões com direito a voz e substituirão os membros efetivos em suas faltas, impedimentos ou

V. celebrar parcerias públicas e privadas para melhor desenvolver
os empreendimentos em seus estágios e ramos de atividades;
VI. instituir instrumentos de monitoramento e avaliação permanente do desempenho de cada empreendimento e das funções
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desenvolvidas pela incubadora;

princípios desta Lei;

VII. promover estudos prospectivos de novas técnicas e tendências de incubação solidária;

II. dar prioridade na tramitação dos processos administrativos de
inscrição e baixa dos empreendimentos que se enquadram nos
princípios desta Lei.

VIII. difundir a cultura autogestionária e da cooperação;

CAPÍTULO XIII

IX. dar assessoria técnica aos empreendimentos com vista a sua
viabilidade e sustentabilidade no mercado;
X. assistir outros empreendimentos, dando-lhes apoio técnico e
orientações de mercado, viabilidade e sustentabilidade.
§ 1º Os empreendimentos que se beneficiarem dos projetos de
incubadora somente poderão permanecer nela por prazo definido
pelo CESS.
§ 2º Os critérios de incubação e avaliação dos empreendimentos
e seus processos serão regulamentados por meio de resoluções
do CESS.

DO ALVARÁ
Art. 38 A Administração Municipal concederá autorização provisória de funcionamento às cooperativas, às empresas de autogestão,
às associações e outros empreendimentos produtivos de trabalho
e renda após o protocolo da documentação de registro ou licença,
para início de suas operações.
Parágrafo Único. A concessão de alvarás de licença e funcionamento será concedida de forma simplificada e desburocratizada
facilitando o acesso à formalização.
CAPITULO XIV

CAPITULO X
DO SELO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DA
SERRA
Art. 33 Institui o Selo de Economia Solidária, denominado Selo de
Economia Solidária do Município da Serra, para identificação dos
produtos e serviços dos empreendimentos da economia solidária.
§ 1º O Selo de Economia Solidária do Município da Serra será
concedido àqueles empreendimentos que atendam aos requisitos
do artigo 3º e seus incisos;
§ 2º O Selo de Economia Solidária do Município da Serra será
criado e concedido pelo CESS através de resolução normativa e
constituirá o Comitê Certificador;
§ 3º O Selo de Economia Solidária do Município da Serra somente
será concedido ao empreendimento que estiver inscrito no CESS.
Art. 34 Para fins de concessão do Selo de Economia Solidária do
Município da Serra, o CESS constituirá paritariamente um Comitê
Certificador, a ser formado por representantes dos empreendimentos econômicos solidários e do Poder Público.
Art. 35 É competência do Comitê Certificador:
I. emitir e conceder o Selo de Economia Solidária do Município da
Serra, após processo, a cada empreendimento solicitante e aprovação do plenário do CESS;
II. elaborar um manual de procedimentos e orientações para a
emissão do selo solidário aos empreendimentos de economia solidária;
III. credenciar entidades locais de inspeção para acompanhamento dos empreendimentos de economia solidária;
IV. gerenciar banco de dados cadastrais de empreendimentos certificados;
V. verificação do cumprimento desta Lei para a obtenção do Selo
de Economia Solidária do Município da Serra;
VI. cancelar uma concessão de certificação do selo solidário em
caso de descumprimento desta Lei e normativas;
VII. constituir uma equipe técnica para acompanhamento e avaliação do processo de credenciamento, mediante análise de documentos e inspeção local, se necessário.
CAPITULO XI
DO DIA MUNICIPAL DA ECONOMIA SOLIDÁRIA
Art. 36 Institui o Dia Municipal da Economia Solidária da Serra a
data da publicação desta Lei.
CAPITULO XII
DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Art. 37 A Administração Municipal determinará aos órgãos públicos envolvidos na abertura e fechamento de empresas:
I. a simplificação dos procedimentos de concessão e baixa de
inscrição municipal de empreendimentos que se enquadram nos

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 39 As Redes de Economia Solidária da Serra são a instância
da Sociedade Civil de referência e interlocução dos empreendimentos de economia solidária da Serra, sendo considerada sua
instância estadual e nacional, respectivamente, o Conselho Estadual de Economia Solidária, o Fórum Estadual de Economia Popular e Solidária e o Fórum Brasileiro de Economia Solidária.
Art. 40 A participação efetiva nos órgãos de que trata esta Lei não
é remunerada, sendo considerada função pública relevante, não
gerando quaisquer vínculos empregatícios ou profissionais entre o
beneficiário e o Município.
Art. 41 O Poder Executivo regulamentará esta Lei no que couber.
Art. 42 As despesas decorrentes desta Lei correrão por dotação
orçamentária própria e suplementada, se necessárias.
Art. 43 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, observado o artigo 41.
Palácio Municipal em Serra, aos 14 de novembro de 2014.
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5116/2014

Publicação Nº 4537

DECRETO Nº 5116, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2014
Altera os incisos do artigo 8º do Decreto nº 3.667/2014,
o qual rege sobre faltas não justificadas aos plantões previstos na Lei Municipal nº 4.162/2013.
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo,
usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO o estabelecido na Lei Municipal nº 4.162/2013;
DECRETA :
Art. 1º Altera os incisos do artigo 8º do Decreto nº 3.667/2014,
que passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 8º ......
I. Primeira ocorrência: perda de remuneração do plantão corrente
e impossibilidade de ser escalado no plantão imediatamente posterior;
II. Segunda ocorrência no período de 1 mês: perda de remuneração do plantão corrente e impossibilidade de ser escalado no
período de 10 dias;
III. Terceira ocorrência no período de 1 mês: perda de remuneração do plantão corrente e impossibilidade de ser escalado durante
30 dias.
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revogadas as disposições em contrário.
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do representante de cada segmento deverá ser o suplente eleito.
Serra, 14 de novembro de 2014.

Palácio Municipal em Serra, aos 13 de novembro de 2014.

Sebastião Sabino de Souza

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Secretário de Direitos Humanos e Cidadania

Prefeito Municipal

ANEXO I

EDITAL SEDIR

FICHA DE INSCRIÇÃO

Publicação Nº 4539

EDITAL SEDIR/ CMJ 001/2014
DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE
Art. 1º – O presente edital trata do processo eleitoral para escolha de entidades da sociedade civil para compor o Conselho
Municipal da Juventude – CMJ no biênio 2015/2017.
Art. 2º – O CMJ, Órgão Permanente, Deliberativo e Consultivo, no
âmbito da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania,
ou de outra que vier a substituí-la, com a finalidade de estudar,
elaborar, analisar, aprovar e propor políticas que permitam a integração e a participação do jovem no processo social, ambiental,
econômico, político e cultural do Município da Serra, segundo a lei
2.919/2005.
DA COMPOSIÇÃO
Art. 3º – O Conselho Municipal da Juventude (CMJ) é composto
de 16 (dezesseis) membros efetivos e 16 (dezesseis) suplentes,
nomeados e empossados pelo Chefe do Poder Executivo.
Art. 4º - Poderão candidatar-se a representante da sociedade civil
no CMJ os seguintes segmentos:
a) Um representante estudantil do ensino médio;

Nome:
Endereço:
Cidade:

CEP:

Raça/Cor:

Telefone:

Celular:

RG:

Entidade:
E-Mail:
Escolaridade: ( ) Iletrado ( ) Fundamental ( ) Médio ( ) Superior ( )
Pós-Graduado
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
1) Este formulário deve ser encaminhado, totalmente preenchido e
assinado, até as 09h00min do dia 13 de dezembro de 2014.
2) A não apresentação da documentação prevista no Edital não permitirá a habilitação para a eleição.
Data:

Assinatura:

b) Um representante estudantil do ensino superior;
c) Um representante das organizações juvenis religiosas;
d) Um representante do setor empresarial;
e) Um representante das entidades culturais;
f) Um representante das entidades esportivas;

RESOLUÇÃO

Publicação Nº 4540

g) Um representante de entidades que trabalham a prevenção ou
tratamento do usuário de drogas;

CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE - CMJ

Art 5º – As candidaturas da sociedade civil deverão preencher
formulário padrão de inscrição disponível no Departamento de Direito Humanos, na Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania
– SEDIR, no endereço Praça Dr. Pedro Feu Rosa, Nº 01, Centro da
Serra, Serra/ES ou por meio do site http://www.serra.es.gov.br.
Maiores informações entrar em contato pelo número (27) 32912445 ou pelo e-mail juventude@serra.es.gov.br.

A Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, no uso de suas
atribuições conferidas pela Lei 2.919/05, delibera:

DAS INSCRIÇÕES
Art 6° - As inscrições deverão serão iniciadas no dia 17 de Novembro de 2014 as 9h00min, sendo finalizada as 9h00min do dia
13 de dezembro de 2014, data limite para entrega dos seguintes
documentos:

Resolução CMJ 001 /2014

Convocar os jovens das entidades e movimentos organizados pra
a eleição dos representantes da sociedade civil através de uma
Assembléia Geral e uma plenária de eleição por segmento:
Art. 1º- A Assembléia Geral e a plenária para eleição dos candidatos ocorrerá no dia 13/12/2014, às 08h00min, no CRAS, situado
na Av. Norte Sul, s/n – Laranjeiras (situado atrás do Terminal).
Art. 2º - Das vagas e das entidades e representações que serão
eleitas:
I - Ensino Médio: Titular e Suplente;

a) Copia do RG ou documento equivalente;

II - Ensino Superior: Titular e Suplente

b) Comprovante de residência;

III – Organizações Juvenis religiosas: Titular e Suplente;

c) Declaração da Entidade;

IV – Entidades Culturais: Titular e Suplente;

d) Ficha de inscrição (anexo I).

V – Entidades Esportivas: Titular e Suplente;

DA ELEIÇÃO

VI – Setor Empresarial: Titular e Suplente;

Art. 7 – A eleição para representante da sociedade civil se dará
por uma plenária de eleição por segmento;

VII - Tratamento e Prevenção de Drogas: Titular e Suplente;

DAS PLENÁRIAS DE SEGMENTO

Art. 3º- Dos critérios para candidatar-se:

Art. 8 – As plenárias de segmento elegerão um (1) titular e um (1)
suplente para o mandato do biênio 2015/2017.

I – Os representantes estudantis deverão ser residentes do Município da Serra e apresentar comprovante de residência no ato da
inscrição;

Parágrafo único: O segundo colocado na votação de escolha

II – As demais representações sociais, deverão ter como base
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entidades do Município da Serra, ainda que moradores de outra
cidade e no ato da inscrição deverão apresentar comprovante de
que participam da entidade;

RESOLUÇÃO Nº 024/2014

Art. 4º - A metodologia de eleição será deliberada durante a Assembléia;

Conselho Municipal de Assistência Social da Serra – COMASSE, atendendo ao estabelecido no Parágrafo Único do Artigo
14 da lei n.º 3779, de 29 de setembro de 2011, no uso de suas
atribuições legais, em reunião ordinária do dia 05 de novembro
de 2014;

Art. 5º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sebastião Sabino de Souza
Secretário de Direitos Humanos e Cidadania
Serra (ES),14 de novembro de 2014.

RESOLUÇÃO Nº 22/2014

Publicação Nº 4542

Resolução nº 024/2014

Resolve:
Art.1º. Aprovar as Prestações de Contas dos Serviços/Programas e Gestão Cofinanciamento Federal 2013 e Demonstrativo IGD PBF- MDS de acordo com a Ata nº 175/2014,
bem como reprogramação dos saldos.
Art.2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Resolução Nº 022/2014

Serra 05/11/2014

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da Serra- CONCASE, no uso de suas atribuições contidas na lei
3898/2012 através de sua diretoria respeitada a ordem de classificação do presente decreto.
CONSIDERANDO o Decreto nº 3.371 de 19 de Novembro de
2010, publicado em diário oficial do dia 21 de Novembro de 2010,
que dispõe sobre a designação dos conselheiros tutelares, titulares e suplentes, para comporem o Conselho Tutelar do Município
da Serra;
CONSIDERANDO o Termo de Renúncia da Conselheira Tutelar
Valéria Luciano de Queiroz enviado a este conselho em 30 de
Setembro de 2014 declarando que a partir desta data não mais
exercerá o mandato de Conselheira Tutelar;
CONSIDERANDO a licença maternidade já em vigência da conselheira Katiane Xavier Costa;

Publicação Nº 4543

ELCIMARA RANGEL LOUREIRO ALICIO
Presidente do COMASSE

COMUNICADO

Publicação Nº 4545

COMUNICADO
“SECRETARIA DE OBRAS”, CNPJ: 27.174.093/0001-27, torna público que ESTÁ REQUERENDO da SEMMA, a RENOVAÇÃO da licença
municipal de Instalação (LMI) nº 137/2009, através do processo
nº 57.368/2009, para Atividade de Obras de Construção da Arena
Esportiva e Cultural Riviera, na localidade de Jacaraípe, município
da Serra-ES.

CONSIDERANDO a desistência pela vaga de Conselheira Tutelar
pela suplente Fátima Tolentino da Silva;
CONSIDERANDO a desistência pela vaga de Conselheira Tutelar
pela suplente Geruza Pereira Borgo;

ERRATA DO DECRETO Nº 5215/2014

Publicação Nº 4546

CONSIDERANDO o não cumprimento do prazo para comparecimento e apresentação de interesse pela vaga de Conselheiro
Tutelar pelo suplente Juelivaldo Cerqueira Santos;

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

Resolve:

No Decreto nº 5.215/2014 de 14 de novembro de 2014, publicado
no Diário Oficial dos Municípios do dia 17 de novembro de 2014, no
Artigo 1º.

Art. 1º. Convocar o conselheiro suplente Brenis Sérgio Gomes
para ocupar a vaga definitiva de Conselheiro Tutelar na Regional
II (Carapina).

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ERRATA

ONDE SE LÊ:

Art. 2º. Convocar a conselheira suplente Cristiana Cândida
para ocupar a vaga temporária na Regional III (Jacaraípe) durante
a vigência da licença maternidade da conselheira titular.

Art. 1º - Fica Aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R$
18.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais) no orçamento vigente
nas dotações orçamentárias constante do Anexo I.

Art. 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, tendo os convocados o prazo de 10 (dez) dias corridos
para se apresentarem a este conselho.

LEIA-SE:

Serra, ES 13 de Novembro de 2014

Art. 1º - Fica Aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R$
18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) no orçamento vigente nas
dotações orçamentárias constante do Anexo I.

Marco Antônio Martão
Presidente do CONCASE
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Venda Nova do Imigrante
Prefeitura
PUBLICAÇÃO PP 77 2014

Publicação Nº 4515

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL (SRP)
Nº 077/2014
A Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES, através do Pregoeiro, em cumprimento à Lei 8.666/93, 10.520/02, LC nº 123/06 e
Dec. Municipal 1.567/09, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial tipo menor preço por lote.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GRADE, PORTÃO E PERFIL DE ALUMINIO PARA ATENDER AS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ABERTURA: 01/12/2014, às 12:30.
Informações: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante – Av. Evandi Américo Comarela, 385 – VNI – ES. Tel (28) 3546-1188 R:
252, de segunda à sexta-feira, no horário de 12:00 às 18:00 horas, ou pelo site www.vendanova.es.gov.br.
Keila Campos Leal Ferreira
Pregoeira Oficial

TP 019 2014

Publicação Nº 4532

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS
Nº 019/2014
A Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES, através da Presidente da CPL, em cumprimento à Lei 8.666/93 e LC nº 123/06,
torna público aos interessados que realizará licitação, na modalidade Tomada de Preços tipo menor preço global.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA /PASSEIO E MEIO FIO NA AVENIDA BEIRA RIO - VILA BETANEA.
ABERTURA: 08/12/2014, às 12:30 horas
Informações: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante – Av. Evandi Américo Comarela, 385 – VNI – ES. Tel (28) 3546-1188 R:
252, de segunda à sexta-feira, no horário de 12:00 às 18:00 horas, ou pelo site www.vendanova.es.gov.br.
Keila Campos Leal Ferreira
Presidente CPL
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