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Lista Classificatória dos Candidatos Aprovados de 
acordo m Edital: disponibilizado no site da PMA - www.
pma.es.gov.br

Aracruz/ES 16 de Dezembro de 2014

Eidmilson Antonio Gambarti

Secretário Municipal de Administração e Recursos Huma-
nos

RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO Nº 001/2014 

Publicação Nº 6071

HOMOLOGA RESULTADO FINAL DO PROCESSO SE-
LETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2014

O Município de Aracruz, por intermédio da Secretaria de 
Turismo e Cultura - SEMTUR, faz saber do Resultado Fi-
nal do Processo Seletivo Simplificado Edital Retificado nº 
001/2014, para contratação temporária de profissionais 
para atuar no Serviço de Salvamento Marítimo (guarda-
vidas) por tempo determinado no Verão 2014/2015.

Maiores Informações: Tel.: (27) 3296-4026

Lista Classificatória dos Candidatos Aprovados de 
acordo com Edital: disponibilizado no site da PMA - 
www.pma.es.gov.br

Aracruz/ES 16 de Dezembro de 2014

HELDER TABOSA DELFINO

Secretário de Turismo e Cultura

RETIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO PP 102/2014
Publicação Nº 6026

AVISO DE RETIFICAÇÃO

Com relação ao extrato publicado em 25/11/14 no Diário 
Oficial dos Municípios (publicação nº 4910), referente 
ao Aviso de Homologação do Pregão Presencial SRP nº 
102/2014 - Processo administrativo nº 10.005/2014.

ONDE SE LÊ: 

Empresa Vencedora:

Placart Comunicação Aracruz LTDA – ME.

LÊ-SE: 

Empresa Vencedora:

Placart Mídia Exterior LTDA – ME.

Aracruz, 16 de Dezembro de 2014.

Acácia Gleci do Amaral Teixeira 

Secretária de Educação

Aracruz

Prefeitura

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - TP N° 
009/2014

Publicação Nº 6031

AVISO 

TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2014

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

DATA DO PROTOCOLO: até as 13 horas do dia 
13/01/2015 no Setor de Protocolo Geral da Prefeitu-
ra Municipal, sito à Rua Padre Luiz Parenzi, 710, Centro, 
Aracruz – ES.

DATA DA ABERTURA: 13/01/2015 às 14 horas na 
Sala da Comissão Permanente de Licitação, à Avenida Mo-
robá, nº 20 - Morobá - Aracruz – ES. 

www.aracruz.es.gov.br

Aracruz, 15 de Dezembro de 2014.

Idelblandes Zamperlini

Presidente da CPL

CONVÊNIO N° 044/2014
Publicação Nº 6077

CONVÊNIO N° 044/2014

Processo Administrativo nº14.419/2014

Concedente: Município de Aracruz-ES representado pelo 
senhor Secretário de Turismo e Cultura.

Convenente: Associação Círculo Comunitário São Bene-
dito do Rosário - ACICOSBER/ES.

Objeto: Cooperação Financeira da concedente à Conve-
nente para custear despesas provenientes da Organização 
da Festa de Banda de Congo de Vila do Riacho, a ser rea-
lizada nos dias 26 a 27 de Dezembro de 2014.

Valor total do presente Convênio: R$ 20.000,00 (vinte 
mil reais).

Vigência: a partir de 70 (setenta) dias, podendo ser pror-
rogado, por expressa manifestação das partes.

Aracruz/ES, 16 de Dezembro de 2014.

Helder Tabosa Delfino

Secretária de Turismo e Cultura - SEMTUR

RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO Nº 001/2014

Publicação Nº 6063

HOMOLOGA RESULTADO FINAL DO PROCESSO SE-
LETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2014

O Município de Aracruz, por intermédio da Secretaria de 
Administração e Recursos Humanos - SEMAD, faz saber 
do Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado SE-
MAD nº 001/2014, para contratação temporária de pro-
fissionais para os cargos de Supervisor de Segurança (Vi-
deomonitoramento) e Agente do Sistema de Segurança 
(Videomonitoramento).

Maiores Informações: Tel: (27) 3296-3755

http://www.aracruz.es.gov.br/
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· Cléria Rodrigues da Cunha 
· Daiane Ambrosim Nalli
· Daniela Mattos Favoretto
· Daniele Monteiro Mauro;
· Deivison Filiputti Madeira
·  DIJALMA BILÓ
· Doralúcia Dalvi Dalcin
· Dorlene Isabel Guidenele Barbosa;
· EDALMO DE ALMEIDA DÁVEL
· Edvar Andreão
· Eliana de Souza
· Eliana Nicoli Romanel
· Eliana Vicência Malvestio Mageski
· Eliane Batista da Silva Lopes
· Eliane de Mattos Souza Dalcin
· Eliane Fim Spavier
· Elicio Henrique da Silva
· Elisa Tedesco Caliman
·  Elisangela Felisberto do Nascimento
·  ELMO BORGES DA SILVA
· Elmo Martins da Silva
· Fabiana Davel Canal;
· Fabiane de Carvalho Kister ;
· Fabrine Gava da Silva;
· Floripes Tolentino Pinheiro Filgueiras;
·  Francisco de Assis Cogo
·  Geni Aparecida Correa
· Geni de Mattos Souza
· Geraldo Págio;
· Gláucia Aparecida Dorigo;
·  Glícia Careta Piassi
· Helena Barcelos;
·  Helena Stein Alacrino
·  Hermínio Perciliano
·  Iteuanne Roberte Cardoso Passos
·  Ivanete de Cassia Lovato Dias
·  Ivanete Vinco Zanuncio
·  Ivone Ferreira Cesar de Oliveira
·  IZAIAS PINTO DA SILVA
·  Izalina Vinco Andrião
·  Jair Sandre
· Jaqueline Batista Tonácio
· Jeferson Brito da Silva
· João Batista de Souza;
·  JOÃO NALI
·  Jocimar Zangerolami Fernandes
· Jordana Pinon Camporez Falcon
· José Antônio Delecrode;
· José Braz Correia;
· José Donizete de Carvalho
·  José Marcos Bolzan
· José Santana de Souza
·  Juliana Fiorese
· Juliana Godoi de Souza Fernandes
·  Juliana Zancanella
· Juracy de Oliveira Silva
· Jurema Marvilla Filgueiras;
· Lenita Merçon Vargas Lopes
· Liceia Penha de Oliveira Pimenta

Castelo

Prefeitura

DECRETO 13.616
Publicação Nº 6025

DECRETO Nº 13.616 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2014.

PRORROGA PRAZO DE CONTRATO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atri-
buição que lhe confere o art. 53, inciso I, da Lei Orgânica 
do Município de Castelo, 

D E C R E T A:

Art. 1º Fica prorrogado até o dia 31 de dezembro de 
2015, os contratos firmado com os seguintes contra-
tados: 

· Adriana D' Oliveira Rizo
· Adriana Maria Spadette Mesquita
· Adilson Afonso Rodrigues
·  Adriana Freitas Mistura
· Aldinéia do Carmo de Almeida Lúcio
· Alécio Coradi
· Alessandra Constantino dos Santos
· Alexandro de Oliveira Herguet
· Aline Andrade
· Aline Perim Guimarães Pires;
· Ana Julia Evangelista Ferreira;
· Ana Lucia de Lacerda Batalha
· Ana Zélia Botacin Schiavo
· Andreia Puziol do Nascimento
· Andressa Brunelli de Oliveira;
· Andressa Fazolo Pupim
· Andriele Nicoli Eller
· Angela Maria Souza
· Antenor Pereira de Souza
· Antonio Carlos Barbosa
· Antonio Gonçalves Venancio
· Antônio Severo Schettino
· Bárbara Agostinho Cosseti
· Bárbara Magnago Pedruzzi
· Bianca da Silva Rodrigues
· Bruna Pimenta Silva
· Bruno Gonçalves Minto;
· BRUNO SIEIRO
· Camila Andreão Callegario
· Camila Cesconetto Ferrão
· Camila de Lacerda Batalha;
· Camila Pedruzzi dos Santos
· Carlos Antônio Felix
· Carlos Humberto Giori
· Carmelinda Ribeiro
· Caroline Vettorazi Bernabé
· Clarissa Ventorim
· Cidiclei Teixeira Neves
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·  Renato Garcia Matielo
·  Rogério dos Santos
· Rosa Marlene Ambrosio Paqueli
· Rosana Cursio Magnago
·  Roselene Aparecida Tomazini de Freitas
· Rosemere Bono Colodette
· Rosineia Cavalini 
· Rosinéia Tessaro Mamedes
· Rosineli Rocha;
· Sandra da Silva;
· Sebastião Gomes da Silva
·  Sharina Venturim Zanúncio
· Silvia Elena da Silva
· Silvia Regina de Mesquita
· Simone Santos da Mata;
· Simone Souza Ferreira Duarte
· SINVALDO MUNIZ
· Sireno Batista do Nascimento
·  Sólon Ferreira dos Santos
· Sônia Dalva Moreira
· Terezinha Fiorese Paqueli
· Terezinha Pereira de Andrade
·  Tiago Sofiati Madeira
·  Vagner Venturim
· Valdirene de Vargas Barbosa
· Valéria Cardoso;
· Vanessa Fazoli
· Vanessa Fazoli Alves
· Vanilda da Silva Oliveira
· Viviane Faria Moreira
·  Wagner Scusato Dorigo
·  Wagner Vidal de Souza
· Zeli Neves Págio
· Juliana Pinon Camporez.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 11 de dezembro de 
2014.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, 12 de dezembro de 2014.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito Municipal

RESULTADO DE ABERTURA DE HABILITAÇÃO TP 
011/2014

Publicação Nº 6032

RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 011/2014

A Comissão Permanente de Licitação de Castelo, torna 
público o resultado da análise dos documentos de habili-
tação da Tomada de Preços n° 011/2014, que tem por ob-
jeto contratação de empresa especializada para executar 
obra de drenagem e pavimentação em blocos pré-molda-
dos Tipo PAVI-S em via urbana do Bairro Santa Bárbara, 

·  Lívia Zacchi Zardo
·  Lourdes Helena da Conceição
·  Lúcia Maria de Freitas Travaglia
·  Luciana Broedel Nascimento 
·  Luciana Passamani Sena Fracaroli
·  Luciana Vettorazzi Marques
·  Lucinéia Maria da Silva;
·  Luiz Avanci
·  Luiz Carlos Vettorazzi
· Luiz Cláudio Pariz
· Luzia Puziol
· Márcia Aparecida Supeleto;
· Márcia Ferreira Patrício;
·  Márcio de Villar Monteiro
·  Marco Antônio Belizare
· Maria Aparecida Gonçalves de Souza;
· Maria Aparecida Paulino Felix
· Maria Cecília de Paula Silva 
· Maria da Conceição Dionizio
· Maria da Penha Alóquio Andrade
· Maria da Penha Ferreira Silva
· Maria da Penha Fim Mascarelo
· Maria da Penha Gobi Botacin
· Maria da Penha Silva Cruz
· Maria das Neves Poncio Guizardi
· Maria do Carmo Pazini
· Maria Elena da Silva
· Maria Elena Rodrigues Dias Rocha
· Maria Lúcia da Silva
·  Maria Lúcia Selva de Souza
· Maria Madalena Eller Ferreira
· Maria Monte Serrat R. Salles Faccini
· Maria Tereza Araujo Machado
· Marilene Machado
· Marília Zucoluto
·  Marineusa Cristina do Nascimento
·  Mario Pupin Júnior
·  Mário Sérgio Bortolon Aledi
· Marli da Silva
· Marta Helena Carvezan
· Maura Libardi Da vel;
·  Maxwel Cotta
·  Michelle Cristina da Silva Costa
·  Mirella Souza Gonçalves
·  Miriam Lameiro Minto Fim
·  Nelzedir Tiburcio Martins de Oliveira
· Nilza Martins;
· Norizete Destefani Simão
· Pascoalina dos Santos Louzada
·  Paulo André Borda da Rocha
·  Paulo Roberto Silva
·  Pedro Mistura Ramos
·  Pedro Vieira de Melo
· Pierre Diniz Silveira
·  Railton Gonçalves Aguiar Júnior
· Raquel Veiga de Tassis
· Regina Martha Dias Louzada;
·  Renan Garcia Matielo
·  Renata Novo
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RESUMO ADITIVO TP 003/2012
Publicação Nº 6045

RESUMO DO 11º ADITIVO 

Contrato n° 01.05074/2012.
Contratante: Prefeitura Municipal de Castelo.
Contratada: R.T. Construtora e Comércio Ltda ME.
Objeto: obra de construção de Escola Rural Tempo In-
tegral Padro Castelo-ES, na Localidade de Forno Grande 
Zona Rural, Castelo-ES, da Secretaria Municipal de Edu-
cação.
Vigência: prorrogado por mais 90 dias a partir de 
15/12/2014.

Castelo-ES, 12/12/2014.

Jair Ferraço Júnior
Prefeito Municipal

Ibiraçu

Prefeitura

RESUMO DE 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº132 
- 2014

Publicação Nº 6028

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/14

Contratante: Município de Ibiraçu/ES. Contratado: ARA-
MAQ MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME. CNPJ sob 
n.º 08.923.018/0001-77. Processo nº. 4136/14. Objeto: 
Aquisição de materiais de jardinagem para atender a Se-
cretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural 
e Meio Ambiente. “Fica acrescido em 25% ao valor do 
contrato 132/14 no que se referente a aquisição de Fio 
de Nylon, que somados perfaz o valor total de R$ 180,00 
(cento e oitenta reais) ao contrato original, que passa de 
R$ R$ 9.683,30 para R$ 9.863,30, conforme previsão na 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA e, de forma subsidiária ao 
at. 65 da Lei 8.666/93.” O presente Termo gera efeitos a 
partir de 24/11/14. Ficam inalteradas as demais cláusulas 
contratuais. 

Eduardo M. Zanotti
Prefeito Municipal

RESUMO TERMO DE RESCISÃO CONTRATO Nº 
175/14

Publicação Nº 6029

RESUMO TERMO DE RESCISÃO 
CONTRATO Nº 175/14

O MUNICÍPIO DE IBIRAÇU, doravante denominado 
CONTRATANTE, considerando a homologação dos PP nº 
075/14, oriundo do processo administrativo 4897/13, 
que tem o mesmo objeto e partes, FICA RESCINDIDO 
o contrato nº 175/14 firmado com MARIA DE LOURDES 
CROTTI BUCIOLI EPP, CNPJ nº 16.686.112/0001-88, 
OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza e outros, para 
atender as escolas da Rede Municipal de Ensino e a Secre-
taria Municipal de Educação.

Ibiraçu, 16 de dezembro de 2014.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
Prefeito

neste Município de Castelo – ES: - empresa Pillares Incor-
poradora Ltda não cumpriu os itens P.2 e P.3 do item 6, 
porém a comprovação de vínculo se encontra no Registro 
de Quitação de Pessoa Física emitida pelo CREA e com 
referência ao Anexo 4, a empresa indicou em sua decla-
ração objeto diverso do pretendido pela licitação, entre-
tanto, a comissão entendeu que a empresa foi induzida ao 
erro, pois a declaração por ela assinada foi elaborada com 
base na constante no edital, que contém o erro referente 
ao objeto; - Zanão Construtora Ltda-ME não apresentou 
a Certidão Negativa do INSS e apresentou a Certidão de 
Tributos Federais na versão antiga, pois os débitos refe-
rente ao INSS só constam nas Certidões de Tributos Fe-
derais emitidas a partir de 03/11/2014, ficando assim 
inabilitada; - A. F. Construções e Serviços Ltda-ME não 
apresentou a Certidão de Falência e Concordata, ficando 
assim inabilitada; Com referência ao acervo, o enge-
nheiro, após sua análise, constatou que todas as empre-
sas tem acervo compatível com o objeto licitado.

Empresas inabilitadas: A. F. Construções e Serviços Lt-
da-ME e Zanão Construtora Ltda-ME;

Empresas habilitadas: Italo Engenharia de Constru-
ções, Tecnologia e Geotécnica Ltda, Prestocerto Constru-
tora e Comércio Ltda EPP, San Marco Construtora Ltda ME, 
Pillares Incorporadora Ltda, Busato & Busato Construtora 
Ltda e LSJ Construtora Ltda-EPP;

Foi aberto o prazo de cinco dias, a partir desta pu-
blicação, para apresentação de recursos.

Castelo-ES, 16/12/2014.

Felipe Siqueira Pires

Presidente da CPL

RESUMO ADITIVO CC 008/2014
Publicação Nº 6033

RESUMO DO 2º ADITIVO

CC 008/2014 

Contrato n° 1.03022/2014.

Contratante: Prefeitura Municipal de Castelo.

Contratada: Pillaris Incorporadora Ltda.

Objeto: elaboração de projetos executivos, planilhas de 
custo, cronograma físico-financeiro, memória de cálculo 
e memorial descritivo das seguintes obras: - Construção 
de 04 fossas sépticas na EMEIEF Reinaldo Fim- Limoeiro, 
EMEIEF Antônio Sasso- São Manoel, EMEIEF Adilson Fur-
lan e EMEIEF Frei Juan Echávarri Asiain –Fazenda do Cen-
tro, construção de muro de arrimo e ampliação do pátio 
da EMEIEF Reinaldo Fim, pavimentação de parte do pátio 
e rampa de acesso à quadra poliesportiva da EMEF Mada-
lena Pisa, muro de divisa da EMEIEF Felinto Martins- Ara-
cui, muro no almoxarifado da SEME no bairro exposição, 
adequação para acessibilidade dos banheiros da EMEIEF 
Adilson Furlan- Patrimônio do Ouro e aplicação de resina 
e pavimentação (calçamento com pavi-s) na entrada da 
escola EMEIEF Forno Grande.

Prazo: 180 (cento e oitenta) dias a partir de 18/01/2015.

Castelo-ES, 16/12/2014.

Jair Ferraço Júnior

Prefeito Municipal
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Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Domingos do Norte 
- E.S., 16 de Dezembro de 2014. 

JOSE GERALDO GUIDONI

Prefeito Municipal

INSTRUÇÃO NORMATIVA SECONT SCDM Nº 001/2014

Dispõe sobre orientações e procedimentos para o 
funcionamento, o controle e a dispensação de medi-
camentos e a distribuição de materiais médico-clí-
nico.

INSTRUÇÃO NORMATIVA SECONT - SCDM -001/2014

DATA: 15de Dezembro de 2014.

VERSÃO – 1.0 de 15 de Dezembro de 2014.

APROVAÇÃO EM: 16 de Dezembro de 2014.

ATO APROVAÇÃO: DECRETO N° 1.328 de 16 de Dezembro 
de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
-ES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 66, inciso V e 74, I, “g” da Lei Orgânica Municipal.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E 
TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribui-
ções que lhe conferem o art. 31 da Constituição Federal, 
art. 59 da Lei Complementar nº.101/2000 e atendendo ao 
disposto nos artigos 103 e 104 da Lei Orgânica Municipal;

Considerando o disposto na Lei nº 71, de 30 de junho de 
1995, alterada pela Lei nº 691, de 29 de março de 2012, 
no seu artigo 66-A, que dispõe sobre o Sistema de Con-
trole Interno Municipal nos termos do art. 31 da Consti-
tuição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 
4 de maio de 2000 e arts. 103 e 104 da Lei Orgânica do 
Município de São Domingos do Norte - ES;

Considerando que esta Instrução Normativa tem por fi-
nalidade normatizar os procedimentos para o funciona-
mento, o controle e a dispensação de medicamentos e a 
distribuição de materiais médico-clínico, tendo como ob-
jetivos a eficácia, otimização, organização e transparência 
no âmbito do Poder Executivo Municipal de São Domingos 
do Norte.

Considerando que esta instrução normativa fundamenta-
se na resolução Nº 227/2011 do Tribunal de Constas do 
Estado do Espírito Santo e na Instrução Normativa Nº 
001/2012 que dispõem sobre a produção de Instruções 
Normativas Normas das Normas.

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1º A presente Instrução Normativa tem por finalida-
de dispor sobre as rotinas relacionadas a dispensação de 
medicamentos aos usuários do Sistema Único de Saúde 
- SUS e distribuição de material médico-clínico para os es-
tabelecimentos de saúde, com o propósito de padronizar 
as condutas relacionadas a dispensação de medicamentos 
por todos as Unidades de Dispensação de Medicamentos - 
UDM’s localizadas nas Estratégias Saúde da Família (ESF) 
e Farmácia Municipal Central - FMC.

Marechal Floriano

Prefeitura

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2014
Publicação Nº 6060

MARECHAL FLORIANO - RESULTADO DO PREGÃO PRES-
ENCIAL Nº 068/2014

O Município de Marechal Floriano/ES, através do Prego-
eiro, comunica aos interessados o resultado do PP N° 
068/2014.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG.

EMPRESA VENCEDORA: LOVATTI & CIA LTDA. MEE/
EPPE. R$ no valor total de R$ 43.568,30 (quarenta e três 
mil quinhentos e sessenta e oito reais e trinta centavos) 

VALOR TOTAL: R$ 43.568,30 (quarenta e três mil qui-
nhentos e sessenta e oito reais e trinta centavos) 

Marechal Floriano/ES, 16 de Dezembro de 2014.

DORIVAL KUSTER

Pregoeiro Municipal

São Domingos do Norte

Prefeitura

DECRETO 1328
Publicação Nº 6044

DECRETO Nº 1.328, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014.

Aprova a Instrução Normativa SCDM nº 001/2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO 
NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 66, inciso V e 74, I, “g” da Lei Orgânica do 
Município de São Domingos do Norte e, de acordo com a 
Lei Municipal n° 691 de 29 de março de 2012,que dispõe 
sobre o Sistema de Controle Interno do Município de São 
Domingos do Norte-ES, no âmbito da Prefeitura Municipal 
de São Domingos do Norte, abrangendo as administra-
ções Direta e Indireta,

DECRETA:

Art. 1º Fica avocada a competência a que alude o art. 
66-J da Lei nº 71, de 30 de junho de 1995, para aprovar a 
Instrução Normativa SCDM nº 001/2014, que dispõe 
sobre orientações, procedimentos para o funcionamento, 
o controle e a dispensação de medicamentos e a distribui-
ção de materiais médico-clínico do Município de São Do-
mingos do Norte, fazendo parte integrante deste Decreto.

Art. 2º Cabe à Seccional de controle interno pertecente 
a Secretaria Municipal de Saúde, a responsabilidade pelo 
cumprimento da presente Instrução Normativa. 

Art. 3º Caberá a Secretaria Municipal de Controle Inter-
no e Transparência, a modificação da presente Instrução 
Normativa quando se fizer necessário, por meio de ato 
próprio, sendo portanto a presente avocação de compe-
tência vigente apenas para aprovação inicial.
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enfermeiro e médico da rede de serviços municipal do 
SUS; 

XI - receita ou prescrição: é um documento escrito e di-
rigido ao farmacêutico, definindo qual o medicamento e 
como deve ser fornecido ao paciente, e a este, determi-
nando as condições em que o medicamento deve ser uti-
lizado. 

XII - relação municipal de medicamentos essenciais - RE-
MUME: estabelece o elenco de medicamentos utilizados 
na Atenção Básica do município de São Domingos do Nor-
te;

XIII - relação nacional de medicamentos essenciais - RE-
NAME: é um instrumento oficial que norteia a definição 
das políticas públicas para o acesso aos medicamentos no 
âmbito do Sistema de Saúde brasileiro; 

XIV - uso racional de medicamentos: ocorre quando o pa-
ciente recebe o medicamento apropriado à sua necessi-
dade clínica, na dose correta, por um período de tempo 
adequado e ao menor custo, para si e para a comunidade. 

CAPÍTULO IV

DA BASE LEGAL E REGULARMENTAR

Art. 4º A presente Instrução Normativa será executada 
com base nas disposições legais/normativas da Constitui-
ção Federal de 1988 (artigos 31, 70, 74 e 196 ao 200), 
Constituição Estadual (artigos 29, 70, 76, 77 e 159 ao 
166), Portaria SVS/MS nº 344/1998 (regulamento técnico 
sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle es-
pecial e suas atualizações), Portaria SVS/MS nº 06/1999 
(aprova a instrução normativa SVS/MS nº 344/1998), 
Portaria nº 533/2012 (elenco de medicamentos e insumos 
da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENA-
ME – no âmbito do Sistema Único de Saúde/SUS), Reso-
lução RDC nº 20/2011 (Controle de medicamentos à base 
de substâncias classificadas como antimicrobianos, de uso 
sob prescrição, isoladas ou em associação); Portaria MS 
nº. 2583/2007 (elenco de medicamentos e insumos dis-
ponibilizados pelo SUS, nos termos da Lei 11.347/2006, 
aos usuários portadores de Diabetes Mellitus), e Portaria 
GM/MS nº 1.555/2013 (Normas de financiamento de exe-
cução do Componente Básico da Assistência Farmacêutica 
no âmbito do SUS). 

CAPÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5º Da Secretaria Municipal de Saúde: 

I- manter atualizada e orientar as UDM’s, FMC e Almo-
xarifado (unidades executoras) quanto a execução desta 
Instrução Normativa, supervisionando sua aplicação; 

II - promover a divulgação e implementação desta Instru-
ção Normativa; 

III - disponibilizar os meios materiais para as unidades 
executoras, a fim de que essas possam cumprir as deter-
minações previstas nesta Instrução Normativa. 

Art. 6º Das Unidades de Dispensação de Medicamentos e 
Farmácia Municipal Central (unidades executoras): 

CAPÍTULO II

DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º A presente Instrução Normativa abrange todas as 
UDM’s localizadas nas Estratégias Saúde da Família (ESF), 
FMC e Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde - 
SEMUS quer como executores de tarefas ou como respon-
sáveis pela solicitação, guarda e distribuição dos medica-
mentos e materiais médico-clínico. 

CAPÍTULO III

DOS CONCEITOS

Art. 3º Para os fins desta Instrução Normativa considera-
se: 

I - almoxarifado: ambiente destinado à estocagem de me-
dicamentos e produtos para a saúde;

II - classe terapêutica: categoria que congrega medica-
mentos com propriedades e/ou efeitos terapêuticos se-
melhantes; 

III - denominação comum brasileira - DCB: denominação 
do fármaco ou princípio farmacologicamente ativa apro-
vada pelo órgão federal responsável pela Vigilância Sa-
nitária; 

IV - dispensação: ato de fornecimento ao consumidor de 
drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correla-
tos, a título remunerado ou não; 

V - doença aguda: doença relativamente grave de curta 
duração; 

VI - doença crônica: doença que tem uma ou mais das 
seguintes características: são permanentes, deixam inca-
pacidade residual, são causadas por alteração patológica 
não reversível, requerem treinamento especial do pacien-
te para reabilitação, pode-se requerer um longo período 
de supervisão, observação ou cuidado. É uma doença que 
persiste por períodos superiores a seis meses e não se 
resolve em um curto espaço de tempo. 

VII - fluxograma: demonstração gráfica das rotinas de 
trabalho relacionada às atividades/competências desem-
penhadas pelas unidades executoras para efetivação des-
ta Instrução Normativa; 

VIII - material médico-clínico: materiais médicos, hos-
pitalares, odontológicos, laboratoriais e medicamentos 
indispensáveis às atividades dos profissionais de saúde 
nesses ambientes. Produto para a saúde, tal como, equi-
pamento, aparelho, material, artigo ou sistema de uso ou 
aplicação médica, odontológica ou laboratorial, destinada 
à prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação ou an-
ticoncepção e que não utiliza meio farmacológico, imu-
nológico ou metabólico para realizar sua principal função 
em seres humanos podendo, entretanto, ser auxiliado em 
suas funções por tais meios; 

IX - medicamento: produto farmacêutico, tecnicamente 
obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, 
paliativa, de controle ou para fins de diagnóstico; 

X - profissional de saúde prescritor: cirurgião-dentista, 
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II - documento Oficial com foto (RG, Carteira de Habilita-
ção ou Carteira de Trabalho); 

III - comprovante de residência. 

CAPÍTULO VII

DA PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Art. 10. Ao usuário será garantido o acesso universal e 
igualitário à Assistência Farmacêutica desde que satisfa-
ça, cumulativamente, as condições abaixo: 

I - estar assistido por ações e serviços de saúde do SUS; 

II - ter o medicamento sido prescrito por profissional de 
saúde, no exercício regular de suas funções no SUS; 

III - estar a prescrição em conformidade com a RENAME 
e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou com 
a relação específica complementar estadual, distrital ou 
municipal de medicamentos (REMUME); 

Art. 11. Todas as prescrições de medicamentos da rede de 
serviços municipal do SUS para serem atendidas deverão 
ser precedidas de consulta, devidamente registrada em 
prontuário, sujeitas ao controle e avaliação nas supervi-
sões técnicas e/ou auditorias de rotina. 

Art. 12. Todas as prescrições de medicamentos deverão 
apresentar: 

I - redação em letra legível, à tinta ou impressa, sem ra-
suras ou emendas; 

II - identificação da unidade de atendimento; 

III - nome completo do usuário; 

IV - identificação dos medicamentos em consonância com 
a legislação vigente, não sendo permitido o uso de abre-
viaturas; 

V - concentração, forma farmacêutica, quantidade e po-
sologia (dose, freqüência e duração do tratamento) dos 
medicamentos; 

VI - ser apresentada em 2 (duas) vias e prescritas em 
receituário padrão adotado pelo Município; e 

VII - possuir data de emissão, assinatura e carimbo de 
identificação do prescritor legível, contendo número do 
registro no CRM, CRO ou COREN. 

Parágrafo único. Caso a prescrição deixe de atender a um 
dos elementos exigidos nos incisos deste artigo, o far-
macêutico responsável pela dispensação não entregará o 
medicamento ao usuário. 

Art. 13. Para efeito de dispensação na rede municipal de 
saúde, as prescrições de medicamentos terão validade por 
30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua emissão, 
exceto prescrições de: 

I - alertar a SEMUS sobre alterações que se fizerem ne-
cessárias nas rotinas de trabalho, objetivando sua otimi-
zação, tendo em vista, principalmente o controle e dis-
pensação de medicamentos; 

II - manter esta instrução Normativa à disposição de to-
dos os funcionários/servidores públicos, zelando pelo fiel 
cumprimento da mesma; 

III - cumprir fielmente as determinações contidas nes-
ta Instrução Normativa, relacionadas ao controle e dis-
pensação de medicamentos e ao controle e distribuição 
materiais médicos-clínicos nos estabelecimentos de saúde 
municipais; 

IV - solicitar à SEMUS os meios materiais para as unida-
des executoras, a fim de que essas possam cumprir as 
determinações previstas nesta Instrução de Normativa; 

V - cabe a FMC a responsabilidade por realizar o cadas-
tramento de pacientes insulino-dependentes para forne-
cimento de insumos (seringas para aplicação de insulina, 
tiras e lancetas para punção digital). 

Art. 7º Do Almoxarifado (unidades executoras): 

I - alertar a SEMUS sobre alterações que se fizerem ne-
cessárias nas rotinas de trabalho, objetivando sua otimi-
zação, tendo em vista, principalmente o acondicionamen-
to, estoque, controle e distribuição dos medicamentos e 
materiais médico-clínico; 

II - manter esta instrução normativa à disposição de to-
dos os funcionários/servidores públicos, zelando pelo fiel 
cumprimento da mesma; 

III - cumprir fielmente as determinações contidas nesta 
instrução normativa, relacionadas ao acondicionamento, 
estoque, controle e dispensação dos medicamentos e dis-
tribuição dos materiais médico-clínico; 

IV - solicitar à SEMUS os meios materiais para as unida-
des executoras, a fim de que essas possam cumprir as 
determinações previstas nesta Instrução Normativa; 

V - realizar o correto armazenamento, controle de esto-
que e prazos de validade e a dispensação dos medica-
mentos e insumos do componente básico da assistência 
farmacêutica às UDM’s e FMC; 

VI - garantir o abastecimento da FMC e das UDM’s.

CAPÍTULO VI

DO CADASTRO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Art. 8º Para proceder com a retirada de medicamentos 
nas UDM’s e na FMC será necessária a realização do pré-
vio cadastro do usuário através do Sistema RG Cidadão 
- Sistema de Atendimento ao Cidadão. 

Art. 9º Para a realização do cadastro de que trata o arti-
go anterior, o usuário ou seu representante legal deverá 
apresentar os seguintes documentos (do usuário): 

I - cartão Nacional do SUS; 
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Art. 19. Acima das quantidades previstas na legislação 
vigente, o prescritor deve preencher uma justificativa 
contendo a Classificação Internacional de Doença - CID 
ou diagnóstico e posologia, datar e assinar, entregando 
juntamente com a Notificação de Receita “B” ao paciente 
para adquirir o medicamento em farmácia e drogaria. 

SEÇÃO II

RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL (BRANCA CAR-
BONADA)

Art. 20. O formulário da Receita de Controle Especial, vá-
lido em todo o Território Nacional, deverá ser preenchido 
em 2 (duas) vias, manuscrito, datilografado ou informati-
zado, apresentando, obrigatoriamente, em destaque em 
cada uma das vias os dizeres: "1ª via - Retenção da Far-
mácia ou Drogaria" e "2ª via - Orientação ao Paciente". 

Art. 21. Na receita de Controle Especial deverá estar es-
crita de forma legível, a quantidade em algarismos arábi-
cos e por extenso, sem emenda ou rasura e terá validade 
de 30 (trinta) dias contados a partir da data de sua emis-
são para medicamentos a base de substâncias constan-
tes das listas “C1” (outras substâncias sujeitas a controle 
especial) e “C5” (anabolizantes) descritas na legislação 
sanitária vigente. 

Art. 22. A prescrição poderá conter em cada receita, no 
máximo 3 (três) substâncias constantes da lista "C1" (ou-
tras substâncias sujeitas a controle especial) ou medica-
mentos que as contenham. 

Art. 23. A quantidade prescrita de cada substância cons-
tante da lista "C1" (outras substâncias sujeitas a controle 
especial) ficará limitada a 5 (cinco) ampolas e para as 
demais formas farmacêuticas, a quantidade para o trata-
mento correspondente a no máximo 60 (sessenta) dias. 

Art. 24. No caso de prescrição de substâncias ou medica-
mentos antiparkinsonianos e anticonvulsivantes, a quan-
tidade ficará limitada até 6 (seis) meses de tratamento. 

Art. 25. Acima das quantidades previstas, o prescritor de-
verá apresentar justificativa com o CID ou diagnóstico e 
posologia, datando e assinando as duas vias. 

SEÇÃO III

NOTIFICAÇÃO DE RECEITA DE TALIDOMIDA

Art. 26. O medicamento à base de Talidomida poderá ser 
prescrito de acordo com as indicações listadas em le-
gislação sanitária específica (Resolução RDC Nº 11, de 
22/03/2011) e descritas na bula aprovada pela Anvisa. 

Art. 27. A prescrição do medicamento Talidomida somente 
poderá ser realizada por médicos inscritos no Conselho 
Regional de Medicina (CRM). 

Art. 28. A prescrição de medicamentos à base de Talido-
mida deve ser realizada por meio de Notificação de Recei-
ta de Talidomida acompanhada do Termo de Responsabi-
lidade e Esclarecimento.

§ 1º. A Notificação de Receita de que trata o caput des-
te artigo é individual e intransferível, devendo conter so-
mente o medicamento Talidomida. 

I - medicamentos pertencentes às classes terapêuticas
-antibiótico-antimicrobianos: terão validade de 10 (dez) 
dias a partir da data de sua emissão, de acordo com o 
disposto em legislação específica vigente; 

II - medicamentos pertencentes ao Programa de Hiper-
dia (para tratamento de hipertensão e diabetes) ou ou-
tras doenças crônicas (por exemplo: Asma, Osteoporose, 
Dislipidemia, Doença de Parkinson, Hipotireoidismo) com 
indicação de uso contínuo poderão ter validade por até 6 
(seis) meses, e/ou observando o período de tratamento 
especificado no receituário médico, desde que não ultra-
passe o período de máximo de 6 (seis) meses de trata-
mento.

III - medicamentos pertencentes a classe terapêutica – 
Talidomida: Notificação de receita terá validade de 20 
(vinte) dias a partir da data de sua emissão e somente 
dentro da unidade federativa onde foi emitida. 

Art. 14. As prescrições de medicamentos emitidas por ci-
rurgiões-dentistas deverão ater-se aos eventos que aco-
metem sua área de atuação clínica e: 

I - conter, no nível básico de atenção à saúde, medica-
mentos analgésicos não-opióides, antieméticos, anti-in-
flamatórios, anti-infecciosos (antibacterianos, antifúngi-
cos, antivirais, antissépticos); 

Art. 15. As prescrições de medicamentos emitidas por en-
fermeiros deverão ater-se aos eventos que acometem sua 
área de atuação clínica e constantes no Programa de Saú-
de da Mulher e Planejamento Familiar e/ou ainda, estar 
descrito nos Protocolos do Ministério da Saúde. 

Parágrafo único. As prescrições de medicamentos emiti-
das por enfermeiros deverão ser realizadas em receitu-
ário próprio (Receituário de Enfermagem), obedecendo 
ao estabelecido nos Protocolos da Estratégia de Saúde da 
Família - ESF e legislação específica. 

Art. 16. A prescrição dos medicamentos sujeitos a contro-
le especial deverá observar o disposto em legislação es-
pecífica, merecendo destaque as seguintes informações: 

I - a Notificação de Receita deverá estar preenchida de 
forma legível, sendo a quantidade em algarismos arábicos 
e por extenso, sem emenda ou rasura; 

II - as prescrições por cirurgiões dentistas e médicos ve-
terinários só poderão ser feitas quando para uso odonto-
lógico e veterinário, respectivamente. 

SEÇÃO I

NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B (AZUL)

Art. 17. A Notificação de Receita "B", de cor azul, impres-
sa as expensas do profissional ou da instituição, terá vali-
dade por um período de 30 (trinta) dias contados a partir 
de sua emissão e somente dentro da Unidade Federativa 
que concedeu a numeração. 

Art. 18. A Notificação de Receita "B" poderá conter no má-
ximo 5 (cinco) ampolas e, para as demais formas farma-
cêuticas, a quantidade para o tratamento correspondente 
no máximo a 60 (sessenta) dias.
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Domingos do Norte, mediante a apresentação de com-
provante de endereço no ato do fornecimento do medi-
camento. 

Art. 37. Para o atendimento de prescrições que conte-
nham medicamentos sujeitos a controle especial, a idade 
mínima exigida para a retirada do medicamento será de 
18 anos, conforme o preconizado em legislação sanitária 
vigente. 

Art. 38. A dispensação de medicamentos será realizada 
para o equivalente a 30 (trinta) dias de tratamento, e/
ou obedecendo-se a posologia e a duração do tratamento 
definido pelo prescritor. 

Art. 39. A dispensação de medicamentos pertencentes às 
classes terapêuticas listadas abaixo deverá levar em con-
sideração as seguintes informações: 

I - medicamentos pertencentes à classe terapêutica-an-
timicrobianos: serão dispensados de acordo com o dis-
posto em legislação específica (Resolução RDC nº. 20 
de 05/05/2011), podendo, em situações de tratamento 
prolongado, o mesmo receituário poder ser utilizado para 
aquisições posteriores, dentro de um período máximo de 
90 (noventa) dias a contar da data de sua emissão. Nesta 
situação específica, a receita deverá conter a indicação de 
uso contínuo, com a quantidade a ser utilizada a cada 30 
(trinta) dias, com a dispensação realizada em três entre-
gas (para três meses de tratamento); 

II - medicamentos pertencentes à classe terapêutica-a-
nalgésicos antitérmicos e anti-inflamatórios: serão dis-
pensados de acordo com o período de tratamento espe-
cificado no receituário médico até o limite de 03 (três) 
frascos ou 20 (vinte) comprimidos, uma vez que os refe-
ridos medicamentos deverão ter sua utilização suspensa 
caso não seja observada a melhora dos sintomas em até 
3 dias, ou ainda não seja observada a melhora após 24 
horas de tratamento; 

III - medicamentos sujeitos ao controle especial: serão 
dispensados obedecendo ao disposto em legislação espe-
cífica vigente (Portaria nº. 344 de 12/08/1998 e suas atu-
alizações e Resolução RDC nº. 11 de 22/03/2011); 

IV - medicamentos pertencentes ao Programa de Hiperdia 
(para tratamento de hipertensão e diabetes) ou outras do-
enças crônicas (por exemplo: Asma, Osteoporose, Dislipi-
demia, Doença de Parkinson, Hipotireoidismo) com indi-
cação de uso contínuo: serão dispensados de acordo com 
a posologia definida pelo prescritor e para o equivalente a 
30 (trinta) dias de tratamento. Neste caso, a dispensação 
posterior obedecerá a duração do tratamento especificada 
no receituário médico, desde que não ultrapasse o período 
de máximo de 6 (seis) meses de tratamento; 

V - medicamentos - Insulina Humana NPH 100UI/mL e 
Insulina Humana Regular 100UI/mL: serão dispensados 
mediante apresentação de receituário médico atualizado 
emitido por instituições do SUS, em duas vias, e recipiente 
de isopor com gelo, uma vez que o referido medicamento 
possui características termolábeis e necessita de controle 
de temperatura adequado para garantir sua estabilidade 
e ação medicamentosa; 

VI - medicamentos anti-retrovirais: serão dispensados de 
acordo com a posologia definida pelo prescritor e para o 
equivalente a 30 (trinta) dias de tratamento mediante a 

§ 2º. A Notificação de receita de que trata o caput deste 
artigo terá validade de 20 (vinte) dias, contados a partir 
da data de sua emissão e somente dentro da unidade fe-
derativa onde foi emitida. 

§ 3º. A quantidade de Talidomida por prescrição, em cada 
Notificação de Receita, não poderá ser superior à neces-
sária para o tratamento de 30 (trinta) dias. 

Art. 29. O medicamento Talidomida somente poderá ser 
dispensado por farmacêutico e mediante a apresentação 
e retenção da Notificação de Receita de Talidomida e do 
Termo de Responsabilidade/Esclarecimento. 

Art. 30. O farmacêutico, no ato da dispensação do medi-
camento Talidomida, deverá preencher os campos exis-
tentes na embalagem secundária do referido medicamen-
to e orientar o paciente sobre o uso correto, conforme a 
prescrição médica e os riscos relacionados. 

Art. 31. A primeira via da Notificação de Receita de Talido-
mida será devolvida ao paciente devidamente carimbada, 
como comprovante da dispensação, e a segunda via deve-
rá ser retida pela unidade pública dispensadora. 

Art. 32. O farmacêutico da unidade pública dispensado-
ra somente poderá dispensar o medicamento Talidomida 
quando todos os itens da Notificação de Receita e do Ter-
mo de Responsabilidade e Esclarecimento estiverem devi-
damente preenchidos e legíveis. 

Art. 33. É proibida a violação da embalagem secundária 
para a dispensação fracionada do medicamento Talidomi-
da. 

CAPÍTULO VIII

DA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS

Art. 34. É direito de todo usuário retirar os medicamentos 
descritos em receituário adequado e emitido por profis-
sional inserido no SUS (médicos, odontólogos, enfermei-
ros) em qualquer estabelecimento de saúde municipal de 
atendimento. 

Art. 35. É proibido aos farmacêuticos que laboram nas 
UDM’s e Farmácia Municipal Central dispensar medica-
mentos: 

I - cuja posologia para o tratamento não possa ser con-
cluída dentro do prazo de validade do medicamento dis-
pensado; 

II- para menores de 16 anos desacompanhados; 

III - cujo receituário esteja ilegível ou que contenha ra-
suras, emendas, e/ou que possam induzir ao erro ou con-
fusão; 

IV - em prescrições não emitidas por serviços públicos de 
saúde. 

Art. 36. As prescrições originadas em instituições públi-
cas do SUS emitidas em outra municipalidade e/ou por 
Instituições Filantrópicas poderão ser atendidas, desde 
que o usuário comprove ser morador do município de São 
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Art. 46. No desempenho da função de recebimento de 
medicamentos adquiridos, servidores (capacitados), loca-
lizados no Almoxarifado: 

I - conferir junto ao almoxarifado da SEMUS os medica-
mentos entregues pela distribuidora e que dizem respeito 
à Assistência Farmacêutica do município, observando o 
quantitativo, marca, lote e validade do medicamento for-
necido; 

III - realizar a entrada do medicamento no estoque, utili-
zando-se o Sistema RG Cidadão.

IV - realizar a entrada do medicamento nos Livros C1 e 
B1, quando tratar-se de Medicamentos Sujeitos ao Con-
trole Especial descritos na Portaria nº. 344/1998 do Minis-
tério da Saúde; 

V - armazenar os medicamentos recebidos em seus de-
vidos lugares, observando-se a temperatura ideal de ar-
mazenamento do ambiente (15 a 30ºC). Com relação aos 
medicamentos termolábeis, os mesmos deverão ser ar-
mazenados sob refrigeração (8 a 15ºC). 

SEÇÃO III

DA PRODUÇÃO DAS REMESSAS DE MEDICAMENTOS

Art. 47. No desempenho da função de produção das re-
messas de medicamentos, compete aos farmacêuticos e 
servidores técnicos (capacitados), localizados no Almoxa-
rifado da Secretaria de Saúde: 

I - imprimir as requisições de saída em duas vias, sen-
do uma para arquivamento no almoxarifado e outra para 
controle, conferência e arquivamento nas respectivas uni-
dades de atendimento; 

II - realizar a remessa de medicamentos referente ao 
quantitativo de consumo mensal, de acordo com a de-
manda de cada UDM via RG Cidadão;

III - caso ocorra devolução de medicamentos pelo esta-
belecimento de saúde municipal, realizar a conferência 
juntamente com o Termo de Devolução (preenchido em 
duas vias), sendo que a primeira via assinada ficará ar-
mazenada no almoxarifado e a segunda enviada ao esta-
belecimento de saúde municipal.

SEÇÃO IV

DA SEPARAÇÃO DAS REMESSAS DE MEDICAMEN-
TOS

Art. 48. No desempenho da função de separação das re-
messas de medicamentos, compete aos servidores técni-
cos (capacitados), localizados n Almoxarifado: 

I - separar os medicamentos de acordo com as Requi-
sições de Saída emitidas para cada estabelecimento de 
saúde municipal; 

II - observar com atenção a quantidade e lote do medica-
mento que está descrito na Requisição de Saída; 

III - em caso de inconformidades nas Requisições de 

apresentação de formulário de solicitação de medicamen-
tos específico junto ao Setor Específico – Centro de Testa-
gem e Aconselhamento/CTA. 

Art. 40. Fica padronizado que quando houver a prescrição 
de 01 (uma) caixa, serão dispensados 20 (vinte) compri-
midos/cápsulas. 

Art. 41. Cada medicamento da receita que foi aviado deve 
receber o carimbo de fornecimento, ser datado e ser es-
pecificada a quantidade aviada. 

Art. 42. É de responsabilidade da esfera municipal, atra-
vés da FMC, o fornecimento de seringas com agulha aco-
plada para aplicação de insulina exógena destinada ape-
nas aos usuários insulinodependentes, de acordo com o 
disposto definido na Portaria nº 2583/GM/MS/2007. 

§ 1º Para o fornecimento das referidas seringas, o usuário 
ou seu representante deverá apresentar obrigatoriamente 
o receituário médico atualizado (para fins de comprova-
ção de que o paciente é dependente de insulina do tipo 
exógena) e as seringas utilizadas anteriormente, acondi-
cionadas em dispositivo adequado (rígido e resistente à 
ruptura), a fim de evitar acidentes, bem como dar desti-
nação adequada a este tipo de resíduo infectante. 

§ 2º O quantitativo de seringas fornecidas será realizado 
de acordo com o tipo de insulina utilizada, sendo o limite 
máximo de 30 unidades mensais para os pacientes que 
utilizam Insulina Humana NPH 100UI/mL; já para os pa-
cientes que utilizam concomitantemente a Insulina Huma-
na NPH 100UI/mL e Insulina Humana Regular 100UI/mL, 
será fornecido o quantitativo de 60 unidades mensais (O 
Ministério da Saúde - Caderno de Atenção Básica Sobre 
Diabetes Mellitus recomenda a reutilização das seringas 
por até oito vezes). 

Art. 44. É proibida toda e qualquer dispensação de me-
dicamentos que contrarie as normas legais, sanitárias e 
técnicas estabelecidas neste manual. 

CAPÍTULO IX

DO CONTROLE E ABASTECIMENTO

SEÇÃO I

DA ELABORAÇÃO DOS PEDIDOS DE COMPRA DE ME-
DICAMENTOS 

Art. 45. No desempenho da função de elaboração dos pe-
didos de compra de medicamentos, compete aos farma-
cêuticos.

I - verificar a quantidade de medicamentos em estoque e 
duração do mesmo; 

II - realizar trimestralmente compras utilizando o sistema 
de registro de preços- SRP da Secretaria Estadual de Saú-
de do Espírito Santo - SESA ou Licitação Municipal para 
aquisição de medicamentos. 

SEÇÃO II

DO RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS ADQUIRI-
DOS
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VI - realizar a saída de medicamentos no livro C1 e B1 
descritos na portaria 344/MS. 

CAPÍTULO X

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 53. Aplicam-se os procedimentos previstos nesta 
Instrução Normativa, no que couber, ao almoxarifado da 
Secretaria Municipal de Saúde que é o responsável pelo 
controle e distribuição do material médico-clínico para as 
unidades básicas de saúde. 

Art. 54. A inobservância das tramitações e procedimentos 
de rotina estabelecidos nesta instrução normativa, sem 
prejuízo das orientações e exigências do TCE/ES relativas 
ao assunto, sujeitará os responsáveis às sanções legais 
cabíveis. 

Art. 55. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada 
sempre que fatores organizacionais, legais e/ou técnicos 
assim exigirem, bem como manter o processo de melho-
ria contínua dos serviços públicos municipais. 

Art. 56. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

José Geraldo Guidoni
Prefeito Municipal

Maria Goreth Barbosa Carneiro
Secretária Municipal de Controle Interno e Trans-
parência

Rosimary da Penha Gasparoni Comper
Secretária Municipal de Saúde

Ana Cláudia Marcelino Gimenez
Farmacêutica Generalista

DECRETO N 1326
Publicação Nº 6036

DECRETO Nº 1.326, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014.

Aprova a Instrução Normativa SCSP nº 001/2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO 
NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 66, inciso V e 74, I, “g” da Lei Orgânica do 
Município de São Domingos do Norte e, de acordo com a 
Lei Municipal n° 691 de 29 de março de 2012,que dispõe 
sobre o Sistema de Controle Interno do Município de São 
Domingos do Norte-ES, no âmbito da Prefeitura Municipal 
de São Domingos do Norte, abrangendo as administra-
ções Direta e Indireta,

DECRETA:

Art. 1º Fica avocada a competência a que alude o art. 
66-J da Lei nº 71, de 30 de junho de 1995, para aprovar 
a Instrução Normativa SCSP nº 001/2014, que dis-
põe sobre orientações, procedimentos e funcionamento 
do transporte de pacientes assistidos pelo sistema único 
de saúde (SUS) do Município de São Domingos do Norte, 
fazendo parte integrante deste Decreto.

Art. 2º Cabe à Seccional de controle interno pertecente 
a Secretaria Municipal de Saúde, a responsabilidade pelo 
cumprimento da presente Instrução Normativa. 

Saída com o estoque do almoxarifado, solicitar auxílio do 
farmacêutico responsável; 

IV - identificar adequadamente as caixas (volumes) de 
medicamentos que serão encaminhadas aos estabeleci-
mentos de saúde municipal. 

SEÇÃO V

DA ENTREGA DO MEDICAMENTO NO ESTABELECI-
MENTO DE SAÚDE

Art. 49. No desempenho da função de entrega do medica-
mento na Unidade Básica de Saúde, compete aos servido-
res técnicos (capacitados), localizados no almoxarifado: 

I - realizar a distribuição de medicamentos junto aos es-
tabelecimentos de saúde municipais a partir do 1º ao 10º 
dia de cada mês, respeitando a ordem de chegada do re-
latório mensal de medicamentos dos estabelecimentos de 
saúde municipais no almoxarifado; 

II - solicitar a assinatura da 1º via da requisição de saída 
pelo servidor responsável pelo recebimento dos medica-
mentos junto aos estabelecimentos de saúde municipais; 

III - orientar ao servidor responsável pelo recebimento 
dos medicamentos a conferência imediata dos medica-
mentos recebidos junto à Requisição de Saída; 

IV - em caso de não conformidade do medicamento for-
necido com o quantitativo descrito na remessa, comunicar 
imediatamente o almoxarifado. 

Art. 50. Os pedidos extras ou que extrapolem as quanti-
dades de rotinas, feitos pelas Unidades Básicas de Saúde 
ao Almoxarifado, deverá ser acompanhada de uma justi-
ficativa, estipulando uma previsão referente ao consumo 
excessivo. 

SEÇÃO VI

DA ORGANIZAÇÃO E AJUSTE DO ESTOQUE 

Art. 52. No desempenho da função de organização e ajus-
te do estoque, compete aos farmacêuticos e servidores 
técnicos (capacitados) localizados no almoxarifado: 

I - verificar mensalmente o estoque do almoxarifado em 
relação ao Sistema RG Cidadão;

II - verificar a validade, quantidade, lote; 

III - retirar do estoque os medicamentos danificados, 
vencidos; 

IV - realizar o ajuste de estoque no Sistema RG Cidadão 
de acordo com o estoque do almoxarifado, se necessário; 

V - remanejar os medicamentos que estão com validade 
próxima do vencimento (através de trocas e empréstimos 
com outros municípios), com o objetivo de evitar perdas 
por vencimento, procedimento realizado somente pelo 
Farmacêutico; 
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Art. 1º A presente Instrução Normativa tem por finali-
dade disciplinar e normatizar as rotinas para serviço de 
transporte de pacientes assistidos pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) no âmbito do município de São Domingos 
do Norte/ES.

CAPÍTULO II

DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º A presente Instrução Normativo abrange os es-
tabelecimentos Municipais de Saúde, os pacientes assis-
tidos pelo SUS nos mencionados estabelecimentos, bem 
como os setores administrativos da Secretaria Municipal 
de Saúde, quer como executores de tarefas, ou como res-
ponsáveis pela fiscalização do cumprimento da norma.

CAPÍTULO III

DOS CONCEITOS

Art.3º Para fins desta Instrução Normativa considera-se:

I – Ambulância tipo “A” - ambulância de transporte: veícu-
lo destinado ao transporte em decúbito horizontal de pa-
cientes que não apresentam risco de vida, para remoções 
simples e de caráter eletivo;

II - Ambulância tipo “B” – ambulância de suporte básico: 
veículo destinado ao transporte inter-hospitalar de pa-
cientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré
-hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido, 
não classificado com 

potencial de necessitar de intervenção médica no local e/
ou durante transporte até o serviço de destino;

III- Ambulância tipo “C” – ambulância de resgate: veículo 
de atendimento de urgências pré-hospitalares de pacien-
tes vítimas de acidentes ou pacientes em locais de difí-
cil acesso, com equipamentos de salvamento (terrestre, 
aquático e em alturas);

IV – Ambulância tipo “D” – ambulância de suporte avan-
çado: veículo destinado ao atendimento e transporte de 
pacientes de alto risco em emergência pré-hospitalares 
e/ ou de transporte inter-hospitalar que necessitam de 
cuidados médicos intensivos. Deve contar com os equipa-
mentos médicos necessários para esta função;

V – Estabelecimento de saúde: estabelecimento que pres-
ta serviços de saúde com um mínimo de técnica apropria-
da, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério de Saú-
de, para o atendimento rotineiro a população, como posto 
de saúde, centro de saúde, clínica ou posto de assistência 
médica, unidade mista, hospital, unidade de complemen-
tação diagnóstica e terapêutica, clínica radiológica, clínica 
de reabilitação, ambulatórios e clínica odontológica.

VI – Tratamento fora de domicílio – TFD: é um instrumen-
to legal que permite através do Sistema Único de Saúde 
- SUS o encaminhamento de pacientes a outras unida-
des de saúde a fim de realizar tratamento médico fora da 
sua microrregião, quando esgotados todos os meios de 
tratamento na localidade de residência / estado, e desde 
que haja possibilidade de cura total ou parcial, limitado ao 
período estritamente necessário e aos recursos orçamen-
tários existentes;

VII – Unidade de referência: são as unidades que inaugu-
ram a prestação de serviço de saúde de maior complexi-
dade e/ ou especializado, dada à necessidade do usuário. 
O usuário atendido na unidade básica, quando necessá-
rio, é “referenciado” (encaminhado) para uma unidade de 
maior complexidade a fim de receber o atendimento que 
necessita. Essas unidades podem ser municipais, regio-
nais ou estaduais.

Art. 3º Caberá a Secretaria Municipal de Controle Inter-
no e Transparência, a modificação da presente Instrução 
Normativa quando se fizer necessário, por meio de ato 
próprio, sendo portanto a presente avocação de compe-
tência vigente apenas para aprovação inicial.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Domingos do Norte 
- E.S., 16 de Dezembro de 2014. 

JOSE GERALDO GUIDONI

Prefeito Municipal

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCSP Nº 001/2014 

Dispõe sobre Orientações, Procedimentos e Fun-
cionamento do Transporte de Pacientes Assistidos 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

INSTRUÇÃO NORMATIVA SECONT - SCSP - 001/2014

DATA: 15 de Dezembro de 2014.

VERSÃO – 1.0 de 15 de Dezembro de 2014.

APROVAÇÃO EM: 16 de Dezembro de 2014 

ATO APROVAÇÃO: DECRETO N°: 1.326 de 16 de Dezem-
bro de 2014

UNIDADES RESPONSÁVEIS:UCCI – UNIDADE CENTRAL 
DE CONTROLE INTERNO SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-
MINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
-ES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art.66, inciso V e 74, I, “g” da Lei Orgânica Municipal.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E 
TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribui-
ções que lhe conferem o art. 31 da Constituição Federal, 
art. 59 da Lei Complementar nº.101/2000 e atendendo ao 
disposto nos artigos 103 e 104 da Lei Orgânica Municipal;

Considerando o disposto na Lei 71/95, combinada pela Lei 
691/2012, no seu artigo 66-A, que dispõe sobre o Sistema 
de Controle Interno Municipal nos termos do art. 31 da 
Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº. 
101/2000 e art. 103,104 da Lei Orgânica do Município de 
São Domingos do Norte/ES.

Considerando que esta Instrução Normativa tem por fina-
lidade normatizar os procedimentos de que dispõe sobre 
estabelecer normas para o uso de veículos para transpor-
te de pacientes para Tratamento Fora do Domicílio – TFD, 
a elaboração de escala de condutores, bem como para o 
uso, guarda, conservação, manutenção e 

abastecimento dos veículos da Secretaria Municipal de 
Saúde do Poder Executivo Municipal de São Domingos do 
Norte.

Considerando que esta instrução normativa fundamenta-
se na resolução Nº 227/2011 do Tribunal de Constas do 
Estado do Espírito Santo e na Instrução Normativa Nº 
001/2012 que dispõem sobre a produção de Instruções 
Normativas Normas das Normas.

Resolve:

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE
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exames realizados na Grande Vitória ou em demais regi-
ões do Estado do Espírito Santo, além de entregar docu-
mentos oriundos da SEMSA;

XI - Cumprir fielmente as determinações contidas nesta 
Instrução Normativa, relacionadas ao Transporte de pa-
cientes assistidos pelo SUS.

Art. 8º Do setor de Transporte da SEMSA, no que se refere 
aos deslocamentos de pacientes realizados nos veículos 
de propriedade do município de São Domingos do Norte:

I - Controlar as viagens para transporte de pacientes, 
mantendo em seus arquivos relatórios e documentos de 
comprovação de viagens (planilhas);

II – Controlar junto a Gerência de Recursos Humanos, a 
fim de evitar acúmulo de férias de motoristas das am-
bulâncias e dos automóveis de transporte de pacientes, 
ficando expressamente proibido o acúmulo de férias;

III – Providenciar diárias, quando possível, com antece-
dência de acordo com a legislação vigente, para despesas 
de viagens dos motoristas;

IV – Manter disponível e visível à escala mensal de ser-
viços dos motoristas, devendo a mesma ser afixada no 
setor de transporte e uma cópia encaminhada para o am-
bulatório.

CAPÍTULO VI

DO ACESSO

Art. 9º Para realizar o acesso serão observados os prin-
cípios da universalidade, equidade e integridade que no 
SUS são regras, devendo o paciente, seguir o fluxo atra-
vés do setor de Agendamento e Transporte do município.

Art. 10. Os pacientes serão transportados nos veículos 
contratados pela Administração Municipal ou em veículos 
próprios do município de São Domingos do Norte.

Art. 11. O transporte do paciente, via de regra, será rea-
lizado mediante prévio agendamento pelo Setor de Trans-
porte do município de São Domingos do Norte.

§1º No momento da marcação da consulta, exame ou 
tratamento, o paciente manifestará a necessidade do 
agendamento do transporte caso o procedimento marca-
do necessite ser realizado em estabelecimento de saúde 
localizado fora do município de São Domingos do Norte.

§2º O setor de Alto Custo encaminhará, diariamente, ao 
setor de Transporte as demandas de consultas, exames 
e tratamentos que necessitam de realização de viagens 
para localidades fora dos limites territoriais do município 
de São Domingos do Norte, a fim de que o agendamento 
do transporte possa ser providenciado.

§3º O paciente ao retornar a sede da SEMSA para reti-
rar o processo para a realização da consulta, exame ou 
tratamento será informado do agendamento do transpor-
te, sendo necessário comunicar ao paciente o dia, local e 
horário da saída do veículo, bem como se terá direito de 
levar acompanhante quando necessário.

Art. 12. No agendamento de transporte o setor de TFD 
não irá avaliar prioridades e urgências nos exames, con-
sultas e tratamento que serão realizados pelo paciente.

Parágrafo único. As situações que envolvam prioridade 
definida em Lei (idosos, gestantes de alto risco, deficien-
tes) e grave doença que ocasiona a debilidade da condi-
ção física do paciente poderão ser levadas em conta para 
selecionar o paciente que será transportado no ônibus e 
vans contratados ou nos automóveis pertencentes à frota 
municipal.

Art. 13. Os pacientes que não tiveram o transporte pre-
viamente agendado pelo Setor de Agendamento poderão 
comparecer ao setor, no prazo de 30 dias, a contar da 

CAPÍTULO IV

DA BASE LEGAL REGULAMENTAR

Art. 4º A presente Instrução Normativa tem como base 
legal a Constituição Federal (artigos) 31, 70, 74, e 196 ao 
200), Constituição Estadual (artigos 29,70,76,77 e 159 
ao 166) Lei complementar nº 101/2000 (art. 59), Lei nº 
8.080/1989, Resolução CFM nº 1.672/2003 e Postaria do 
MS 930/92, Portaria GM/MS 2048/2002,  Resolução do 
Contran nº 168 de 14 de Dezembro de 2004.

CAPÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5º Da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA):

I – Manter atualizada e orientar os estabelecimentos mu-
nicipais de saúde quanto à execução desta Instrução Nor-
mativa supervisionando sua aplicação;

II – Promover a divulgação e implementação desta Ins-
trução Normativa;

III - Disponibilizar os meios materiais para os estabeleci-
mentos municipais de saúde, a fim de que esses possam 
cumprir as determinações previstas nesta Instrução Nor-
mativa.

Art. 6º Dos Estabelecimentos municipais de saúde (unida-
des executoras):

I – Alertar a SEMSA sobre alterações que fizerem neces-
sárias nas rotinas de trabalho, objetivando sua otimiza-
ção, tendo em vista, principalmente o efetivo transporte 
de pacientes assistidos pelo SUS.

II – Manter esta Instrução Normativa à disposição de to-
dos os funcionários, servidores públicos, e pacientes, ze-
lando pelo fiel cumprimento da mesma;

III - Cumprir fielmente as determinações contidas nesta 
Instrução Normativa, relacionadas ao transporte de pa-
cientes assistidos pelo SUS;

IV - Solicitar pela SEMSA os meios materiais para as uni-
dades executoras, a fim de que essas possam cumprir as 
determinações previstas nesta Instrução Normativa .

Art. 7º - Dos motoristas do Município de São Domingos do 
Norte e daqueles contratados pelos prestadores de servi-
ço atuantes no transporte de pacientes:

I - Não ingerir nenhuma bebida alcoólica, quando estiver 
em serviço, bem como não assumir a direção do veículo 
se apresentar estado de embriaguez;

II - Não entregar a direção do veículo sob sua responsa-
bilidade a terceiros;

III – Não conduzir pessoas estranhas (caronas), bem 
como servidores, sem prévia autorização da autoridade 
superior;

IV – Não fumar no interior do veículo;

V – Não estacionar o veículo em local inadequado;

VI – Dirigir o veículo de acordo com as normas de trânsito;

VII – Não fazer alteração do roteiro proposto, exceto por 
defeitos mecânicos, mediante autorização da SEMSA ou 
em virtude de alguma intercorrência com os pacientes;

VIII – Antes de qualquer viagem verificar se o veículo 
está em perfeitas condições técnicas como, equipamen-
tos, acessórios de segurança, condições mecânicas elétri-
cas e documentação;

IX - O motorista poderá se recusar a viajar se o veículo 
estiver sem condições de tráfego, fato que deverá ser ra-
tificado pelo setor de transporte da SEMSA;

X - Quando solicitado pela SEMSA, pegar resultados de 
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justificando o atendimento.

CAPÍTULO VIII

DOS TIPOS DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE 
PACIENTES

Art. 24. Para escolha do tipo de veículo adequado ao 
transporte do paciente, deverá ser avaliado o estado de 
saúde do mesmo.

§1º. Utilizar a ambulância tipo “A”, veículo destinado ao 
transporte em decúbito (deitado) horizontal de pacientes 
que não apresentam risco de morte, para remoção sim-
ples e de caráter eletivo.

§2º. Para pacientes com consultas e exames agendados 
na Grande Vitória e em outras regiões do Estado, o trans-
porte poderá ser efetuado em veículos como ônibus, mi-
cro-ônibus e vans próprios ou contratados pela Adminis-
tração Municipal, mediante licitação, desde que estejam 
em condições de viajarem sentados. Estes veículos devem 
possuir cintos de segurança para todos os usuários, estar 
em bom estado de conservação, possuir no máximo 05 
(cinco) anos de uso, possuir ar condicionado, janelas des-
travadas e possuir itens de segurança (extintor e pneus 
em bom estado de conservação).

§3º. Os automóveis de propriedade do Município de São 
Domingos do Norte serão priorizados para os pacientes 
com elevada debilidade da condição física e as situações 
de prioridade, definidas em lei.

CAPÍTULO IX

DA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO 
TRANSPORTE DE PACIENTES

Art. 25. Na manutenção dos veículos contratados ou per-
tencentes à frota municipal e utilizados no transporte de 
pacientes deverá ser observado o seguinte:

I – Os veículos deverão ser mantidos em bom estado de 
conservação, limpeza e em condições de operação;

II – É obrigatória a revisão dos veículos antes de qualquer 
viagem;

III – É obrigatório parar, uma vez no mês, todos os ve-
ículos (ambulâncias, micro ônibus, vans e outros) para 
manutenção;

IV - É obrigatória também a limpeza do veículo, pela em-
presa contratada e pela Administração Municipal, após o 
transporte de pacientes e principalmente dos pacientes 
portadores de moléstia infecto contagiosa, antes de sua 
próxima utilização, e sempre que possível, a desinfecção 
do veículo de acordo com a Portaria MS nº 930/92.

CAPÍTULO X

DA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE 
DE PACIENTES

Art. 26. Os veículos destinados ao transporte de pacientes 
são de uso exclusivo, expressamente proibido para:

I – Fazer transporte à casa de diversões, estabelecimen-
tos comerciais ou qualquer outro estabelecimento, exceto 
nos casos de atendimento a pacientes.

CAPÍTULO XI

DO MOTORISTA

Art. 27. Ser maior de 21 anos;

data em que está marcado exame, consulta ou tratamen-
to, para providenciar o agendamento do transporte.

Art. 14. Os transportes envolvendo situações de urgência 
e emergência e que necessitam da utilização de ambulân-
cia do tipo B, C e D ocorrerão por conta da Administração 
Estadual, sendo o agendamento do transporte realizado 
através da Central de Regulação Estadual.

CAPÍTULO VII

DO TRANSPORTE

Art. 15. Para a realização do transporte de pacientes de-
verão ser observados os seguintes procedimentos:

I - O transporte de pacientes na área de saúde poderá ser 
realizado por ambulâncias outros veículos autorizados e 
adaptados para tal;

II - A definição da demanda e a decisão de transportar o 
paciente em ambulâncias são responsabilidades do profis-
sional médico e/ou do enfermeiro que o assiste, sendo a 
efetivação do transporte de responsabilidade da SEMSA, 
no caso da ambulância tipo “A”.

Art. 16. Caberá ao setor de TFD a responsabilidade pelo 
deslocamento (ida e volta) do paciente previamente 
agendado pelo SUS, dos pontos/localidades fixos pré es-
tabelecidos pela SEMSA até a localidade do atendimento.

Art. 17. O transporte será garantido exclusivamente à 
pacientes com exames, consultas, cirurgias e tratamen-
tos de portadores de Neoplasias Malignas, devidamente 
agendados pelo setor de Agendamento de Consultas, Se-
tor de Alto Custo e Setor de TFD, não sendo de respon-
sabilidade dos mesmos garantir o transporte a pacientes 
que busquem atendimento em clínicas particulares não 
credenciadas ou contratadas pelo SUS.

Art. 18. O transporte será garantido ainda aos pacientes 
que realizam tratamento de Diálise e seus acompanhan-
tes.

Art. 19. O transporte de familiares que realizarão visitas 
a pacientes internados será avaliado pelo serviço social 
da SEMSA.

Art. 20. A quantidade máxima de acompanhantes por pa-
ciente é de 01 (um).

Parágrafo único. Os acompanhantes deverão ser adultos 
entre 18 e 60 anos, e terão direito a este os seguintes 
casos:

I - Idosos, com idade igual ou superior de 60 anos;

II – Menores de idade, idade inferior a 18 anos;

III - Pacientes com deficiência;

IV - Pacientes que forem realizar os exames de endosco-
pia, colonoscopia e biopsia com utilização de contrates;

V – Pacientes que realizarão exames onde deverão ser 
sedados ou que realizarão cirurgias;

VI – Paciente com atestado emitido por profissional habi-
litado justificando a necessidade;

VII - Pacientes que forem realizar diálises e os acometidos 
com neoplasias malignas e que forem realizar tratamen-
tos.

Art. 21. O embarque de pacientes será informado em ho-
rário definido pelo setor de TFD.

Art. 22. Os pacientes não poderão transportar compras no 
ônibus, vans, automóveis e ambulância, sendo garantido 
apenas o transporte dos bens que são de uso essencial 
pessoal.

Art. 23. É proibido o embarque de pacientes que não es-
tejam previamente agendados em lista emitida pelo Se-
tor de Transporte e que não possuam encaminhamento 
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DECRETO N 1327
Publicação Nº 6037

DECRETO Nº 1.327, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014.

Aprova a Instrução Normativa SCVS n°. 001/2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO 
NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 66, inciso V e 74, I, “g” da Lei Orgânica do 
Município de São Domingos do Norte e, de acordo com a 
Lei Municipal n° 691 de 29 de março de 2012,que dispõe 
sobre o Sistema de Controle Interno do Município de São 
Domingos do Norte-ES, no âmbito da Prefeitura Municipal 
de São Domingos do Norte, abrangendo as administra-
ções Direta e Indireta,

DECRETA:

Art. 1º Fica avocada a competência a que alude o art. 
66-J da Lei nº 71, de 30 de junho de 1995, para aprovar 
a Instrução Normativa SCVS nº 001/2014, que dis-
põe sobre orientações, procedimentos e funcionamento 
do Acondicionamento e destinação de Resíduos de Ser-
viços de Saúde do Município de São Domingos do Norte, 
fazendo parte integrante deste Decreto.

Art. 2º Cabe à Seccional de controle interno pertecente 
a Secretaria Municipal de Saúde, a responsabilidade pelo 
cumprimento da presente Instrução Normativa. 

Art. 3º Caberá a Secretaria Municipal de Controle Inter-
no e Transparência, a modificação da presente Instrução 
Normativa quando se fizer necessário, por meio de ato 
próprio, sendo portanto a presente avocação de compe-
tência vigente apenas para aprovação inicial.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Domingos do Norte 
- E.S., 16 de Dezembro de 2014. 

JOSE GERALDO GUIDONI

Prefeito Municipal

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCVS N°. 001/2014

Dispõe Sobre Orientações, Procedimentos e Funcio-
namento do Acondicionamento e Destinação de Re-
síduos de Serviços de Saúde. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SECONT - SCVS -001/2014

DATA: 15 de Dezembro de 2014.

VERSÃO – 1.0 de 15 de Dezembro de 2014.

DATA DE APROVAÇÃO: 16 de Dezembro de 2014

ATO DE APROVAÇÃO: DECRETO N° 1.327 de 16 de De-
zembro de 2014.

UNIDADES RESPONSÁVEIS: UCCI – UNIDADE CENTRAL 
DE CONTROLE INTERNO SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-
MINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
-ES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 66, inciso V e 74, I, “g” da Lei Orgânica Municipal.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E 
TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribui-
ções que lhe conferem o art. 31 da Constituição Federal, 
art. 59 da Lei Complementar nº.101/2000 e atendendo ao 
disposto nos artigos 103 e 104 da Lei Orgânica Municipal;

Art. 28. Estar habilitado em uma das categorias “D” ou 
“E”;

Art. 29. Não ter cometido nenhuma infração grave ou gra-
víssima ou ser reincidente em infrações médias durante 
os últimos 12 (doze) meses;

Art. 30. Não estar cumprindo pena de suspensão ou cas-
sação do direito de dirigir.

Art. 31. Ter o curso de Atualização para veículos de Emer-
gências e Transporte Coletivo.

Art. 32. O motorista do município de São Domingos do 
Norte e aquele contratado pelos prestadores de serviço 
atuantes no transporte de pacientes passa a ser o respon-
sável pelo veículo quando se torna o condutor.

Art. 33. Ambulâncias e outros veículos de transporte de 
pacientes não estão desobrigados a respeitar as normas 
de trânsito, ficando sob responsabilidade do condutor as 
infrações por ele cometidas, após comprovação.

Art. 34. Após a viagem de transporte de pacientes para 
outras unidades de saúde, fora do município, o motorista 
deverá prestar contas das ocorrências da viagem, bem 
como fazer relatório de diárias no prazo de 72 (setenta e 
duas) horas, apresentando- o ao setor de transporte da 
SEMSA e ao TFD.

CAPÍTULO XII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 35. No final do expediente de trabalho, ambulâncias 
e veículos de transporte de pacientes, pertencentes à 
Administração Municipal, que não estiverem em viagem, 
deverão ser recolhidos ao pátio oficial para o controle de 
tráfego e ou no local previamente definido.

Art. 36. O serviço de transporte terceirizado deverá cum-
prir esta instrução Normativa, no que couber. 

Art. 37. A inobservância das tramitações e procedimen-
tos de rotina estabelecida nesta instrução normativa, sem 
prejuízo das orientações e exigências do TCE/ES relativas 
ao assunto, sujeitará os responsáveis às sanções legais 
cabíveis. 

Art. 38. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada 
sempre que fatores organizacionais, legais e/ou técnicos 
assim exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos 
requisitos da Instrução Normativa SCI nº 001/2014, bem 
como manter o processo de melhoria contínua dos servi-
ços públicos municipais.

Art. 39. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na 
data de sua publicação.

José Geraldo Guidoni

Prefeito Municipal

Maria Goreth Barbosa Carneiro

Sec. Municipal de Controle Interno e Transparência

Rosemary da Penha Gasparoni Comper

Secretária Municipal de Saúde

Estênia Colnago Santiago

Representante da SCSP
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CAPÍTULO III

DOS CONCEITOS

Art. 3° Para fins desta Instrução Normativa, consideram-
se: 

I – SSP: Sistema de Saúde Pública; 

II – Sistema: Conjunto de ações coordenadas, que con-
correm para um determinado fim; 

III - Sistema Administrativo: Conjunto de atividades afins, 
relacionadas a funções finalísticas ou de apoio, distribu-
ídas em diversas unidades da organização e executadas 
sob a orientação técnica do respectivo órgão central, com 
o objetivo de atingir algum resultado;

IV - Ponto de Controle: Aspectos relevantes em um sis-
tema administrativo, integrantes das rotinas de trabalho 
ou na forma de indicadores, sobre os quais, em função 
de sua importância, grau de risco ou efeitos posteriores, 
deva haver algum procedimento de controle; 

V - Procedimentos de Controle: Procedimentos inseridos 
nas rotinas de trabalho com o objetivo de assegurar a 
conformidade das operações inerentes a cada ponto de 
controle, visando restringir o cometimento de irregulari-
dades ou ilegalidades e/ou preservar o patrimônio públi-
co; 

VI - Sistema de Controle Interno: Conjunto de procedi-
mentos de controle estruturados por sistemas adminis-
trativos e especificados em instruções normativas, exe-
cutados no dia-a-dia em todas as unidades da estrutura 
organizacional; 

VII - Instrução Normativa: Documento que estabelece os 
procedimentos a serem adotados objetivando a padroni-
zação na execução de atividade e rotinas de trabalho, com 
ênfase nos procedimentos de controle; 

VIII – Fluxograma: Demonstração gráfica das rotinas de 
trabalho relacionada a cada sistema administrativo, com 
a identificação das unidades executoras; 

IX - Manual de Rotinas Internas: Nele as atividades de 
Controle Interno são estruturadas a partir da definição 
dos sistemas administrativos, representando os grandes 
grupos de atividades exercidas no âmbito do Poder ou 
órgão;

X - Unidade Responsável: É a unidade responsável pela 
Instrução Normativa (Departamento, diretoria ou deno-
minação equivalente) que atua como órgão central do 
respectivo sistema administrativo a que se referem às ro-
tinas de trabalho objeto do documento; 

XI - Unidade Executora: São todas as demais divisões 
e respectivas secretarias da estrutura organizacional da 
Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte que se 
submeterão a esta instrução normativa; 

XII – ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária; 

XIII - RDC: Resolução da Diretoria Colegiada; 

Considerando o disposto na Lei nº 71, de 30 de junho de 
1995, alterada pela Lei nº 691, de 29 de março de 2012, 
no seu artigo 66-A, que dispõe sobre o Sistema de Con-
trole Interno Municipal nos termos do art. 31 da Consti-
tuição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 
4 de maio de 2000 e arts. 103 e 104 da Lei Orgânica do 
Município de São Domingos do Norte - ES;

Considerando que esta Instrução Normativa dispõe a res-
peito das rotinas de trabalho a serem observadas pelas 
diversas Unidades da Estrutura do Município, objetivando 
a implementação de procedimentos de controle, com vis-
tas à eficácia, eficiência e transparência da aplicação dos 
recursos públicos, no âmbito do Poder Executivo Municipal 
de São Domingos do Norte - ES.

Considerando que esta Instrução Normativa tem por fina-
lidade normatizar os procedimentos para o acondiciona-
mento e destinação dos Resíduos de Serviços de Saúde, 
estabelecendo rotinas no âmbito das unidades municipais 
de saúde da Prefeitura Municipal de São Domingos do 
Norte. 

Os principais instrumentos legais e regulamentares que 
serviram de base para elaboração da presente Instrução 
Normativa foram: Resolução TCE/ES nº 227/2011 altera-
da pela Resolução TCE/ES nº 257 de 07.03.2013 - DOE 
12.03.2013; ANVISA, RDC Nº: 50/2002; RDC 306/2004 – 
ANVISA; Resolução Nº. 358/2005 – CONAMA; Resolução 
CONAMA Nº 237/97. Demais legislações pertinentes ao 
assunto, inclusive as de âmbito interno. 

Considerando a RDC 306/2004 da ANVISA que dispõe 
sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de 
resíduos de serviços de saúde e a Resolução CONAMA Nº 
358/2005 que Dispõe sobre o tratamento e a disposição 
final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras pro-
vidências. 

Considerando que esta instrução normativa fundamenta-
se na resolução Nº 227/2011 do Tribunal de Constas do 
Estado do Espírito Santo e na Instrução Normativa Nº 
001/2012 que dispõem sobre a produção de Instruções 
Normativas Normas das Normas.

Resolve:

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1º A presente Instrução Normativa tem por finalidade 
disciplinar os procedimentos para o acondicionamento e 
destinação dos Resíduos de Serviços de Saúde, observa-
das suas características e riscos, estabelecendo rotinas no 
âmbito das unidades municipais de saúde da Prefeitura 
Municipal de São Domingos do Norte, visando à proteção 
dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos 
recursos naturais e do meio ambiente. 

CAPÍTULO II

DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º A presente Instrução Normativa abrange todas 
as Unidades de Saúde, Farmácia Municipal, Ambulatórios 
Médicos e Odontológicos, integrantes do organograma da 
Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Do-
mingos do Norte - ES.



17/12/2014 (Quarta-feira) DOM/ES - Edição N° 161

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 18

CAPÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5º Da Secretaria Municipal de Saúde: 

I - Promover a divulgação e implementação da Instrução 
Normativa, mantendo-a atualizada;

II - Promover discussões técnicas com as unidades execu-
toras e com a Controladoria Geral, para definir as rotinas 
de trabalho e identificar os pontos de controle e respecti-
vos procedimentos de controle, objetos da instrução nor-
mativa a ser elaborada; 

III - Obter a aprovação da instrução normativa, após sub-
metê-la à apreciação da Controladoria Geral, e promover 
a sua divulgação e implementação; 

IV - Manter atualizada, orientar as áreas executoras e su-
pervisionar a aplicação da instrução normativa;

V - Transmitir informações aos órgãos de controle interno 
e externo, quando solicitado. 

Art. 6º Das Unidades Executoras:

I - Atender às solicitações da Secretaria Municipal de Saú-
de por ocasião das alterações na instrução normativa, 
quanto ao fornecimento de informações e à participação 
no processo de elaboração;

II - Alertar a Secretaria Municipal de Saúde sobre altera-
ções que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, 
objetivando a sua otimização, tendo em vista, principal-
mente, o aprimoramento dos procedimentos de controle 
e o aumento da eficiência operacional; 

III - Manter a instrução normativa à disposição de todos 
os servidores da unidade, velando pelo seu fiel cumpri-
mento, em especial quanto aos procedimentos de contro-
le e quanto à padronização dos procedimentos na geração 
de documentos, dados e informações. 

Art. 7º Da Unidade Responsável pela Coordenação de 
Controle Interno: 

I - Prestar apoio técnico na fase de elaboração das instru-
ções normativas e em suas atualizações, em especial no 
que tange a identificação e avaliação dos pontos de con-
trole e respectivos procedimentos de controle; 

II - Por meio da atividade de auditoria interna, avaliar a 
eficácia dos procedimentos de controle inerentes à ins-
trução normativa para aprimoramento dos controles ou 
mesmo a formatação de novas instruções normativas; 

III - Organizar e manter atualizado o Manual de Rotinas 
e Procedimentos de Controle do Município, em meio do-
cumental e/ou em base de dados, de forma que contenha 
sempre a versão vigente de cada instrução normativa. 

CAPÍTULO VI

DA CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS DE SAÚDE

Art. 8º Os resíduos são classificados da seguinte forma 
(RDC ANVISA Nº 306/04 e RESOLUÇÃO CONAMA Nº 
358/05):

XIV CONAMA: Conselho Nacional do Meio Ambiente; 

XV – Acondicionamento: É a colocação dos resíduos só-
lidos no interior de recipientes apropriados, revestidos, 
hermético, em regulares condições de higiene, visando a 
sua posterior estocagem ou coleta; 

XVI - Resíduos de Serviços de Saúde (RSS): São todos 
aqueles resultantes de atividades exercidas nos serviços 
relacionados com o atendimento à saúde humana ou ani-
mal que, por suas características, necessitam de proces-
sos diferenciados em seu manejo, exigindo ou não trata-
mento prévio à sua disposição final; 

XVII - Lixo Comum ou Resíduo Comum: É o lixo que pode 
ser tipificado como domiciliar, produzido em Unidades de 
Tratamento de Saúde, cuja natureza ou composição se-
jam similares àquelas do lixo domiciliar; 

XVIII - Lixo Infectante ou Resíduo Infectante: É o lixo 
resultante de atividade médico assistencial e de pesquisa 
produzido nas Unidades de Tratamento de Saúde, com-
posto por materiais biológicos ou perfuro-cortantes con-
taminados por agentes patogênicos, que apresentem ou 
possam apresentar riscos potenciais à saúde pública ou 
ao meio ambiente; 

XIX - Lixo Químico: é o lixo resultante de atividades mé-
dico assistencial e de pesquisa produzido nas Unidades de 
Tratamento de Saúde, notadamente medicamentos venci-
dos, contaminados, interditados ou não utilizados, e ma-
teriais químicos com características tóxicas, corrosivas, 
cancerígenas, inflamáveis, explosivas ou mutagênicas, 
que apresentem ou possam apresentar riscos potenciais à 
saúde pública ou ao meio ambiente; 

XX - Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s): Dis-
positivo de uso individual destinado a proteger a saúde e 
a integridade física do trabalhador, atendidas as peculiari-
dades de cada atividade profissional ou funcional;

XXI - Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC): Dispo-
sitivo de uso coletivo destinado a proteger a saúde e a 
integridade física dos trabalhadores, atendendo as pecu-
liaridades de cada atividade profissional ou funcional; 

XXII - Coleta e Transporte interno dos RSS: Consistem 
no translado dos resíduos dos pontos de geração até local 
destinado ao armazenamento temporário ou armazena-
mento externo, com a finalidade de disponibilização para 
a coleta; 

XXIII - Disposição Final dos RSS: Consiste na disposição 
definitiva de resíduos no solo ou em locais previamente 
preparados para recebê-los. 

CAPÍTULO IV

DA BASE LEGAL E REGULAMENTAR

Art. 4º A presente Instrução Normativa será executa-
da com base nas disposições legais: Resolução TCE/
ES nº 227/2011 alterada pela Resolução TCE/ES nº 
257 de 07.03.2013 - DOE 12.03.2013; ANVISA, RDC 
Nº: 50/2002; RDC 306/2004 – ANVISA; Resolução Nº. 
358/2005 – CONAMA; Resolução CONAMA Nº 237/97 e 
demais legislações pertinentes ao assunto, inclusive as de 
âmbito interno. 
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Os resíduos dos grupos A1, A2 e A5 devem ser acondi-
cionados após o tratamento, da seguinte forma: Havendo 
descaracterização física das estruturas, podem ser acon-
dicionados como resíduos do grupo D; Se não houver des-
caracterização física das estruturas, devem ser acondicio-
nados em saco branco leitoso. 

Art. 11. Do Grupo B:

I – Substâncias perigosas (corrosivas, reativas, tóxicas, 
explosiva e inflamável):

a) Devem ser acondicionados com base nas recomenda-
ções específicas do fabricante para acondicioná-los e des-
cartá-los. Elas se encontram nas etiquetas de cada pro-
duto. 

II – Resíduos sólidos: 

a) Devem ser acondicionados em recipientes de material 
rígido, adequados para cada tipo de substância química, 
respeitadas as suas características físico-químicas e seu 
estado físico, devendo ser identificados no recipiente de 
resíduos de acordo com suas especificações.

III – Resíduos líquidos: 

a) Devem ser acondicionados em recipientes constituídos 
de material compatível com o líquido armazenado, resis-
tente, rígido e estanque, com tampa rosqueada e vedan-
te. Devem ser identificados no recipiente de resíduos de 
acordo com suas especificações. 

b) O acondicionamento deve observar as exigências de 
compatibilidade química dos componentes entre si, assim 
como de cada resíduo com os materiais das embalagens, 
de modo a evitar reação química entre eles, tanto quanto 
o enfraquecimento ou deterioração de tal embalagem, ou 
a possibilidade que seu material seja permeável aos com-
ponentes do resíduo. 

c) Quando os recipientes de acondicionamento forem 
constituídos de polietileno de alta densidade - PEAD, de-
verá ser observada a compatibilidade entre as substân-
cias. 

d) Os resíduos que irão ser encaminhados para recicla-
gem ou reaproveitamento devem ser acondicionados em 
recipientes individualizados, observadas as exigências de 
compatibilidade química o resíduo com os materiais das 
embalagens, de forma a evitar reação química entre seus 
componentes e os da embalagem, tanto quanto o enfra-
quecimento ou deterioração da mesma. Não se deve per-
mitir que o material da embalagem seja permeável aos 
componentes do resíduo. 

e) Devem ser acondicionados em recipientes de material 
rígido, adequados para cada tipo de substância química, 
respeitadas as suas características físico-químicas e seu 
estado físico;

f) As embalagens secundárias, que não entraram em con-
tato com o produto, devem ser fisicamente descaracteri-
zadas e acondicionadas como resíduo do grupo D. Devem 
ser preferencialmente encaminhadas para processo de 
reciclagem; 

g) As embalagens primárias, secundárias e os materiais 

I - Grupo “A” - potencialmente infectantes: são resíduos 
com a possível presença de agentes biológicos que, por 
suas características de maior virulência ou concentração, 
podem apresentar risco de infecção, como bolsa de san-
gue contaminado, gases, agulhas e seringas;

II - Grupo “B” - químicos: resíduos contendo substân-
cias químicas que apresentam risco à saúde pública ou ao 
meio ambiente, independente de suas características de 
inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. 
São exemplos: medicamentos vencidos, contaminados, 
apreendidos para descarte, parcialmente utilizados e de-
mais medicamentos impróprios ao consumo; substâncias 
para revelação de filmes usados em Raio-X; entre outros 
resíduos contaminados com substâncias químicas perigo-
sas;

III - Grupo “C” - rejeitos radioativos: são quaisquer ma-
teriais resultantes de atividades humanas que contenham 
radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de 
isenção especificada na norma da Comissão Nacional de 
Energia Nuclear, CNEN–NE–6.02, e para os quais a reuti-
lização é imprópria ou não prevista;

IV - Grupo “D” - resíduos comuns: são aqueles que não 
apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saú-
de ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos 
resíduos domiciliados. Exemplos: papel de uso sanitário, 
absorventes higiênicos, sobras de alimentos e do preparo 
de alimentos, resíduos provenientes das áreas adminis-
trativas, resíduos de varrição, flores, podas e jardins;

V - Grupo “E” - perfurocortantes: são objetos e instru-
mentos contendo cantos, bordas, pontos ou protuberân-
cias rígidas e agudas, capazes de cortar ou perfurar.

CAPÍTULO VII

DA SEGREGAÇÃO

Art. 9º O resíduo deve passar pelo processo de segrega-
ção no local de sua geração, de acordo com as caracterís-
ticas físicas, químicas, biológicas, a sua espécie, estado 
físico e classificação. 

CAPÍTULO VIII

DO ACONDICIONAMENTO DOS RESÍDUOS DE SAÚ-
DE

Art. 10. Do Grupo A:

a) Os sacos para acondicionamento dos resíduos do grupo 
A devem estar contidos em recipientes de material lavá-
vel, resistente à punctura, ruptura e vazamento, imper-
meável, com tampa provida de sistema de abertura sem 
contato manual, com cantos arredondados. É importante 
que os recipientes sejam resistentes a tombamento e de-
vem ser respeitados os limites de peso de cada envólucro. 
Os sacos devem estar identificados com a simbologia da 
substância infectante e ser de cor branca leitosa; 

b) É proibido o esvaziamento dos sacos ou seu reaprovei-
tamento; 

c) Os resíduos do grupo A, que necessitam de tratamen-
to, precisam ser inicialmente acondicionados de maneira 
compatível com o processo de tratamento a ser utilizado. 
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que para o descarte, deverá ser considerado o resíduo de 
maior risco;

CAPÍTULO IX

DA REMOÇÃO INTERNA DOS RESÍDUOS

Art. 15. A remoção interna dos resíduos deve ser feita se-
paradamente e em recipientes específicos para cada tipo 
de resíduo.

Parágrafo único - A remoção interna de resíduos deve ser 
realizada em sentido único, com roteiro definido e em ho-
rários não coincidentes com maior fluxo de pessoas.

Art. 16. Caso o volume de resíduos gerados e a distância 
entre o ponto de geração e o abrigo externo justifiquem, 
os estabelecimentos municipais de saúde deverão criar 
abrigos internos, próximos aos pontos de geração, visan-
do agilizar a coleta dentro do estabelecimento e otimizar 
o traslado entre os pontos geradores e o abrigo externo.

§1º O armazenamento temporário dos resíduos nos abri-
gos internos não poderá ser feito com disposição direta 
dos sacos sobre o piso.

§2º Quando não estiverem sendo utilizados, os contêine-
res deverão permanecer guardados no abrigo externo ou 
no abrigo interno.

Art. 17. Os equipamentos utilizados na coleta e transporte 
de lixo infectante não poderão ser utilizados para trans-
portar outros tipos de resíduos.

Art. 18. O abrigo externo deverá ser construído em local 
de fácil acesso ao veículo coletor e próximo ao imóvel 
gerador do resíduo, devendo ser exclusivo para esse fim, 
sendo proibida a guarda de materiais e utensílios de lim-
peza, bem como quaisquer outros tipos de ferramentas 
nesse local.

CAPÍTULO X

DO ARMAZENAMENTO EXTERNO

Art. 19. O Armazenamento Externo consiste na guarda 
dos recipientes de resíduos até a realização da etapa de 
coleta externa, em ambiente exclusivo com acesso facili-
tado para os veículos coletores:

I - os resíduos do Grupo A, B e E - devem ser armazena-
dos em local dimensionado de acordo com o volume de 
resíduos gerados, e de acordo com a periodicidade de co-
leta, o piso deve ser revestido de material liso, impermeá-
vel, lavável e de fácil higienização. O fechamento deve ser 
constituído de alvenaria revestida de material liso, lavável 
e de fácil higienização, com aberturas para ventilação, de 
dimensão equivalente a, no mínimo, 1/20 (um vigésimo) 
da área do piso, com tela de proteção contra insetos;

II - os resíduos do Grupo D - lixo comum - deve ser aloja-
do em locais diferentes dos infectantes e serão coletados 
pelo órgão municipal de limpeza urbana e receberão tra-
tamento e disposição final semelhante aos determinados 
para os resíduos domiciliares, desde que resguardadas as 
condições de proteção ao meio ambiente e à saúde pú-
blica;

§ 1º Quando não assegurada à devida segregação, estes 

contaminados por substância química devem ter o mesmo 
tratamento das substâncias químicas que as contamina-
ram;

h) Para os cartuchos de impressão, sempre que possível, 
deve-se buscar empresas que prestam o serviço de re-
carga. Caso não haja possibilidade de recarga, o mesmo 
deve ser acondicionado como resíduo do grupo D. Pode 
ser utilizado o plástico dos resíduos para reciclagem, com 
emissão de certificado de recolhimento;

i) As lâmpadas fluorescentes devem ser acondicionadas 
separadamente do restante dos resíduos, para que sejam 
enviadas à reciclagem, com emissão de certificado de re-
colhimento;

j) Pilhas e baterias devem ser encaminhadas para o setor 
de almoxarifado e a devida providencia tomada de acordo 
com a Resolução CONAMA nº 401/08 e alterações;

Art. 12. Do Grupo C:

I – Rejeitos Radioativos: 

a) Devem ser acondicionados em recipientes de chumbo, 
com blindagem adequada ao tipo e ao nível de radiação 
emitida, e ter a simbologia de radioativo. 

b) Os serviços que geram resíduos do grupo C – rejeitos 
radioativos – devem contar com profissional devidamente 
registrado pela CNEN (Conselho Nacional de Energia Nu-
clear) nas áreas de atuação correspondentes conforme a 
norma NE 6.01 ou NE 3.03 da CNEN;

Art. 13. Do Grupo D: 

a) Resíduos com características semelhantes aos domici-
liares devem ser acondicionados em sacos impermeáveis, 
de acordo com as orientações dos serviços locais de lim-
peza urbana;

b) Os cadáveres de animais devem ter acondicionamen-
to e transporte diferenciados, de acordo com o porte do 
animal, desde que submetidos à aprovação pelo órgão de 
limpeza urbana, responsável direto ou coordenador das 
etapas de coleta, transporte e disposição final. 

Art. 14. Do Grupo E :

a) Para os resíduos cortantes ou perfurantes, o pré-acon-
dicionamento deve ser em recipiente rígido, estanque, re-
sistente à punctura, ruptura e vazamento, impermeável, 
com tampa, contendo a simbologia da substância;

b) Os materiais perfuro cortantes devem ser acondiciona-
dos separadamente, no local de sua geração, imediata-
mente após o uso;

c) É expressamente proibido o esvaziamento desses reci-
pientes para o seu reaproveitamento; 

d) Quando o gerador de RSS gerar material perfuro cor-
tante dos grupos A e B, poderá ser utilizado um único re-
cipiente de acondicionamento na unidade geradora, sendo 
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Art. 26. Casos omissos deste normativo serão tratados 
junto a Secretaria Municipal de Saúde, a quem cabe, tam-
bém, prestar esclarecimentos adicionais a respeito deste 
documento com anuência da Controladoria Geral. 

Art. 27. Eventuais impropriedades ocorridas em descum-
primento da presente instrução que não puderem ser sa-
nadas pela Secretaria Municipal de Saúde deverão ser co-
municadas formalmente à Controladoria Geral. 

Art.28. Cabe a Vigilância Sanitária Municipal, Estadual e 
Federal fiscalizar o cumprimento desta Instrução Norma-
tiva, reservando-se o direito de realizar inspeções peri-
ódicas nas Unidades Municipais de Saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde de São Domingos do Norte. 

Art. 29. Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir 
da data de sua publicação. 

José Geraldo Guidoni

Prefeito Municipal de São Domingos do Norte/ES

Maria Goreth Barbosa Carneiro

Secretária Municipal de Controle Interno e Trans-
parência

Rosimary da Penha Gasparoni Comper

Secretária Municipal de Saúde.

Arcângelo Dalmazo

Representante SCVS

DECRETO N 1329
Publicação Nº 6039

DECRETO Nº 1.329, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014.

Aprova a Instrução Normativa SCV nº. 001/2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO 
NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 66, inciso V e 74, I, “g” da Lei Orgânica do 
Município de São Domingos do Norte e, de acordo com a 
Lei Municipal n° 691 de 29 de março de 2012,que dispõe 
sobre o Sistema de Controle Interno do Município de São 
Domingos do Norte-ES, no âmbito da Prefeitura Municipal 
de São Domingos do Norte, abrangendo as administra-
ções Direta e Indireta,

DECRETA:

Art. 1º Fica avocada a competência a que alude o art. 
66-J da Lei nº 71, de 30 de junho de 1995, para aprovar 
a Instrução Normativa SCV nº 001/2014, que dispõe 
sobre Normas e Procedimentos a serem observados de 
controle e Acompanhamento dos Consórcios do Município 
de São Domingos do Norte, fazendo parte integrante des-
te Decreto.

Art. 2º Cabe à Seccional de controle interno pertecen-
te a Assessoria de Planejamento, a responsabilidade pelo 
cumprimento da presente Instrução Normativa. 

serão considerados, na sua totalidade, como pertencentes 
ao Grupo “A”, salvo o resíduo sólido pertencente ao grupo 
“B” que, por sua peculiaridade, deverá ser sempre sepa-
rado dos resíduos com outras qualificações.

§ 2º Os resíduos do Grupo D, quando for passível de pro-
cesso de reutilização, recuperação ou reciclagem devem 
atender as normas legais de higienização e descontami-
nação.

CAPÍTULO XI

DA LIMPEZA E DESINFECÇÃO

Art. 20. Os recipientes, os contêineres e os abrigos inter-
nos e externos, serão submetidos a processo de limpeza 
e desinfecção simultâneas, obrigatória e imediatamente 
após a coleta dos resíduos.

Art. 21. A desinfecção deverá ser feita com solução de 
hipoclorito de sódio a 2% (dois por cento) e sabão ou de-
tergente e a lavagem com água corrente em abundância.

Parágrafo único. O procedimento previsto no caput deverá 
ser feito pelo profissional de limpeza do estabelecimento 
municipal de saúde.

Art. 22. Cuidados com utensílios de limpeza: 

a) Escovas – Devem ser lavadas com água e sabão dia-
riamente após o uso e postas para secar com cerdas para 
baixo;

b) Baldes – Devem ser lavados diariamente ou desinfeta-
dos. Guardá-los limpos, secos e embocados;

c) Panos – Todos os panos, após uso, devem ser lavados 
com água e sabão e após limpeza devem ser desinfeta-
dos. Devem ser marcados por unidade e usados em uni-
dades específicas.

CAPÍTULO XII

DA DISPOSIÇÃO FINAL DOS RSS

Art. 23. Cabe a contratada pela Prefeitura Municipal de 
São Domingos do Norte, a coleta e transporte de resíduos 
de saúde bem como a destinação final dos resíduos no 
âmbito das Unidades Municipais de Saúde. 

Parágrafo único. A destinação final dos RSS deve obede-
cer a critérios técnicos de construção e operação, e licen-
ciamento em órgão ambiental competentes. 

CAPÍTULO XIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.

Art. 24. Os termos contidos nesta Instrução Normativa, 
não eximem a observância das demais normas pertinen-
tes que deverão ser respeitadas por exigência legal. 

Art. 25. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada 
sempre que fatores organizacionais, legais e/ou técnicos 
assim exigirem, bem como manter o processo de melho-
ria contínua dos serviços públicos municipais.
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Estado do Espírito Santo e na Instrução Normativa Nº 
001/2012 que dispõem sobre a produção de Instruções 
Normativas Normas das Normas.

Resolve:

I - FINALIDADE

Disciplinar e normatizar os procedimentos de controle e 
acompanhamento dos Consórcios. Verificar o cumprimen-
to da Lei Federal nº. 11.107/2005 no que diz respeito às 
associações públicas. Atender os dispositivos contidos na 
Constituição Federal;

II - ABRANGÊNCIA

Abrange todos os consórcios que o Poder Executivo Muni-
cipal participe, sendo direta ou indiretamente através de 
suas Unidades Administrativas do Município de São Do-
mingos do Norte/ES.

III - CONCEITOS

Consócios Públicos

Os consórcios públicos são parcerias formadas por dois ou 
mais entes da federação, para a realização de objetivos de 
interesse comum, em qualquer área. Os consócios podem 
discutir formas de promover o desenvolvimento regional, 
gerir o tratamento de lixo, saneamento básico da região, 
saúde, abastecimento e alimentação ou ainda execução 
de projetos urbanos. Eles têm origem nas associações 
dos municípios, que já eram previstas na Constituição de 
1937.

IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR

1 - Lei Federal nº. 11.107/2005;

2 - Lei Federal 4.320/64;

3 - Constituição Federal de 1988;

4 - Lei Orgânica Municipal.

V - RESPONSABILIDADES

Unidade Responsável pela Instrução Normativa

1.1 - Promover a divulgação da Instrução Normativa, 
mantendo-a atualizada; 

1.2 - Orientar as áreas executoras e supervisionar sua 
aplicação; 

1.3 - Promover discussões técnicas com as unidades exe-
cutoras e com a unidade responsável pela coordenação 
do controle interno, para definir as rotinas de trabalho e 
os respectivos procedimentos de controle que devem ser 
objeto de alteração, atualização ou expansão. 

Unidades Executoras

2.1 - Atender às solicitações da unidade responsável pela 
Instrução Normativa, quanto ao fornecimento de informa-
ções e à participação no processo de atualização;

Art. 3º Caberá a Secretaria Municipal de Controle Inter-
no e Transparência, a modificação da presente Instrução 
Normativa quando se fizer necessário, por meio de ato 
próprio, sendo portanto a presente avocação de compe-
tência vigente apenas para aprovação inicial.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Domingos do Norte 
- E.S., 16 de Dezembro de 2014. 

JOSE GERALDO GUIDONI

Prefeito Municipal

INSTRUÇÃO NORMATIVA - SCV Nº. 001/2014

Dispõe Sobre Normas e Procedimentos a se-
rem Observados de Controle e Acompanha-
mento dos Consórcios do Município de São 
Domingos do Norte –ES.

INSTRUÇÃO NORMATIVA SECONT – SCV 001/2014

DATA: 15 de Dezembro de 2014.

VERSÃO – 1.0 de 15 de Dezembro de 2014.

APROVAÇÃO EM: 16 de Dezembro de 2014.

ATO APROVAÇÃO: Decreto n° 1.329 de 16 de Dezembro 
de 2014

UNIDADES RESPONSÁVEIS:UCCI – UNIDADE CENTRAL 
DE CONTROLE INTERNO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
-ES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 66, inciso V e 74, I, “g” da Lei Orgânica Municipal.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E 
TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribui-
ções que lhe conferem o art. 31 da Constituição Federal, 
art. 59 da Lei Complementar nº.101/2000 e atendendo ao 
disposto nos artigos 103 e 104 da Lei Orgânica Municipal;

Considerando o disposto na Lei nº 71, de 30 de junho de 
1995, alterada pela Lei nº 691, de 29 de março de 2012, 
no seu artigo 66-A, que dispõe sobre o Sistema de Con-
trole Interno Municipal nos termos do art. 31 da Consti-
tuição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 
4 de maio de 2000 e arts. 103 e 104 da Lei Orgânica do 
Município de São Domingos do Norte - ES;

Considerando que esta Instrução Normativa dispõe a res-
peito das rotinas de trabalho a serem observadas pelas 
diversas Unidades da Estrutura do Município, objetivando 
a implementação de procedimentos de controle, com vis-
tas à eficácia, eficiência e transparência da aplicação dos 
recursos públicos, no âmbito do Poder Executivo Municipal 
de São Domingos do Norte - ES.

Considerando que esta Instrução Normativa tem por fina-
lidade normatizar os procedimentos de controle e acom-
panhamento dos Consórcios do Poder Executivo Municipal 
de São Domingos do Norte.

Considerando que esta instrução normativa fundamenta-
se na resolução Nº 227/2011 do Tribunal de Constas do 
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Presidência e Secretaria; 

e) Executiva, com parecer prévio do Conselho Fiscal; 

f) Deliberar sobre as quotas de contribuição dos municí-
pios consorciados; 

g) Contratar auditoria externa para analisar o desenvolvi-
mento das operações do consórcio. 

3 - Finalidades

3.1 - Promover formas articuladas de planejamento e 
execução de ações e serviços com vistas ao cumprimento 
dos princípios de integridade, equidade e universalidade 
do atendimento no território comum do consórcio; 

3.2 - Representar o conjunto dos Municípios que integram, 
em assuntos de interesse comum, perante quaisquer ou-
tras entidades do direito público e privado, nacional e in-
ternacional; 

3.3 - Desenvolver serviços e atividades de interesse dos 
Municípios consorciados, de acordo com programa de tra-
balho aprovado pelo conselho Diretor; 

3.4 - Planejar, adotar e executar programas e medidas 
destinadas a promover e acelerar o desenvolvimento so-
cioeconômico da região compreendida pelos municípios 
consorciados, objetivando promover o bem estar dos ha-
bitantes da região; 

3.5 - Promover a melhoria da qualidade de vida da popu-
lação residente nos municípios integrantes do Consórcio. 

4 - Patrimônio e Dos Recursos Financeiros

4.1 - Constituem recursos financeiros dos consórcios:

a) A quota de contribuição dos municípios integrantes 
aprovadas pelo Conselho Diretor; 

b) Os auxílios, contribuições e subvenções concedidos por 
entidades públicas ou particulares;

c) Os saldos do exercício; 

d) As doações e legados; 

e) As rendas eventuais inclusive resultantes de deposito 
de capitais; 

f) O produto de alienação de seus bens. 

5 - Parecer da Comissão de Patrimônio

5.1 - O parecer da Comissão de Patrimônio poderá ser:

a) De doação de alguns bens; 

b) De recuperação de outros; 

c) De alienação através de Leilão Oficial; 

d) De inutilização. 

5.2 - Em qualquer um dos casos sugeridos pela Comis-
são de Patrimônio, o parecer deverá ser homologado pelo 
Conselho dos Prefeitos, e deverão ser seguidos os proce-
dimentos adequados a cada sugestão aprovada.

2.2 - Alertar a unidade responsável pela Instrução Nor-
mativa necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a 
principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de 
operacional; 

2.3 - Sobre as alterações que se fizerem sua otimização, 
tendo em vista, controle e o aumento da eficiência. 

2.4 - Manter a Instrução Normativa à disposição de todos 
os funcionários da unidade, velando pelo fiel cumprimento 
da mesma; 

2.5 - Cumprir fielmente as determinações da Instrução 
Normativa, em especial quanto aos procedimentos de 
controle e quanto à padronização dos procedimentos na 
geração de documentos, dados e informações. 

Unidade Responsável pela Coordenação do Controle 
Interno

3.1 - Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações 
da Instrução Normativa, em especial no que tange à iden-
tificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos 
procedimentos de controle; 

3.2 - Através da atividade de auditoria interna, avaliar 
a eficácia dos procedimentos de controle, propondo alte-
rações na Instrução Normativa para aprimoramento dos 
controles. 

VI - PROCEDIMENTOS

1 - Administração

1.1 - A estrutura da Administração do consórcio é forma-
da na maioria por membros eleitos, com mandatos de 
duração de 2 (dois) ano, as decisões são tomadas com 
a aprovação da maioria, e os membros que presidirão o 
consórcio não farão jus a qualquer remuneração.

1.1.1 - Estrutura básica:

a) Conselho Diretor ou Conselho Deliberativo; 

b) Conselho Fiscal; 

c) Grupo de Apoio; 

d) Secretaria Executiva; 

e) Câmaras Técnicas. 

1.1.2 - È facultado a qualquer tempo, o ingresso de novos 
associados, e a critério do Conselho Diretor, que se fará 
por termo aditivo.

2 - Competências

2.1 - Compete ao Conselho Deliberativo e Diretor:

a) Aprovar o planejamento estratégico do consórcio; 

b) Definir as políticas patrimonial e financeira e aprovar os 
programas de investimento do consórcio; 

c) Deliberar sobre a inclusão e exclusão de sócios; 

d) Apreciar as contas do exercício anterior, prestadas pela 
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DECRETO N 1330
Publicação Nº 6040

DECRETO Nº 1.330, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014.

Aprova a Instrução Normativa SCV nº. 002/2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO 
NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 66, inciso V e 74, I, “g” da Lei Orgânica do 
Município de São Domingos do Norte e, de acordo com a 
Lei Municipal n° 691 de 29 de março de 2012,que dispõe 
sobre o Sistema de Controle Interno do Município de São 
Domingos do Norte-ES, no âmbito da Prefeitura Municipal 
de São Domingos do Norte, abrangendo as administra-
ções Direta e Indireta,

DECRETA:

Art. 1º Fica avocada a competência a que alude o art. 
66-J da Lei nº 71, de 30 de junho de 1995, para aprovar 
a Instrução Normativa SCV nº 002/2014, que dispõe 
sobre Normas e Procedimentos a serem observados na 
Captação de Recursos Estaduais e Federais do Município 
de São Domingos do Norte, fazendo parte integrante des-
te Decreto.

Art. 2º Cabe à Seccional de controle interno pertecen-
te a Assessoria de Planejamento, a responsabilidade pelo 
cumprimento da presente Instrução Normativa. 

Art. 3º Caberá a Secretaria Municipal de Controle Inter-
no e Transparência, a modificação da presente Instrução 
Normativa quando se fizer necessário, por meio de ato 
próprio, sendo portanto a presente avocação de compe-
tência vigente apenas para aprovação inicial.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Domingos do Norte 
- E.S., 16 de Dezembro de 2014. 

JOSE GERALDO GUIDONI

Prefeito Municipal

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCV Nº. 002/2014

Dispõe Sobre Normas e Procedimentos a se-
rem Observados na Captação de Recursos Es-
taduais e Federais n o  M u n i c í p i o  d e  S ã o 
D o m i n g o s  d o N o r t e  -  E S

INSTRUÇÃO NORMATIVA SECONT - SCV 002/2014

DATA: 15 de Dezembro de 2014.

VERSÃO : 1.0 de 15 de Dezembro de 2014.

APROVAÇÃO EM: 16 de Dezembro de 2014.

ATO APROVAÇÃO: Decreto n° 1.330 de 16 de Dezembro 
de 2014.

UNIDADES RESPONSÁVEIS:UCCI – UNIDADE CENTRAL 
DE CONTROLE INTERNO SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
-ES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 66, inciso V e 74, I, “g” da Lei Orgânica Municipal.

6 - Receita dos Repasses

6.1 - Os repasses efetuados pelos Municípios membros do 
Consórcio, deverão ser testados quanto ao cumprimento 
do valor conveniado com cada um dos Municípios, bem 
quanto ao prazo estipulado para o repasse.

VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

1 - Antes de iniciar qualquer auditoria no Consórcio, os 
membros do Controle Interno deverão conhecer plena-
mente as disposições contidas no Estatuto de Formação 
do Consórcio.

2 - A equipe de Controle Interno responsável pela audito-
ria no Consórcio será aquela determinada pela Assembléia 
Geral do Conselho de Prefeitos, podendo ser composta por 
mais de uma unidade de Controle Interno dos Municípios 
membros ou ainda a unidade de Controle Interno respon-
sável pela auditoria no Consórcio será aquela do Município 
em que o Prefeito seja o Presidente do Consórcio.

3 - Ressalva-se os casos onde existe outra determinação 
expressa pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE. Os 
papéis de trabalho originados pela auditoria no Consórcio, 
deverão ficar arquivados junto ao Controle Interno que 
executou a auditoria. O Conselho Fiscal do Consórcio, se 
julgar necessário, poderá solicitar cópias dos papéis de 
trabalho ao Controle Interno.

4 - Os consórcios terão sua duração indeterminada.

5 - Toda e qualquer dúvida ou omissão gerada por esta 
Norma Interna deverá ser solucionada junto ao Controle 
Interno.

6 - Qualquer omissão ou dúvida gerada por esta Norma 
Interna, deverá ser esclarecida junto ao Controle Interno.

Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação.

José Geraldo Guidoni

Prefeito Municipal

Maria Goreth Barbosa Carneiro

Secretária Municipal do Controle Interno e Transparência.

Roque Siqueira Gomes

Assessor de Planejamento

Kenny Bohry

Representante da SCV
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Órgão ou entidade da administração pública municipal 
direta ou indireta responsável pela transferência dos re-
cursos financeiros ou pela descentralização dos créditos 
orçamentários destinados à execução do objeto do convê-
nio, acordo, ajuste ou instrumento congênere.

Convenente

Entidades públicas ou organizações particulares de direito 
privado, nacional ou estrangeira, sem fins lucrativos com 
o qual a administração pública municipal pactue a execu-
ção de programa de governo e ações mediante a celebra-
ção de convênios ou instrumentos congêneres.

Interveniente

Entidades públicas ou organizações particulares de direito 
privado, nacional ou estrangeira, sem fins lucrativos com 
o qual a administração pública municipal pactue a execu-
ção de programa de governo e ações mediante a celebra-
ção de convênios ou instrumentos congêneres.

Termo Aditivo

Instrumento que tenha como objetivo a modificação de 
convênio já celebrado, e cuja formalização deve obriga-
toriamente ocorrer durante o período de vigência do ins-
trumento de convênio, vedada a alteração da natureza do 
objeto aprovado.

Ente da Federação

A União, cada Estado, o Distrito Federal e cada Município, 
nos quais se incluem os respectivos Poderes e a Adminis-
tração Direta e Indireta.

Plano de Trabalho

Instrumento que integra as solicitações de convênios, 
contendo todo o detalhamento das responsabilidades as-
sumidas por cada um dos participantes.

Cadastro Institucional

Instrumento que integra as solicitações de convênio, con-
tendo informações pertinentes das instituições.

Termo de Referência

Documento emitido e assinado pelo órgão gestor auto-
rizando a celebração do convênio, com base na análise 
do plano de trabalho apresentado e com a indicação da 
dotação orçamentária do convênio.

Objeto

O Produto final do convênio, observado o plano de traba-
lho e as suas finalidades.

Contrapartida

É a parcela de recursos próprios, financeiros ou não, que 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E 
TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribui-
ções que lhe conferem o art. 31 da Constituição Federal, 
art. 59 da Lei Complementar nº.101/2000 e atendendo ao 
disposto nos artigos 103 e 104 da Lei Orgânica Municipal;

Considerando o disposto na Lei nº 71, de 30 de junho de 
1995, alterada pela Lei nº 691, de 29 de março de 2012, 
no seu artigo 66-A, que dispõe sobre o Sistema de Con-
trole Interno Municipal nos termos do art. 31 da Consti-
tuição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 
4 de maio de 2000 e arts. 103 e 104 da Lei Orgânica do 
Município de São Domingos do Norte - ES;

Considerando que esta Instrução Normativa dispõe a res-
peito das rotinas de trabalho a serem observadas pelas 
diversas Unidades da Estrutura do Município, objetivando 
a implementação de procedimentos de controle, com vis-
tas à eficácia, eficiência e transparência da aplicação dos 
recursos públicos, no âmbito do Poder Executivo Municipal 
de São Domingos do Norte - ES.

Considerando que esta Instrução Normativa tem por den-
tre outras finalidades, estabelecer os procedimentos 
para gerar receita e captação de recursos, oriundos 
de fontes federais e estaduais,no Município de São 
Domingos do Norte.

Considerando que esta instrução normativa fundamenta-
se na resolução Nº 227/2011 do Tribunal de Constas do 
Estado do Espírito Santo e na Instrução Normativa Nº 
001/2012 que dispõem sobre a produção de Instruções 
Normativas Normas das Normas.

Resolve:

I - FINALIDADE

Disciplinar a celebração de convênio e instrumentos con-
gêneres recebidos, de natureza financeira ou não, pelos 
órgãos ou entidades da administração pública direta ou 
indireta, que tenham como objeto a execução descentra-
lizada de programas de governo, ações, projetos ou rea-
lização de eventos e, instrui a execução da prestação de 
contas de subvenções, auxílios e contribuições junto ao 
Poder Municipal e de outras providencias.

II - ABRANGÊNCIA

Abrange todas as unidades da estrutura organizacional 
das Administrações Direta e Indireta do Poder Executivo 
Municipal, além das entidades e pessoas beneficiadas com 
recursos públicos do Município de São Domingos do Norte.

III - CONCEITOS

Convênio

Instrumento que disciplina a transferência de recursos 
públicos e que tenha como partes, de um lado a adminis-
tração municipal direta ou indireta, e de outras entidades 
públicas ou de organizações particulares, visando a exe-
cução descentralizada de programas de governo e ações 
com objetivos de interesse público ou da coletividade, em 
regime de mútua cooperação.

Concedente
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4 - Constituição do Estado do ES;

6 - Demais legislações e normas que tenham influência 
direta com as atividades que integram o Setor de Convê-
nios;

V - RESPONSABILIDADES

Unidade Responsável pela Instrução Normativa:

1.1 - Promover a divulgação da Instrução Normativa, 
mantendo-a atualizada; 

1.2 - Orientar as áreas executoras e supervisionar sua 
aplicação; 

1.3 - Promover discussões técnicas com as unidades exe-
cutoras e com a unidade responsável pela coordenação 
do controle interno, para definir as rotinas de trabalho e 
os respectivos procedimentos de controle que devem ser 
objeto de alteração, atualização ou expansão. 

Unidades Executoras:

2.1 - Atender às solicitações da unidade responsável pela 
Instrução Normativa, quanto ao fornecimento de informa-
ções e à participação no processo de atualização;

2.2 - Alertar a unidade responsável pela Instrução Nor-
mativa necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a 
principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de 
operacional;

2.3 - Sobre as alterações que se fizerem sua otimização, 
tendo em vista, controle e o aumento da eficiência. 

2.4 - Manter a Instrução Normativa à disposição de todos 
os funcionários da unidade, velando pelo fiel cumprimento 
da mesma; 

2.5 - Cumprir fielmente as determinações da Instrução 
Normativa, em especial quanto aos procedimentos de 
controle e quanto à padronização dos procedimentos na 
geração de documentos, dados e informações. 

Unidade Responsável pela Coordenação do Controle 
Interno:

3.1 - Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações 
da Instrução Normativa, em especial no que tange à iden-
tificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos 
procedimentos de controle; 

3.2 - Através da atividade de auditoria interna, avaliar a 
eficácia dos procedimentos de controle inerentes ao SCV, 
propondo alterações na Instrução Normativa para aprimo-
ramento dos controles. 

VI - PROCEDIMENTOS

1 - Celebração de Convênios Junto ao Estado

1.1 - Os convênios serão propostos mediante ofício e so-
mente serão celebrados após o credenciamento e habili-
tação do conveniente, e registro do plano de trabalho no 
SIGA. 

1.2 - O credenciamento deverá ser solicitado pelo conve-
niente através do Sistema de Gerenciamento de Convênio 
- SIGA, por pessoas habilitadas, no endereço www.con-
venios.es.gov.br, ocasião em que receberá um código de 

a convenente aplica na execução do objeto de convênio.

Valor do Convênio

É o montante referente ao valor do repasse feito pela 
concedente mais a importância relativa à contrapartida 
do convenente, quando esta for financeira, ajustada no 
convênio e respectivo plano de trabalho, inclusive para 
efeitos de devolução.

Prestação de Contas

É a documentação apresentada para comprovar a execu-
ção de uma parcela recebida ou dos recursos recebidos 
ao longo do ano, seja ao nível de convênio ou de qualquer 
um dos auxílios financeiros abaixo identificados.

Transferência voluntária

É a entrega de recursos correntes ou de capital a outro 
ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou as-
sistência financeira, que não decorra de determinação 
constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de 
Saúde, direcionada à consecução de obras ou serviços de 
interesse recíproco da Administração e da entidade que 
recebe os recursos.

Subvenção Social

É a transferência corrente destinada a cobrir despesas de 
custeio e/ou manutenção das entidades e visam à pres-
tação de serviços essenciais de assistência social, médica 
e educacional.

Contribuições

Despesas que não correspondam contraprestação direta 
em bens ou serviços e não sejam reembolsáveis pelo re-
cebedor, inclusive as destinadas a atender às despesas 
de manutenção de outras entidades de direito público ou 
privado, observado o disposto na legislação vigente.

Auxílio Financeiro

Destina-se a atender entidades sem fins lucrativos, na 
prestação de serviços essenciais à comunidade, em cará-
ter suplementar aos recursos de origem privada, quando 
esses recursos aplicados aos objetivos se revelarem mais 
econômicos.

Auxílios

São transferências de capital destinadas a atender despe-
sas de investimentos ou inversões financeiras de outras 
esferas de governo ou de entidades privadas sem fins lu-
crativos, derivados da lei orçamentária.

IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR

1 - Instrução Normativa 01/1997/STN;

2 - Constituição Federal de 1988;

3 - Lei Federal 4.320/64;
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a) Número do instrumento e ordem sequencial; 

b) Ementa; 

c) Nome da instituição; 

e) Número da inscrição no CNPJ; 

f) Endereço, ato de criação quando for o caso; 

g) Nome, cargo, função, formação, endereço residencial, 
número e órgão expedidor da carteira de identidade e nú-
mero de inscrição no CPF / MF dos respectivos titulares ou 
daqueles que estiverem atuando por delegação de com-
petência, indicando-se também, os atos de investidura na 
função de cada titular. 

2.2 - Além das partes deverão assinar obrigatoriamente o 
Termo de Convênio duas testemunhas e o interveniente, 
se houver.

3 - Cláusulas Obrigatórias

3.1 - Objeto e seus elementos característicos, com descri-
ção sucinta, clara e precisa do que se pretende realizar ou 
obter em consonância com o Plano de Trabalho. 

3.2 - A participação de cada convenente, incluindo a con-
trapartida. 

3.3 - Vigência de acordo com o Plano de Trabalho, consi-
derando o prazo de 30 dias ao término para a prestação 
de contas. 

3.4 - Prerrogativa de estado, através de órgão ou respon-
sável pelo programa, de conservar a autoridade normati-
va e exercer controle e fiscalização sobre a execução, de 
modo a evitar a descontinuidade da execução. 

3.5 - Classificação da funcional-programática e categoria 
econômica da despesa. 

3.6 - Liberação de recursos de acordo com o Plano de 
Trabalho. 

3.7 - Obrigatoriedade de o convenente apresentar relató-
rios de execução física-financeira e prestar contas. 

3.8 - Quando os repasses forem parcelados, o convenente 
deverá prestar contas da parcela anterior para habilitar-
se a parcela seguinte. 

3.9 - Definição do direito de propriedade dos bens re-
manescentes na data de conclusão ou extinção do ins-
trumento e que em razão deste tenham sido adquiridos, 
produzidos ou construídos. 

3.10 - Não poderá estar em mora, nem em débito com a 
União, inclusive no tocante às contribuições de que tratam 
os arts. 195 (INSS), 239 (PIS) e 7º, inc. III (FGTS) da 
CF/88; ou no caso de dívidas parceladas, que as parcelas 
estão sendo honradas. 

3.11 - Não estar em falta com a relação às prestações 
de contas relativas a recursos anteriormente recebidos 
da mediante convênios, acordos, ajustes, subvenções so-
ciais, contribuições, auxílios ou similares. 

usuário e senha de acesso ao SIGA. 

1.3 - Para a habilitação, o conveniente deverá encaminhar 
a documentação institucional e de regularidade fiscal para 
a Subgerência de Cadastro de Fornecedores da Secretaria 
de Estado de Gestão e Recursos Humanos. 

1.4 - O registro do Plano de Trabalho somente será possí-
vel após a devida validação do credenciamento pela Sub-
gerência de Cadastro de Fornecedores da SEGER. 

1.5 - O proponente terá sua habilitação aprovada junto 
ao SIGA após a análise da documentação encaminhada, 
de acordo com o tipo de pessoa jurídica correspondente. 

1.6 - Documentos institucionais: 

a) Cópia autenticada do cartão do CNPJ; 

b) Cópia autenticada do CPF do Dirigente; 

c) Cópia autenticada da Carteira de Identidade do Diri-
gente; 

d) Cópia autenticada do ato da nomeação ou posse do 
Dirigente; 

e) Cópia autenticada da Ata de Eleição da diretoria devi-
damente registrada, em cartório se for o caso; 

f) Declarações de regularidade fiscal;

1.7 - Documentos de regularidade fiscal:

a) Certidão Negativa de Débitos - CND junto ao Instituto 
Nacional de Seguridade Social - INSS, ou comprovante de 
recolhimento dos (03) últimos meses anteriores á assina-
tura do Convênio; 

b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço FGTS junto a Caixa Econômica Federal; 

c) Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP junto 
a Previdência Social, no caso de possuir Previdência Pró-
pria; 

d) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Pública Es-
tadual; 

e) Certidão Negativa de Dívida Ativa da Procuradoria Ge-
ral do Estado; 

1.8 - Documentos relativos ao Convênio que deverão ser 
anexados ao processo no Órgão ou Entidade Concedente:

a) Plano de trabalho; 

b) Projeto básico e cronograma físico-financeiro da obra, 
se for o caso; 

c) Cópia do certificado de propriedade do imóvel, em 
nome do conveniente, devidamente registrado no cartório 
de imóveis, se for o caso; 

d) Licenças ambientais, no caso de obras, especialmente 
para a construção de unidades habitacionais através do 
Programa Estadual de habitação; 

e) Cópia do Ato de Calamidade Pública, se for o caso. 

2 - Formalização

2.1 - Nos termos de Convênio constarão:
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6 - Liberação dos Recursos

6.1 - A liberação de recursos financeiros em decorrência 
da celebração de convenio deverá ocorrer em consonância 
com o Cronograma de Desembolso constante no Plano de 
Trabalho aprovado, com as normas e procedimentos da 
PGE (procuradoria geral do estado)

6.2 - Quando se tratar de liberação de recursos de Convê-
nio para construção de unidades habitacionais através do 
Programa Municipal de Habitação é necessária a compro-
vação da transferência do domínio do imóvel devidamente 
loteado para o Município. 

6.3 - Quando a liberação dos recursos ocorrer em três 
parcelas ou mais, a liberação da terceira ficará condicio-
nada à prestação de contas parcial referente a primeira 
parcela liberada. 

6.4 - Caso a liberação dos recursos seja efetuada em até 
duas parcelas, a apresentação da Prestação de Contas 
será feita no final da vigência do instrumento, globalizan-
do as parcelas liberadas. 

7 - Aplicação Financeira

7.1 - Os recursos transferidos serão mantidos pelo con-
veniente em instituição financeira oficial, em conta ban-
cária específica, somente sendo permitida movimentação 
oriunda da execução do Convênio, cujas despesas deve-
rão estar previstas no Plano de Trabalho, serem compro-
vadas através de documento fiscal correspondente, com 
pagamento por meio de cheque nominativo, ordem ban-
cária ou transferência eletrônica ao credor, ou ainda para 
aplicação no mercado financeiro. 

7.2 - Os recursos de Convênio enquanto ainda não uti-
lizados, deverão ser obrigatoriamente aplicados em ca-
derneta de poupança, fundo de aplicação financeira, ou 
operação de mercado aberto lastreada em título da dívida 
pública, devendo ser escolhida a operação que apresentar 
melhor rendimento, observada a necessidade de utiliza-
ção do recurso. 

8 - Prestação de Contas

8.1 - O órgão ou Entidade que receber recursos, na for-
ma estabelecida nesta Instrução Normativa, deverá apre-
sentar ao Concedente a prestação de contas do total dos 
recursos recebidos, da respectiva contrapartida e da apli-
cação financeira, se for o caso. 

8.2 - A prestação de contas será composta por: 

a) Cópia do Processo Licitatório, quando for o caso (Edital 
e seus anexos, Proposta vencedora, Termo de homologa-
ção, Ordem de Serviço); 

b) Cópia do Contrato e seus aditivos, quando houver; 

c) Cópia do Plano de Trabalho; 

d) Cópia do Termo de Convênio; 

e) Relatório de execução físico-financeira com quantitati-
vos previstos x realizados; 

f) Demonstrativo da execução da despesa e receita, evi-
denciando os saldos e rendimentos auferidos de aplica-
ções financeiras, quando for o caso; 

3.12 - Obrigatoriedade da restituição de eventuais saldos 
de recursos ao concedente na data de conclusão ou ex-
tinção. 

3.13 - Compromisso do convenente de restituir o valor 
transferido atualizado monetariamente, acrescido de ju-
ros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos 
para com a fazenda municipal a partir da data do recebi-
mento nos seguintes casos: 

a) Quando não for executado o objeto pactuado; 

b) Quando não for apresentada a prestação de contas no 
prazo exigido; 

c) Quando os recursos forem utilizados em finalidade di-
versa da estabelecida no convênio. 

d) Indicar o foro para dirimir dúvidas quanto decorrentes 
de sua execução. 

4 - Plano de Trabalho

4.1 - Conforme o artigo 116 da Lei 8.666/93, e suas alte-
rações (Lei das Licitações), as celebrações de convênios 
por órgãos e entidades públicas dependem de aprovação 
prévia do plano de trabalho, que deve conter no mínimo, 
as seguintes informações:

a) Identificação do convenente e responsável; 

b) Informações Bancárias; 

c) Dados do Projeto: (Título do Projeto, Identificação do 
Objeto, Justificativa) 

d) Metas a serem atingidas; 

e) Etapas ou fases de execução, com previsão de início e 
conclusão; 

f) Plano de aplicação do montante de recursos e contra-
partida; 

g) Cronograma de desembolso; 

h) Declaração do interessado de que não está em situação 
de inadimplência com a administração municipal; 

i) Projeto Básico, sempre que a execução compreender 
obra ou serviço de engenharia. 

5 - Contrapartida

5.1 - Os recursos referentes à contrapartida para comple-
mentar a execução do objeto, quando previstos, deverão 
estar devidamente assegurados, podendo ser disponibili-
zados através de recursos financeiros, de bens ou servi-
ços, desde que economicamente mensuráveis, tendo por 
limites os percentuais estabelecidos na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias do Município. 

5.2 - A contrapartida financeira deverá ser depositada na 
conta específica do convênio em conformidade com o pro-
gramado no Cronograma de Desembolso, já devidamente 
informados no Plano de Trabalho. 

5.3 - A contrapartida em bens ou serviços economica-
mente mensuráveis, quando aceita, deverá ser incluída 
no Plano de Trabalho e constar em cláusula especifica no 
Termo do Convênio, inclusive a forma de comprovar sua 
aplicação no cumprimento do objetivo. 
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situações: 

a) Como inadimplente no Sistema Integrado de Adminis-
tração Financeira do Governo Federal - SIAFI (art. 3º, inc. 
V, da IN STN 01/97) ou há mais de 30 (trinta) dias no ca-
dastro informativo de créditos não quitados - CADIN (art. 
3º, inc. VI, da IN STN 01/97) - CAUC. 

b) É tolerada a formalização de convênios com o objetivo 
de cooperação técnica, não envolvendo recursos financei-
ros. 

10 - Tomada de Contas

10.1 - A Tomada de Contas Especial visando apurar os 
fatos, a quantificar o dano e identificar os responsáveis, 
será instaurada pelo setor competente do órgão Conce-
dente, por determinação do respectivo ordenador de des-
pesas ou, na sua omissão, por determinação do Órgão de 
Controle Interno do Município ou do Tribunal de Contas do 
Estado, quando:

10.1.1 - Não for apresentada a prestação de contas no 
prazo de até trinta (30) dias, concedidos em notificação, 
pelo Concedente; 

10.1.2 - Não for aprovada a prestação de contas, apesar 
de eventuais justificativas apresentadas pelo Convenien-
te, em decorrência de: 

a) Não execução total do objeto pactuado; 

b) Falta de documento obrigatório; 

c) Desvio de finalidade; 

d) Impugnação de despesas; 

e) Não cumprimento dos recursos da contrapartida; 

f) Não utilização de rendimentos de aplicações financeiras 
no objeto pactuado; 

g) Não devolução de eventuais saldos de Convênios. 

10.1.3 - Ocorrer qualquer outro fato do qual resulte em 
prejuízo do erário.

11 - Celebração de Convênios junto à União

11.1 - Para apresentar proposta de trabalho, o interessa-
do deverá estar credenciado no

SICONV.

11.2 - As informações prestadas no credenciamento e no 
cadastramento devem ser atualizadas pelo convenente 
até que sejam exauridas todas as obrigações referentes 
ao convênio. 

11.3 - O credenciamento será realizado diretamente no 
SICONV e conterá, no mínimo, as seguintes informações: 
Nome, endereço da sede, endereço eletrônico e número 
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - 
CNPJ, bem como endereço residencial do responsável que 
assinará o instrumento, quando se tratar de instituições 
públicas. 

g) Relação de pagamentos; 

h) Relação de bens adquiridos, produzidos e construídos; 

i) Conciliação bancária; 

j) Cópia do termo de aceitação definitiva da obra ou servi-
ço de engenharia, quando for o caso de obras; 

k) Parecer técnico quando for o caso; 

l) Cópia de Notas Fiscais assinadas e atestadas, Cheques, 
Extratos Bancários, Empenho, Liquidação e Ordens de Pa-
gamentos; 

8.3 - A prestação de contas será apresentada à unidade 
concedente em até 30 dias após o vencimento do prazo 
previsto para a aplicação da última parcela transferida ou 
para o cumprimento total das obrigações pactuadas.

8.4 - Poderão ser apresentadas prestações de contas par-
ciais, relativas às diversas etapas de execução do objeto, 
precedendo a prestação de contas final. 

8.5 - As notas fiscais de despesa devem conter obrigato-
riamente em seu corpo, o número do convênio. 

8.6 - Devem ser adotados procedimentos análogos a Lei 
de licitação e contratos. 

8.7 - Parecer técnico, manifestando sobre a execução físi-
ca e atendimento do objetivo com base na análise da do-
cumentação, a prestação de contas será ou não aprovada. 

9 - Vedações

9.1 - Realização de taxas a título de administração geren-
cial ou similar. 

9.2 - Pagamento de gratificação, consultoria ou qualquer 
espécie de remuneração a servidores que pertençam aos 
quadros da administração pública municipal. 

9.3 - Aditamento com mudança de objeto. 

9.4 - Utilização de recursos em finalidade diversa da esta-
belecida no instrumento, mesmo em caráter de urgência. 

9.5 - Realização de despesas fora do período de aplicação 
ou vigência. 

9.6 - Atribuição de efeitos financeiros retroativos. 

9.7 - Transferência de recursos para clubes, associações 
de servidores ou quaisquer entidades congêneres. 

9.8 - Realização de despesas com taxas bancárias, mul-
tas, juros, referentes a pagamentos/recolhimentos fora 
do prazo. 

9.9 - Realização de despesas com publicidade, salvo de 
caráter educativo, informativo ou de orientação social, 
as quais não constem nomes, símbolos que caracterizem 
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 

9.10 - O solicitante não poderá estar inscrito nas seguintes 
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c) A comprovação do recolhimento de tributos, contribui-
ções, inclusive as devidas a Seguridade Social, multas e 
demais encargos fiscais devidos a Fazenda Pública Fede-
ral; 

d) A inexistência de pendências pecuniárias registradas 
no CADIN; 

e) A comprovação de regularidade quanto ao depósito das 
parcelas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
FGTS; 

f) A inexistência de pendências ou irregularidades nas 
prestações de contas no SIAFI e no SICONV de recursos 
anteriormente recebidos da União; 

g) O pagamento de empréstimos e financiamentos a 
União; 

h) A aplicação dos limites mínimos de recursos nas áreas 
de saúde e educação, Comprovado por meio do RREO do 
último bimestre e quadrimestre do exercício encerrado ou 
no Balanço Geral; 

i) A observância dos limites das dívidas consolidada e mo-
biliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação 
de receita, de inscrição em restos a pagar e de despesas 
total com pessoal, mediante o Relatório de gestão Fiscal; 

j) A publicação do Relatório de Gestão Fiscal com ampla 
divulgação; 

k) O encaminhamento das contas anuais; 

l) A publicação do Relatório Resumido da Execução Orça-
mentária; 

m) A apresentação de suas contas a Secretaria de Tesouro 
Nacional ou entidade preposta nos prazos. 

15 - Formalização

15.1 - O preâmbulo do instrumento conterá no mínimo a 
numeração sequencial no SICONV, a qualificação comple-
ta dos participes e a finalidade. 

15.2 - São cláusulas necessárias nos instrumentos de 
convênios: 

a) O objeto e seus elementos característicos, em conso-
nância com o Plano de Trabalho, que integrará o termo 
celebrado independentemente de transcrição; 

b) As obrigações de cada um dos partícipes; 

c) A contrapartida, quando couber, e a forma de sua aferi-
ção quando atendida por meio de bens e serviços; 

d) As obrigações do interveniente, quando houver; 

e) A vigência, fixada de acordo com o prazo previsto para 
a consecução do objeto e em função das metas estabe-
lecidas; 

f) A obrigação do concedente prorrogar a vigência do 
instrumento, no mínino trinta dias antes do seu termino, 
quando der causa a atraso na liberação dos recursos, limi-
tada a prorrogação ao exato período do atraso verificado; 

g) A prerrogativa do órgão ou entidade transferidor dos 
recursos financeiros, assumir ou transferir a responsabi-
lidade pela execução do objeto, no caso de paralisação 
ou da ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua 
descontinuidade; 

h) A classificação orçamentária da despesa, mencionando 
se o número e data da Nota de Empenho ou Nota de Mo-
vimentação de Crédito e declaração de que, em termos 
aditivos, indicar-se-ão os créditos e empenhos para sua 
cobertura, de cada parcela da despesa a ser transferida 

12 - Proposta de Trabalho

12.1 - O convenente credenciado manifestará seu inte-
resse em celebrar o convênio, mediante apresentação de 
proposta de trabalho no SICONV, em conformidade com o 
programa e com as diretrizes disponíveis no sistema, que 
conterá no mínimo ás seguintes informações:

a) Descrição do objeto a ser executado; 

b) Justificativa contendo a caracterização dos interesses 
recíprocos, a relação entre a proposta apresentada e os 
objetivos e diretrizes do programa Federal e a indicação 
do público alvo, do problema a ser resolvido e dos resul-
tados esperados; 

c) Estimativa dos recursos financeiros, discriminando o 
repasse a ser realizado pelo concedente e a contrapartida 
prevista para o convenente, especificando o valor de cada 
parcela e do montante de todos os recursos, na forma 
estabelecida em Lei; 

d) Previsão de prazo para a execução; 

e) Informações relativas à capacidade técnica e gerencial 
do proponente para execução do objeto. 

13 - Cadastramento

13.1 - O cadastramento dos órgãos ou entidades públicas, 
recebedores de recursos oriundos do Orçamento Fiscal e 
da Seguridade Social da União será realizado em órgão 
ou entidade concedente ou nas unidades cadastradoras 
do SICAF a ele vinculadas, e terá validade de 1 (um) ano, 
sem prejuízo. 

13.2 - O representante do órgão ou da entidade pública 
responsável pela entrega dos documentos e das informa-
ções para fins de cadastramento, deverá comprovar seu 
vínculo com o cadastrado, demonstrando os poderes para 
representá-lo neste ato. 

13.3 - A comprovação a que se refere o parágrafo ante-
rior, sem prejuízo da apresentação adicional de qualquer 
documento hábil, poderá ser feita mediante apresentação 
de: 

a) Cópia autenticada dos documentos pessoais do repre-
sentante, em especial, Carteira de Identidade e CPF; 

b) Cópia autenticada do diploma eleitoral, acompanhada 
da publicação da portaria de nomeação ou outro instru-
mento equivalente, que delegue competência para repre-
sentar o ente, órgão ou entidade pública, quando for o 
caso. 

14 - Celebração

14.1 - São condições para a celebração de convênios e 
contratos de repasse, a serem cumpridas pelos convenen-
tes, conforme previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e na legislação Federal:

a) A demonstração de instituição, previsão e arrecada-
ção dos impostos de competência constitucional do ente 
federativo comprovado por meio do Relatório Resumido 
da Execução Orçamentária – RREO do último bimestre do 
exercício encerrado ou do Balanço-Geral; 

b) O Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP; 
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seguintes informações:

a) Identificação do convenente e responsável; 

b) Informações Bancárias; 

c) Dados do Projeto: Título do Projeto, Identificação do 
Objeto, Justificativa. 

d) Metas a serem atingidas; 

e) Etapas ou fases de execução, com previsão de início e 
conclusão; 

f) Plano de aplicação do montante de recursos e contra-
partida; 

g) Cronograma de desembolso;

h) Declaração do interessado de que não está em situação 
de inadimplência com a administração municipal; 

i) Projeto Básico, sempre que a execução compreender 
obra ou serviço de engenharia. 

17 - Contrapartida

17.1 - A contrapartida, quando houver será calculada so-
bre o valor total do objeto e poderá ser atendida por meio 
de recursos financeiros e de bens ou serviços, se econo-
micamente mensuráveis; 

17.2 - A contrapartida, quando financeira, deverá ser de-
positada na conta bancaria específica do convênio, em 
conformidade com os prazos estabelecidos no cronogra-
ma de desembolso; 

17.3 - A contrapartida por meio de bens e serviços, quan-
do aceita, deverá ser fundamentada pelo concedente e 
ser economicamente mensurável, devendo constar do 
instrumento, clausula que indique a forma de aferição do 
valor correspondente em conformidade com os valores 
praticados no mercado ou, em caso de objetos padroniza-
dos, com parâmetros previamente estabelecidos; 

17.4 - A contrapartida a ser proposta pelo convenente 
será calculada observados os percentuais e as condições 
estabelecidas na Lei Federal Anual de Diretrizes Orçamen-
tárias; 

17.5 - O convenente deverá comprovar que os recursos, 
bens ou serviços referentes a contrapartida proposta es-
tão devidamente assegurados. 

18 - Liberação dos Recursos

18.1 - A liberação de recursos obedecerá ao cronograma 
de desembolso previsto no Plano de Trabalho e guardará 
consonância com as metas e fases ou etapas de execução 
do objeto do instrumento. 

18.2 - Os recursos serão depositados e geridos na conta 
bancária específica do convênio ou do contrato de repasse 
exclusivamente em situações financeiras controladas pela 
União e, enquanto não empregados na sua finalidade, se-
rão obrigatoriamente aplicados: 

a) Em caderneta de poupança de instituição financeira 
pública federal, se a previsão de seu uso for igual ou su-
perior a um mês; 

em exercício futuro; 

i) O cronograma de desembolso conforme o Plano de Tra-
balho, incluindo os recursos da contrapartida pactuada, 
quando houver; 

j) A obrigatoriedade de o convenente incluir regularmente 
no SICONV as informações e os documentos exigidos por 
esta Instrução Normativa, mantendo-o atualizado; 

k) A obrigatoriedade de restituição de recursos; 

l) No caso de órgão ou entidade pública, a informação de 
que os recursos para atender ás despesas em exercícios 
futuros, no caso de investimento, estão consignados no 
plano plurianual ou em prévia lei que os autorize; 

m)  A definição se for o caso, do direito de propriedade 
dos bens remanescentes na data da conclusão ou extin-
ção do instrumento, que em razão deste, tenham sido 
adquiridos, produzidos, transformados ou construídos, 
respeitando o disposto na legislação pertinente; 

n) A forma pela qual a execução física do objeto será 
acompanhada pela concedente, inclusive com a indicação 
dos recursos humanos e tecnológicos que serão emprega-
dos na atividade ou, se for o caso, a indicação da partici-
pação de órgãos ou entidades; 

o) O livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades 
públicas concedentes, e os do controle interno do Poder 
Executivo Federal, bem como do Tribunal de Contas da 
União aos processos, documentos, informações referen-
tes aos instrumentos de transferências regulamentados, 
bem como aos locais de execução do objeto; 

p) A faculdade dos participes rescindirem o instrumento, 
a qualquer tempo; 

q) A previsão de extinção obrigatória do instrumento em 
caso de o Projeto Básico não ter sido aprovado ou apre-
sentado no prazo estabelecido, quando for o caso; 

r) A indicação do foro para dirimir as dúvidas decorrentes 
da execução dos convênios, contratos ou instrumentos 
congêneres, estabelecendo a obrigatoriedade da previa 
tentativa de solução administrativa com a participação da 
Advocacia Geral da União, em caso de os partícipes serem 
da esfera federal, administração direta ou indireta, nos 
termos do art. 11 da Medida Provisória N.º 2.180-35, de 
24 de agosto de 2001;

s) A obrigação de o convenente inserir cláusula nos con-
tratos celebrados para execução do convênio ou contrato 
de repasse que permitam o livre acesso dos servidores 
dos órgãos ou entidades públicas concedentes, bem como 
dos órgãos de controle, aos documentos e registros con-
tábeis das empresas contratadas; 

t) A previsão de, na ocorrência de cancelamento de Res-
tos a Pagar, que o quantitativo possa ser reduzido até a 
etapa que apresente funcionalidade; 

u) A forma de liberação dos recursos ou desbloqueio, 
quando se tratar de contrato de repasse; 

v) A obrigação de prestar contas dos recursos recebidos 
no SICONV; 

x) O bloqueio de recursos na conta corrente vinculada, 
quando se tratar de contrato de repasse; 

y) A responsabilidade solidária dos entes consorciados, 
nos instrumentos que envolvam consórcio público; 

z) O prazo para apresentação da prestação de contas. 

16 - Plano de Trabalho

16.1 - O plano de trabalho, que será avaliado após a efe-
tivação do cadastro do convenente, conterá no mínimo as 
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g) Termo de compromisso por meio do qual o convenente 
será obrigado a manter os documentos relacionados ao 
convênio ou contrato de repasse. 

19.6 - O concedente deverá registrar no SICONV o rece-
bimento da prestação de contas.

20 - Vedações

20.1 - É vedada à celebração de convênios e contratos de 
repasse:

a) Com órgãos e entidades da administração pública di-
reta e indireta do Distrito Federal e Municípios cujo valor 
seja inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); 

b) Celebrar convênio, efetuar transferência, ou conceder 
benefícios sob qualquer modalidade, destinado a órgão 
ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual, 
Municipal, do Distrito Federal, ou para qualquer órgão ou 
entidade, de direito público ou privado, que esteja em 
mora, inadimplente com outros convênios ou não esteja 
em situação de regularidade para com a União ou com 
entidade da Administração Pública Federal Indireta; 

c) Não apresentar a prestação de contas, parcial ou final, 
dos recursos recebidos, nos prazos estipulados; 

d) Não tiver sua prestação de contas aprovada pelo conce-
dente por qualquer fato que resulte em prejuízo ao erário; 

e) Estiver em débito junto a órgão ou entidade, da Admi-
nistração Pública, pertinente a obrigações fiscais ou con-
tribuições legais. 

21 - Tomada de Contas

21.1 - A Tomada de Contas Especial é um processo devi-
damente formalizado, dotado de rito próprio, que objetiva 
apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar 
o dano causado ao Erário, visando ao seu imediato res-
sarcimento. 

21.2 - A Tomada de Contas Especial será instaurada, ain-
da, por determinação dos órgãos de Controle Interno ou 
do Tribunal de Contas da União, no caso de omissão da 
autoridade competente em adotar essa medida. 

21.3 - A Tomada de Contas Especial somente deverá ser 
instaurada depois de esgotada as providências adminis-
trativas internas pela ocorrência de alguns dos seguintes 
fatos: 

21.4 - A prestação de contas do convênio ou contrato de 
repasse não for apresentado no prazo fixado; 

21.5 - A prestação de contas do convênio ou contrato de 
repasse não for aprovada em decorrência de: 

a) Não execução total do objeto pactuado; 

b) Falta de documento obrigatório; 

c) Desvio de finalidade; 

d) Impugnação de despesas; 

e) Não cumprimento dos recursos da contrapartida; 

f) Não utilização de rendimentos de aplicações financeiras 
no objeto pactuado; 

b) Em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou 
operação de mercado aberto lastreado em título da dívida 
pública, quando sua utilização estiver prevista para pra-
zos menores; 

c) Os rendimentos das aplicações financeiras serão obri-
gatoriamente aplicados no objeto do convênio ou do con-
trato de repasse, estando sujeito ás mesmas condições 
de prestação de contas exigidas para os recursos trans-
feridos; 

d) As receitas oriundas dos rendimentos da aplicação no 
mercado financeiro não poderão ser computadas como 
contrapartida devida pelo convenente ao concedente; 

e) As contas onde os recursos serão depositados, serão 
isentas da cobrança de tarifas bancarias.

19 - Prestação de Contas

19.1 - O órgão da Administração Pública que receber re-
cursos deverá prestar contas da sua boa e regular aplica-
ção, observando-se o seguinte:

a)  Ato normativo próprio do concedente estabelecerá o 
prazo para apresentação das prestações de contas; 

b) O prazo mencionado no inciso anterior constará no 
convênio ou contrato de repasse. 

19.2 - Quando a prestação de contas não for encami-
nhada no prazo estabelecido no convênio ou contrato de 
repasse, o concedente estabelecerá o prazo máximo de 
trinta dias para a sua apresentação, ou recolhimento dos 
recursos, incluídos os rendimentos da aplicação no mer-
cado financeiro, atualizados monetariamente e acrescidos 
de juros de mora, na forma da lei. 

19.3 - Se, ao término do prazo estabelecido, o convenen-
te não apresentar a prestação de contas nem devolver 
os recursos, o concedente registrará a inadimplência no 
SICONV, SIAFI e CAUC, por omissão do dever de prestar 
contas e comunicará o fato ao órgão de contabilidade ana-
lítica a que estiver vinculado, para fins de instauração de 
tomada de contas especial sob aquele argumento e ado-
ção de outras medidas para reparação do dano ao erário, 
sob pena de responsabilização solidária. 

19.4 - Os saldos financeiros remanescentes, inclusive os 
provenientes das receitas obtidas nas aplicações financei-
ras realizadas, não utilizadas no objeto pactuado, serão 
devolvidos a entidade ou órgão repassador dos recursos, 
no prazo estabelecido para a apresentação da prestação 
de contas. 

19.5 - A prestação de contas será composta além dos do-
cumentos informações apresentadas pelo convenente no 
SICONV, do seguinte: 

a) Relatório de cumprimento do objetivo; 

b) Declaração de realização dos objetivos a que se propu-
nha o instrumento; 

c) Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, 
quando for o caso; 

d) A relação de treinados ou capacitados quando for o 
caso; 

e) A relação dos serviços prestados, quando for o caso; 

f) Comprovante de recolhimento do saldo de recursos, 
quando houver; 
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Art. 3º Caberá a Secretaria Municipal de Controle Inter-
no e Transparência, a modificação da presente Instrução 
Normativa quando se fizer necessário, por meio de ato 
próprio, sendo portanto a presente avocação de compe-
tência vigente apenas para aprovação inicial.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Domingos do Norte 
- E.S., 16 de Dezembro de 2014. 

JOSE GERALDO GUIDONI

Prefeito Municipal

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCPO Nº. 001/2014

Dispõe Sobre Orientações e Procedimentos para 
Elaboração do Plano Plurianual – PPA.

INSTRUÇÃO NORMATIVA SECONT - SCPO 001/2014

DATA: 15 de Dezembro de 2014.

VERSÃO – 1.0 de 15 de Dezembro de 2014.

APROVAÇÃO EM: 16 de Dezembro de 2014.

ATO APROVAÇÃO: Decreto n° 1.331 de 16 de Dezembro 
de 2014.

UNIDADES RESPONSÁVEIS:UCCI – UNIDADE CENTRAL 
DE CONTROLE INTERNO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
-ES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 66, inciso V e 74, I, “g” da Lei Orgânica Municipal.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E 
TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribui-
ções que lhe conferem o art. 31 da Constituição Federal, 
art. 59 da Lei Complementar nº.101/2000 e atendendo ao 
disposto nos artigos 103 e 104 da Lei Orgânica Municipal;

Considerando o disposto na Lei nº 71, de 30 de junho de 
1995, alterada pela Lei nº 691, de 29 de março de 2012, 
no seu artigo 66-A, que dispõe sobre o Sistema de Con-
trole Interno Municipal nos termos do art. 31 da Consti-
tuição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 
4 de maio de 2000 e arts. 103 e 104 da Lei Orgânica do 
Município de São Domingos do Norte - ES;

Considerando que esta Instrução Normativa dispõe a res-
peito das rotinas de trabalho a serem observadas pelas 
diversas Unidades da Estrutura do Município, objetivando 
a implementação de procedimentos de controle, com vis-
tas à eficácia, eficiência e transparência da aplicação dos 
recursos públicos, no âmbito do Poder Executivo Municipal 
de São Domingos do Norte - ES.

Considerando que esta Instrução Normativa tem por fi-
nalidade,disciplinar a elaboração, a aprovação, o acom-
panhamento, a divulgação dos resultados e o monito-
ramento do Plano Plurianual - PPA do Município de São 
Domingos do Norte

Considerando que esta instrução normativa fundamenta-
se na resolução Nº 227/2011 do Tribunal de Constas do 
Estado do Espírito Santo e na Instrução Normativa Nº 

g) Não devolução de eventuais saldos de Convênios; 

h) Ausência de documentos exigidos na prestação de con-
tas que comprometa o julgamento da boa e regular apli-
cação dos recursos.

VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS

1 - Nenhum Termo de Convênio será celebrado sem o 
atendimento a esta NormaInterna;

2 - A celebração de convênio será obrigatória para todas 
as concessões de Auxílios e Subvenções;

3 - Qualquer omissão ou dúvida gerada por esta Norma 
Interna, deverá ser esclarecida junto ao Controle Interno.

Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
aprovação.

José Geraldo Guidoni

Prefeito Municipal

Maria Goreth Barbosa Carneiro

Secretária Municipal do Controle Interno e Trans-
parência.

Roque Siqueira Gomes

Assessor de Planejamento

Kenny Bohry

Representante da SCV 

DECRETO N 1331
Publicação Nº 6041

DECRETO Nº 1.331, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014.

Aprova a Instrução Normativa SCPO nº. 001/2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO 
NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 66, inciso V e 74, I, “g” da Lei Orgânica do 
Município de São Domingos do Norte e, de acordo com a 
Lei Municipal n° 691 de 29 de março de 2012,que dispõe 
sobre o Sistema de Controle Interno do Município de São 
Domingos do Norte-ES, no âmbito da Prefeitura Municipal 
de São Domingos do Norte, abrangendo as administra-
ções Direta e Indireta,

DECRETA:

Art. 1º Fica avocada a competência a que alude o art. 
66-J da Lei nº 71, de 30 de junho de 1995, para aprovar a 
Instrução Normativa SCPO nº 001/2014, que dispõe 
sobre Orientações e procedimentos para Elaboração do 
Plano Plurianual – PPA, do Município de São Domingos do 
Norte – ES, fazendo parte integrante deste Decreto.

Art. 2º Cabe à Seccional de controle interno pertecen-
te a Assessoria de Planejamento, a responsabilidade pelo 
cumprimento da presente Instrução Normativa. 
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VIII - Planejamento Estratégico: metodologia de plane-
jamento que tem como objetivo direcionar os rumos do 
Município, compreendendo as diretrizes e interações que 
relacionam o presente com o futuro, produzindo respostas 
a três questões fundamentais: “onde o Município está?”, 
“aonde quer chegar?” e “como vai fazer para chegar lá?”.

IX - Plano Plurianual – PPA: lei municipal que estabelece o 
instrumento de planejamento estratégico de médio prazo, 
contendo os projetos e atividades que o governo pretende 
realizar, ordenando as suas ações e visando a consecução 
de objetivos e metas a serem atingidas pelo período de 
quatro anos;

X - Programa: elemento da organização da ação gover-
namental. Sua formulação deve ser voltada para o aten-
dimento de uma demanda social, para a solução de um 
problema ou para o aprimoramento de uma oportunidade 
de investimento prevista no plano de governo e expressa 
nas orientações estratégicas do governo. Compreende o 
conjunto de ações voltadas para um objetivo comum e 
envolve entidades executoras e pessoas motivadas para 
alcançar estes objetivos;

XI - Projeto: conjunto de operações, limitadas no tempo 
e que concorrem para a expansão ou aperfeiçoamento da 
ação governamental, das quais resultam um produto;

XII - Projeto de Lei do Plano Plurianual: documento, ela-
borado pelo Poder Executivo, que compreende o planeja-
mento do Município e estabelece as diretrizes, objetivos 
e metas da administração, para as despesas de capital e 
outras delas decorrentes, pelo período de quatro anos. 
Depende da aprovação do Legislativo Municipal;

CAPÍTULO IV

DA BASE LEGAL E REGULAMENTAR

Art. 4º O fundamento jurídico encontra respaldo na Cons-
tituição Federal em seus artigos 165, 166, 167, Consti-
tuição Estadual Art. 151 e 152, Lei Federal 4.320/1964, 
Decreto Presidencial 2829/1998, Portaria 42/1999, Lei 
Complementar n° 101/2000, Lei Orgânica do Município 
(Lei Municipal nº. 01/2003).

CAPÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5º Da Secretaria Municipal de Planejamento–SEMPLAN:

I - elaborar cronograma de atividades, tendo em vista o 
prazo estabelecido para o encaminhamento do projeto de 
lei do PPA ao Poder Legislativo;

II - realizar levantamento dos programas e recursos do 
governo federal e estadual;

III - definir diretrizes para elaboração do PPA, baseado 
no Plano de Governo, nos planos setoriais e demandas da 
população;

IV - realizar reuniões com as secretarias para orientar a 
elaboração do PPA,observando:

001/2012 que dispõem sobre a produção de Instruções 
Normativas Normas das Normas.

Resolve:

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1º Disciplinar a elaboração, a aprovação, o acompa-
nhamento, a divulgação dosresultados e o monitoramento 
do Plano Plurianual - PPA do Município de São Domingos 
do Norte, bem como, atender e cumprir os prazos para 
encaminhamento do projeto de lei do PPA para aprecia-
ção, discussão e aprovação do Poder Legislativo Municipal.

CAPÍTULO II

DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º Abrange a Secretaria Municipal de Planejamento, 
enquanto responsável pela elaboração do PPA, as demais 
unidades da estrutura organizacional da Prefeitura Muni-
cipal, abrangendo suas administrações direta e indireta, 
enquanto executoras do PPA e o Legislativo Municipal, en-
quanto responsável por aprovar o projeto de lei.

CAPÍTULO III

DOS CONCEITOS

Art. 3º Para os fins desta Instrução Normativa considera-
se:

I - Atividade: conjunto de operações que se realizam de 
modo contínuo e que concorrem para a manutenção da 
ação governamental;

II - Audiência Pública: direito constitucional que garante 
ao administrado participar diretamente da Administração 
Pública, propicia a troca de informações com o adminis-
trador. Sua realização é condição de validade do ato admi-
nistrativo, conforme preceitua a Lei de Responsabilidade 
Fiscal.

III - Diretriz: conjunto de critérios de ações e decisões 
que disciplinam e orientam a atuação do Governo;

IV - Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO: legislação mu-
nicipal que estabelece as diretrizes, normas, prioridades, 
metas e principais parâmetros do Projeto de Lei Orçamen-
tária Anual – LOA e constitui elo entre o PPA e a LOA;

V - Lei Orçamentária Anual – LOA: legislação municipal 
que programa as ações aserem executadas pelo governo 
para tornar possível a concretização das metas planejadas 
no PPA em observância à LDO;

VI - Meta: especificação da quantificação física dos objeti-
vos e de seus respectivos prazos de cumprimento;

VI - Objetivo: resultado que se pretende alcançar com a 
realização das ações governamentais;
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foi votada, a lei referente ao PPA, bem como a cópia de 
sua publicação.

Art. 8º Da Secretaria Municipal de Controle Interno:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no PPA;

II - prestar apoio técnico, quando solicitada, para atuali-
zações da presente Instrução Normativa;’

III - promover a divulgação e manter a Instrução Norma-
tiva atualizada no site oficial do Município.

CAPÍTULO VI

DOS PROCEDIMENTOS

SEÇÃO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º As unidades que compõem a estrutura adminis-
trativa municipal, enquanto Unidades Executoras e sob a 
coordenação da Secretaria de Planejamento deverão rea-
lizar os seguintes procedimentos:

I - fazer diagnósticos das necessidades, dificuldades, po-
tencialidades e vocação econômica do Município, para de-
finição dos objetivos e metas da administração, para um 
período de quatro anos;

II - realizar estudos para identificação do volume de re-
cursos em cada uma das fontes de financiamento, elabo-
rando um mapa da previsão de receitas para o período;

III - apurar, através de estudos, os gastos em manuten-
ção da máquina administrativa e definição das disponibili-
dades financeiras para criação, expansão e/ou aperfeiço-
amento da ação governamental;

IV - definir os programas e as ações de governo em plani-
lhas, com identificação do diagnóstico, diretrizes, objeti-
vos, produto, unidade de medida, fontes de financiamento 
e metas físicas e financeiras;

V - participar das audiências públicas, auxiliando a Se-
cretaria de Planejamento no que for necessário para a 
realização das mesmas.

SEÇÃO II

DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Art. 10. A participação da sociedade nas audiências públi-
cas proceder-se-á na forma estabelecida na Constituição 
Federal e na Lei Complementar 101/2000, que discipli-
nam a realização de Audiência Pública.

Art. 11. A SEMPLAN é responsável pela agenda, convo-
cação e preparação de dados e informações necessárias 
para o debate popular, em audiência pública.

a) Prazo e procedimentos a serem adotados por todas 
as unidades da estrutura organizacional para a avaliação 
dos programas, com base em diagnóstico dos problemas 
existentes, para definição das ações a serem elaboradas 
para posterior execução; 

b) Critérios e procedimentos para a elaboração do plane-
jamento dos recursos necessários para o atendimento dos 
programas, inclusive os finalísticos e os de apoio adminis-
trativos; 

c) Programas existentes nas secretarias competentes, 
para avaliar e elaborar as propostas de ação. 

V - analisar o comportamento das receitas dos anos ante-
riores, previsão de receitas do governo estadual e federal, 
previsão de convênios e repasses;

VI - definir o limite orçamentário, estimar as receitas, res-
trições legais, receitas vinculadas e fixar as despesas;

VII - realizar audiências públicas para discussão e defini-
ção das prioridades estabelecidas pela sociedade;

VIII - discutir tecnicamente com as unidades, para defi-
nição das rotinas de trabalho e dos respectivos procedi-
mentos de controle que deverão ser objeto de alteração, 
atualização ou expansão;

IX - manter a Instrução Normativa ao alcance de todos 
os servidores da secretaria e zelar pelo cumprimento da 
mesma em todos os seus termos.

Art. 6º Das Demais Unidades que Compõem a Estrutura 
Organizacional do Município:

I - atender às solicitações da Secretaria Municipal de Pla-
nejamento fornecendo informações, documentos e contri-
buindo em outras finalidades de sua competência, quando 
solicitada;

II - informar à SEMPLAN, tão logo tome ciência, sobre 
possíveis alterações que possam impactar o PPA, com a 
finalidade de obter melhor proveito e eficiência operacio-
nal;

III - indicar responsável para acompanhar os indicado-
res dos programas definidos e alimentar o sistema para o 
adequado monitoramento das metas do PPA;

IV - manter a presente Instrução Normativa ao alcance 
de todos os servidores da unidade e zelar pelo seu cum-
primento;

Art. 7º Do Chefe do Poder Executivo Municipal:

I - analisar a proposta e encaminhar o Projeto de Lei do 
PPA ao Poder Legislativo para aprovação;

II - sancionar a Lei do PPA, tão logo esta retorne aprovada 
pelo Legislativo;

III - enviar ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
Santo–TCEES, até 30 de janeiro do ano seguinte em que 
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responsável da unidade, à Secretaria Municipal de Pla-
nejamento a cada semestre, obedecendo aos seguintes 
prazos:

I - 1º Semestre: até último dia útil do mês de julho de 
cada ano;

II - 2º Semestre: até último dia útil de janeiro do ano 
subsequente.

Art. 18. A partir da disponibilização dos indicadores do 
último semestre, a Secretaria Municipal de Planejamento 
fará a tabulação dos dados e a comparação com o índice 
definido e com a meta estabelecida para o último ano do 
PPA.

Art. 19. Após a apuração anual dos resultados dos progra-
mas definidos no PPA, a Secretaria Municipal de Planeja-
mento promoverá audiência pública para divulgar esses 
resultados à sociedade.

Art. 20. A audiência pública para divulgação dos resulta-
dos deverá ser realizada até o último dia útil do mês de 
abril de cada exercício.

CAPÍTULO VII

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 21. Os termos contidos nesta Instrução Normativa, 
não eximem a observância das demais normas competen-
tes, que devem ser respeitadas.

Art. 22. Depois de sancionado pelo Executivo, a Secretaria 
de Planejamento divulga, publica, conforme determina o 
artigo 48 da Lei Complementar n°101/2000, e distribui 
cópia do PPA a todas as unidades da estrutura organiza-
cional do Município.

Art. 23. Caberá a Secretaria de Planejamento divulgar, 
cumprir e fazer cumprir as orientações contidas nesta Ins-
trução Normativa.

Art. 24. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada 
sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos 
assim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos 
requisitos contidos na IN SCI Nº 001/2012 – Norma das 
Normas, bem como manter o processo de melhoria contí-
nua dos serviços públicos municipais.

Art. 25. Esta instrução entra em vigor a partir da data de 
sua publicação.

José Geraldo Guidoni
Prefeito Municipal

Maria Goreth Barbosa Carneiro
Secretária Municipal do Controle Interno e Trans-
parência.

Roque Siqueira Gomes
Assessor de Planejamento

Kenny Bohry
Representante da SCV

Art. 12. A Audiência Pública para elaboração do PPA será 
objeto de registro em ata contendo as decisões ali toma-
das e a lista de presença.

SEÇÃO III

DA CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS DO PPA

Art. 13. A Secretaria de Planejamento recebe e analisa os 
programas propostos pelas diversas unidades da estru-
tura organizacional dos Poderes Executivo e Legislativo 
Municipal, no intuito de promover a análise dos mesmos.

§ 1° Estando de acordo com as diretrizes e recursos dis-
poníveis, os programas serão incorporados e seus dados 
consolidados no PPA. 

§ 2° Caso entenda que o programa não está de acordo 
com as diretrizes e com os recursos disponíveis, a Secre-
taria Municipal de Planejamento o devolverá para a uni-
dade executora, requisitando as adequações necessárias 
e o reenvio do referido programa, para depois consolidar 
o PPA. 

SEÇÃO IV

DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DO PPA

Art. 14. A elaboração do projeto de Lei do Plano Plurianual 
é de iniciativa do Poder Executivo Municipal e deve esta-
belecer as diretrizes, objetivos e metas da administração 
pública, para as despesas de capital e outras delas decor-
rentes, relativas aos programas de duração continuada. 
Deve conter programas que contribuam para o crescimen-
to do Município e expor claramente as propostas do Go-
verno para os próximos 04 (quatro) anos.

SEÇÃO V

DO ENVIO, APROVAÇÃO E SANÇÃO DO PROJETO DE 
LEI DO PPA

Art. 15. O projeto de Lei do Plano Plurianual que terá vi-
gência até o final do primeiro exercício financeiro do man-
dato subsequente, deverá ser encaminhado para aprova-
ção dos Vereadores Municipais no prazo de até três meses 
antes do encerramento do primeiro exercício financeiro 
do mandato e ser devolvido para sanção do Prefeito até o 
encerramento da Sessão Legislativa, conforme inciso I do 
artigo 125 da Lei Orgânica Municipal.

SEÇÃO VI

DO MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E DI-
VULGAÇÃO DOS

RESULTADOS DOS PROGRAMAS DO PPA

Art. 16. Cada unidade executora designará um responsá-
vel pelo acompanhamento dos indicadores dos programas 
do PPA inerentes a ela.

Parágrafo único. Estes indicadores deverão ser acompa-
nhados mensalmente por meio do preenchimento de ficha 
individual de acompanhamento disponibilizada pela Se-
cretaria Municipal de Planejamento.

Art. 17. As informações deverão ser disponibilizadas, pelo 
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A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E 
TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribui-
ções que lhe conferem o art. 31 da Constituição Federal, 
art. 59 da Lei Complementar nº.101/2000 e atendendo ao 
disposto nos artigos 103 e 104 da Lei Orgânica Municipal;

Considerando o disposto na Lei nº 71, de 30 de junho de 
1995, alterada pela Lei nº 691, de 29 de março de 2012, 
no seu artigo 66-A, que dispõe sobre o Sistema de Con-
trole Interno Municipal nos termos do art. 31 da Consti-
tuição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 
4 de maio de 2000 e arts. 103 e 104 da Lei Orgânica do 
Município de São Domingos do Norte - ES;

Considerando que esta Instrução Normativa dispõe a res-
peito das rotinas de trabalho a serem observadas pelas 
diversas Unidades da Estrutura do Município, objetivando 
a implementação de procedimentos de controle, com vis-
tas à eficácia, eficiência e transparência da aplicação dos 
recursos públicos, no âmbito do Poder Executivo Municipal 
de São Domingos do Norte - ES.

Considerando que esta Instrução Normativa tem por fina-
lidade, a elaboração, aprovação, acompanhamento e dis-
ciplina da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO no âmbito 
do Poder Executivo Municipal

Considerando que esta instrução normativa fundamenta-
se na resolução Nº 227/2011 do Tribunal de Constas do 
Estado do Espírito Santo e na Instrução Normativa Nº 
001/2012 que dispõem sobre a produção de Instruções 
Normativas Normas das Normas.

Resolve:

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1º Dispõe sobre a elaboração, aprovação, acompa-
nhamento e disciplina da Lei de Diretrizes Orçamentária 
– LDO no âmbito do Poder Executivo Municipal.

CAPÍTULO II

DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º Abrange todas as unidades da estrutura organiza-
cional da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, 
contemplando suas Administrações Direta e Indireta, bem 
como o Poder Legislativo Municipal.

CAPÍTULO III

DOS CONCEITOS

Art. 3º Para os fins desta Instrução Normativa, considera-
se:

I - Audiência Pública: direito constitucional que garante 
ao administrado participar diretamente da Administração 
Pública, propicia a troca de informações com o adminis-
trador. Sua realização é condição de validade do ato admi-
nistrativo, conforme preceitua a Lei de Responsabilidade 
Fiscal.

II - Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO: legislação 

DECRETO N 1332
Publicação Nº 6042

DECRETO Nº 1.332, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014.

Aprova a Instrução Normativa SCPO nº. 002/2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO 
NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 66, inciso V e 74, I, “g” da Lei Orgânica do 
Município de São Domingos do Norte e, de acordo com a 
Lei Municipal n° 691 de 29 de março de 2012,que dispõe 
sobre o Sistema de Controle Interno do Município de São 
Domingos do Norte-ES, no âmbito da Prefeitura Municipal 
de São Domingos do Norte, abrangendo as administra-
ções Direta e Indireta,

DECRETA:

Art. 1º Fica avocada a competência a que alude o art. 
66-J da Lei nº 71, de 30 de junho de 1995, para aprovar a 
Instrução Normativa SCPO nº 002/2014, que dispõe 
sobre Orientações e Procedimentos para Elaboração da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, do Município de 
São Domingos do Norte – ES, fazendo parte integrante 
deste Decreto.

Art. 2º Cabe à Seccional de controle interno pertecen-
te a Assessoria de Planejamento, a responsabilidade pelo 
cumprimento da presente Instrução Normativa. 

Art. 3º Caberá a Secretaria Municipal de Controle Inter-
no e Transparência, a modificação da presente Instrução 
Normativa quando se fizer necessário, por meio de ato 
próprio, sendo portanto a presente avocação de compe-
tência vigente apenas para aprovação inicial.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Domingos do Norte 
- E.S., 16 de Dezembro de 2014. 

JOSE GERALDO GUIDONI

Prefeito Municipal

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCPO Nº. 02/2014

Dispõe Sobre Orientações e Procedimentos para Ela-
boração da lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SECONT - SCPO 002/2014

DATA: 15 de Dezembro de 2014.

VERSÃO – 1.0 de 15 de Dezembro de 2014.

APROVAÇÃO EM: 16 de Dezembro de 2014.

ATO APROVAÇÃO: Decreto n° 1.332 de 16 de Dezembro 
de 2014.

UNIDADES RESPONSÁVEIS:UCCI – UNIDADE CENTRAL 
DE CONTROLE INTERNO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
-ES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 66, inciso V e 74, I, “g” da Lei Orgânica Municipal.
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Art. 6º Das Unidades Gestoras:

I - fornecer informações e documentos solicitados e ne-
cessários à Secretaria Municipal de Planejamento, dentro 
dos prazos estabelecidos no cronograma de atividades, 
com o intuito de subsidiar a elaboração da LDO;

II - contribuir com a Secretaria de Planejamento suge-
rindo possíveis alterações e/ou novas rotinas nos proce-
dimentos de trabalho, com a finalidade de obter melhor 
proveito e eficácia operacional;

III - manter a Instrução Normativa ao alcance de todos 
os funcionários da unidade e zelar pelo seu cumprimento.

Art. 7º Do Chefe do Poder Executivo Municipal:

I - analisar a minuta da LDO, aprová-la e encaminhar o 
Projeto de Lei à Câmara Municipal, para aprovação do Po-
der Legislativo;

II - sancionar a LDO, tão logo volte da Câmara Municipal 
devidamente aprovada.

III - enviar cópia da LDO ao Tribunal de Contas do Estado 
do Espírito Santo–TCEES, incluindo cópia de sua publica-
ção.

Art. 8º Do Poder Legislativo Municipal:

I - analisar o Projeto de Lei, apresentar emendas que con-
siderar necessárias, aprovar e encaminhar para sanção do 
Chefe do Poder Executivo, até o prazo limite estabelecido 
pela Lei Orgânica Municipal.

Art. 9º Da Secretaria de Controle Interno:

I - avaliar o cumprimento das metas fiscais;

II - exigir das unidades executoras, caso seja necessário, 
o envio de informações e documentos indispensáveis à 
elaboração da LDO;

III - promover a divulgação da Instrução Normativa no 
site oficial do Município, incluindo suas atualizações;

IV - prestar apoio técnico, quando solicitada, para atuali-
zações da presente Instrução Normativa.

CAPÍTULO VI

DOS PROCEDIMENTOS

SEÇÃO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10. Durante a elaboração da LDO é necessário obser-
var os seguintes pressupostos:

I - compreender as metas e prioridades da Administração 
Pública Municipal incluindo as despesas de capital para o 
exercício financeiro subsequente;

municipal que estabelece as diretrizes, normas, priorida-
des, metas e principais parâmetros do Projeto de Lei Or-
çamentária Anual e constitui elo entre o Plano Plurianual 
- PPA e a Lei Orçamentária Anual – LOA, além de defi-
nir metas e prioridades a LDO determina, ponto a ponto, 
como devem ser a elaboração e a execução do orçamento 
do ano seguinte;

III - Lei Orçamentária Anual – LOA: legislação municipal 
que programa as ações que o governo irá executar no 
exercício subsequente tornando possível a concretização 
das metas planejadas no PPA em observância à LDO;

IV - Plano Plurianual – PPA: lei municipal que estabelece o 
instrumento de planejamento estratégico de médio prazo, 
e contém os projetos e atividades que o governo pretende 
realizar, ordenando as suas ações e visando a consecução 
de objetivos e metas a serem atingidas pelo período de 
quatro anos;

V - Unidade Gestora - UG: unidade orçamentária ou admi-
nistrativa que realiza atos de gestão orçamentária, finan-
ceira e/ou patrimonial.

CAPÍTULO IV

DA BASE LEGAL E REGULAMENTAR

Art. 4º O fundamento jurídico desta Instrução Normati-
va encontra-se consubstanciado na Constituição Federal, 
na Lei Complementar n°. 101/2000, na Lei Federal n°. 
4.320/64, na Constituição Estadual, no Plano Diretor Mu-
nicipal, na Lei Orgânica do Município, no Decreto Presi-
dencial nº. 2.829/98 na Portaria STN-MGO nº. 42/1999.

CAPÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5º Da Secretaria Municipal de Planejamento - SEM-
PLAN:

I - estabelecer cronograma de atividades, tendo em vista 
o prazo estabelecido para o encaminhamento do projeto 
de lei da LDO à Câmara Municipal;

II - elaborar a LDO obedecendo ao cronograma de ativi-
dades, consolidando as informações obtidas através das 
unidades executoras;

III - encaminhar ao Chefe do Poder Executivo Municipal 
a minuta da LDO, bem como os anexos de riscos e metas 
fiscais, para sua ciência e posterior encaminhamento ao 
Legislativo;

IV - acompanhar a aprovação junto ao Poder Legislativo 
Municipal;

V - orientar as demais unidades executoras sobre os pro-
cedimentos e pontos de controle, bem como estimular as 
adequações necessárias;

VI - divulgar e implementar a Instrução Normativa nas 
áreas executoras e supervisionar e zelar pela sua aplica-
ção.



17/12/2014 (Quarta-feira) DOM/ES - Edição N° 161

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 39

XX - a priorização de obras em andamento e conservação 
do patrimônio sobre projetos novos;

XXI - autorização para:

a) criação de cargos, empregos e funções; 

b) concessão de vantagens; 

c) concessão de aumento aos servidores; 

d) alteração da estrutura de carreira; 

e) admissão de pessoal a qualquer título; 

f) normas de utilização do saldo da dotação de pessoal 
para fins de abertura de credito adicional de outra moda-
lidade de aplicação que não seja pessoal; 

g) abertura de créditos adicionais (suplementares e es-
peciais) somente acompanhada de ofício e com assinatu-
ra do responsável da secretaria requerente indicando de 
onde será feita a anulação para a devida suplementação, 
desde que a anulação a ser feita não seja utilizada para 
devida despesa nos próximos 03 (três) meses do exercí-
cio. 

SEÇÃO II

DA DISPONIBILIDADE E CONFERÊNCIA DOS DADOS

Art. 12. A Secretaria Municipal de Planejamento, na con-
dição de órgão central do sistema administrativo, deverá:

I - efetuar a conferência dos dados e disponibilizá-los;

II - solicitar aos setores responsáveis, caso haja dados 
não disponíveis e/ou inconsistentes, os devidos esclare-
cimentos, estabelecendo-se para isso o prazo máximo de 
10 dias.

SEÇÃO III

DA ELABORAÇÃO DOS ANEXOS DE METAS E RISCOS 
FISCAIS

Art. 13. A Secretaria Municipal de Planejamento deverá 
elaborar os anexos de metas e riscos fiscais, obedecendo 
aos critérios estabelecidos no Manual de Demonstrativos 
Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, defi-
nindo o limite orçamentário para cada unidade gestora, 
estimando as receitas, as restrições legais e as receitas 
vinculadas e fixando as despesas;

SEÇÃO IV

DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, HOMO-
LOGAÇÃO DA PROPOSTA E

ENCAMINHAMENTO AO PODER LEGISLATIVO

Art. 14. A Secretaria Municipal de Planejamento, após 
aprovar as propostas das unidades gestoras, executará os 
seguintes procedimentos:

II - orientar a elaboração da LOA;

III - dispor sobre alterações da Legislação Tributária;

Art. 11. A LDO deve dispor sobre:

I - os programas do PPA;

II - as alterações da legislação de arrecadação;

III - o equilíbrio entre receita e despesa;

IV - a limitação de empenho e o estabelecimento de cri-
térios e formas, para quando a receita não comportar o 
cumprimento das metas de resultado primário ou nominal 
constante no anexo das metas fiscais;

V - as normas de controle de custo e avaliação dos resul-
tados de programas financiados com recursos dos orça-
mentos;

VI - a avaliação do resultado dos programas;

VII - as considerações para transferências a entidades pú-
blicas e privadas;

VIII - o estabelecimento de metas fiscais de receitas, des-
pesas, resultado nominal, resultado primário e montante 
da dívida;

IX - a avaliação do cumprimento das metas do ano ante-
rior;

X - o registro de memória e a metodologia de cálculo para 
justificar as metas anuais pretendidas;

XI - a demonstração da evolução do patrimônio líquido;

XII - a demonstração da origem e da aplicação dos recur-
sos de alienação de ativos;

XIII - a avaliação da situação financeira e atuarial;

XIV - a previsão de compensação e renúncia de receita;

XV - a previsão de margem de expansão das despesas 
obrigatórias de caráter continuado;

XVI - a reserva de recursos para riscos fiscais;

XVII - a definição da forma de utilizar o montante da re-
serva de contingência;

XVIII - o programa financeiro do cronograma de execução 
mensal de desembolsos;

XIX - a definição de despesas irrelevantes para dispensa 
da estimativa de impacto orçamentário e financeiro;
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Maria Goreth Barbosa Carneiro

Secretária Municipal do Controle Interno e Trans-
parência.

Roque Siqueira Gomes

Assessor de Planejamento

Kenny Bohry

Representante da SCPO

DECRETO N 1333
Publicação Nº 6043

DECRETO Nº 1.333, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014.

Aprova a Instrução Normativa SCPO nº. 003/2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO 
NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 66, inciso V e 74, I, “g” da Lei Orgânica do 
Município de São Domingos do Norte e, de acordo com a 
Lei Municipal n° 691 de 29 de março de 2012,que dispõe 
sobre o Sistema de Controle Interno do Município de São 
Domingos do Norte-ES, no âmbito da Prefeitura Municipal 
de São Domingos do Norte, abrangendo as administra-
ções Direta e Indireta,

DECRETA:

Art. 1º Fica avocada a competência a que alude o art. 
66-J da Lei nº 71, de 30 de junho de 1995, para aprovar 
a Instrução Normativa SCPO nº 003/2014, que dis-
põe sobre a Instutuição de Normas e Procedimentos para 
Elaboração de Lei Orçamentária Anual – LOA, do Município 
de São Domingos do Norte – ES, fazendo parte integrante 
deste Decreto.

Art. 2º Cabe à Seccional de controle interno pertecen-
te a Assessoria de Planejamento, a responsabilidade pelo 
cumprimento da presente Instrução Normativa. 

Art. 3º Caberá a Secretaria Municipal de Controle Inter-
no e Transparência, a modificação da presente Instrução 
Normativa quando se fizer necessário, por meio de ato 
próprio, sendo portanto a presente avocação de compe-
tência vigente apenas para aprovação inicial.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Domingos do Norte 
- E.S., 16 de Dezembro de 2014. 

JOSE GERALDO GUIDONI

Prefeito Municipal

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCPO Nº.0 03/2014

Dispõe Sobre a Instituição de Normas e Procedi-
mentos para Elaboração de Lei orçamentária Anual 
– LOA.

INSTRUÇÃO NORMATIVA SECONT - SCPO 003/2014

I - realização de audiência pública para discutir as pro-
postas;

II - homologação da proposta da LDO;

III - encaminhamento do Projeto de Lei da LDO e do rela-
tório dos projetos em andamento e das obras com neces-
sidade de conservação priorizadas no mesmo à Câmara 
Municipal.

SEÇÃO V

DO ENVIO DO PROJETO DA LDO AO PODER LEGIS-
LATIVO

Art. 15. O Chefe do Poder Executivo deverá encaminhar o 
Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias ao Legislativo 
anualmente, conforme determinação do art. 93, inciso II, 
da Lei Orgânica Municipal.

Parágrafo único. Deverá ser observado também o dispos-
to no art. 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

SEÇÃO VI

DO ENVIO DA LDO E DOS ANEXOS AO TCE/ES

Art. 16. O Chefe do Poder Executivo deverá enviar ao TCE/
ES, até 30 de janeiro do ano seguinte à sanção, cópia da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias e de sua publicação.

CAPÍTULO VII

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 17. Após aprovada pelo Legislativo e sancionada pelo 
Executivo, a Secretaria Municipal de Planejamento deverá 
divulgar e distribuir cópia da LDO às unidades gestoras.

Art. 18. A publicação da LDO será realizada conforme de-
termina o artigo 48 da Lei Complementar nº 101, de 04 
de maio de 2.000.

Art. 19. Os termos contidos nesta Instrução Normativa 
não eximem a observância das demais normas competen-
tes, que deverão ser respeitadas.

Art. 20. Caberá a Secretaria de Planejamento divulgar, 
cumprir e fazer cumprir as orientações contidas nesta Ins-
trução Normativa.

Art. 21. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada 
sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos 
assim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos 
requisitos contidos na IN SCI Nº 001/2012 - Norma das 
Normas, bem como manter o processo de melhoria contí-
nua dos serviços públicos municipais.

Art. 22. Esta instrução entra em vigor a partir da data de 
sua publicação.

José Geraldo Guidoni

Prefeito Municipal
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DOS CONCEITOS

Art. 3º Para fins desta Instrução Normativa considera-se:

I - Audiência Pública: direito constitucional que garante 
ao administrado participar diretamente da Administração 
Pública, propicia a troca de informações com o adminis-
trador. Sua realização é condição de validade do ato admi-
nistrativo, conforme preceitua a Lei de Responsabilidade 
Fiscal;

II - Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO: legislação mu-
nicipal que estabelece as diretrizes, normas, prioridades, 
metas e principais parâmetros do Projeto de Lei Orçamen-
tária Anual e constitui um elo entre o Plano Plurianual 
– PPA e a Lei Orçamentária Anual- LOA. Define metas e 
prioridades e determina, ponto a ponto, como deve ser a 
elaboração e a execução do orçamento do ano seguinte;

III - Lei Orçamentária Anual – LOA: legislação municipal 
que programa as ações que o governo irá executar no 
exercício subsequente tornando possível a concretização 
das metas planejadas no PPA em observância à LDO;

IV - Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF: dispositivo legal 
que estabelece normas de finanças públicas voltadas para 
a responsabilidade na gestão fiscal;

V - Plano Plurianual: lei que estabelece o instrumento de 
planejamento estratégico de médio prazo e contém os 
projetos e atividades que o governo pretende realizar, or-
denando suas ações e visando a consecução de objetivos 
e metas a serem atingidos pelo período de quatro anos;

VI - Unidade Gestora - UG: unidade orçamentária ou ad-
ministrativa que realiza atosde gestão orçamentária, fi-
nanceira e/ou patrimonial.

CAPÍTULO IV

DA BASE LEGAL E REGULAMENTAR

Art. 4º O fundamento jurídico desta Instrução Normativa 
encontra-se consubstanciado na Constituição Federal em 
seus artigos 165 e 166, na Constituição Estadual artigo 
162, na Lei Federal 4.320/64 e na Lei Orgânica do Muni-
cípio.

CAPÍTULO V

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 5° Da Secretaria Municipal de Planejamento–SEM-
PLAN:

I - estabelecer cronograma das atividades necessárias à 
elaboração da LOA,levando em consideração o prazo es-
tabelecido para o encaminhamento do projeto da LOA à 
Câmara Legislativa Municipal;

II - elaborar a LOA obedecendo ao cronograma de ativi-
dades e consolidando as informações obtidas através das 
demais unidades que compõem a estrutura organizacional 
do Município;

III - encaminhar ao Chefe do Poder Executivo a minuta do 

DATA: 15 de Dezembro de 2014.

VERSÃO – 1.0 de 15 de Dezembro de 2014.

APROVAÇÃO EM: 16 de Dezembro de 2014.

ATO APROVAÇÃO: Decreto n° 1.333 de 16 de Dezembro 
de 2014.

UNIDADES RESPONSÁVEIS:UCCI – UNIDADE CENTRAL 
DE CONTROLE INTERNO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
-ES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 66, inciso V e 74, I, “g” da Lei Orgânica Municipal.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E 
TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribui-
ções que lhe conferem o art. 31 da Constituição Federal, 
art. 59 da Lei Complementar nº.101/2000 e atendendo ao 
disposto nos artigos 103 e 104 da Lei Orgânica Municipal;

Considerando o disposto na Lei nº 71, de 30 de junho de 
1995, alterada pela Lei nº 691, de 29 de março de 2012, 
no seu artigo 66-A, que dispõe sobre o Sistema de Con-
trole Interno Municipal nos termos do art. 31 da Consti-
tuição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 
4 de maio de 2000 e arts. 103 e 104 da Lei Orgânica do 
Município de São Domingos do Norte - ES;

Considerando que esta Instrução Normativa dispõe a res-
peito das rotinas de trabalho a serem observadas pelas 
diversas Unidades da Estrutura do Município, objetivando 
a implementação de procedimentos de controle, com vis-
tas à eficácia, eficiência e transparência da aplicação dos 
recursos públicos, no âmbito do Poder Executivo Municipal 
de São Domingos do Norte - ES.

Considerando que esta Instrução Normativa tem por fina-
lidade,garantir e disciplinar a elaboração do projeto de lei 
do Orçamento Anual em consonância com o cumprimento 
dos prazos estabelecidos no âmbito do Poder Executivo 
Municipal

Considerando que esta instrução normativa fundamenta-
se na resolução Nº 227/2011 do Tribunal de Constas do 
Estado do Espírito Santo e na Instrução Normativa Nº 
001/2012 que dispõem sobre a produção de Instruções 
Normativas Normas das Normas.

Resolve:

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE

Art. 1º Garantir e disciplinar a elaboração do projeto de lei 
do Orçamento Anual em consonância com o cumprimento 
dos prazos estabelecidos.

CAPÍTULO II

DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º Abrange todas as unidades administrativas da es-
trutura organizacional da Prefeitura de São Domingos do 
Norte, sejam das Administrações Direta ou Indireta, bem 
como, o Poder Legislativo Municipal.

CAPÍTULO III
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IV - promover a divulgação da Instrução Normativa no 
site oficial do Município, incluindo suas atualizações.

CAPÍTULO VI

DOS PROCEDIMENTOS

SEÇÃO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10. A Secretaria Municipal de Planejamento deverá 
estabelecer o cronograma das atividades necessárias à 
elaboração da LOA, observando o prazo legal estabelecido 
para encaminhamento do projeto de lei à Câmara Muni-
cipal;

Art. 11. A SEMPLAN deverá executar as seguintes ativida-
des, no intuito de subsidiar a elaboração da LOA:

I - realizar reuniões objetivando orientar as unidades exe-
cutoras na disponibilização dos dados necessários;

II - definir métodos e procedimentos para elaboração da 
LOA, observando a fundamentação constante na LDO e 
no PPA;

IV - analisar o formulário da LOA do exercício anterior 
(QDD– quadro de detalhamento de despesa) e realizar as 
alterações necessárias;

V - elaborar a projeção de receitas observando:

a) Comportamento das receitas dos anos anteriores; 

b) Previsão de transferência de receitas estadual e fede-
ral; 

c) Previsão de convênios e repasses; 

VI - definir o teto orçamentário geral observando:

a) Projeção das receitas; 

b) Restrições gerais; 

c) Receitas vinculadas; 

Art. 12. Cabe à SEMPLAN, orientar todas as unidades ad-
ministrativas da estrutura organizacional do Município, 
quanto aos procedimentos a serem adotados objetivan-
do a descrição dos projetos e das atividades, consideran-
do os objetivos e as metas definidos para os programas 
e ações, bem como, os componentes essenciais para a 
construção da LOA;

Art. 13. Percebendo a necessidade de adequações no for-
mulário da LOA do exercício anterior, a SEMPLAN deverá 
elaborar a projeção das receitas orçamentárias para o ano 
seguinte observando a projeção das receitas e o compor-
tamento dos anos anteriores, a previsão de receitas do 
Governo Estadual e Federal, a previsão de convênios e re-
passes, o esforço fiscal a ser implementado pelo Município 
e as alterações na legislação tributária;

Projeto de Lei e os anexos do orçamento, para ciência e 
posterior encaminhamento ao Legislativo;

IV - acompanhar a aprovação do Projeto de Lei junto ao 
Poder Legislativo Municipal;

V - orientar as unidades que compõem a estrutura orga-
nizacional do Município,sobre os procedimentos e pontos 
de controle na execução das atividades, estimulando as 
adequações necessárias;

Art. 6° Das Demais Unidades que Compõem a Estrutura 
Organizacional do Município:

I - fornecer informações e documentos solicitados e ne-
cessários à Secretaria municipal de Planejamento, dentro 
dos prazos estabelecidos no cronograma de atividades, 
com o intuito de subsidiar a elaboração da LOA;

II - contribuir com a SEMPLAN, sugerindo possíveis alte-
rações e/ou novas rotinas nos procedimentos de traba-
lho, com a finalidade de obter melhor proveito e eficiência 
operacional;

III - manter a Instrução Normativa ao alcance de todos 
os funcionários da unidade e zelar pelo seu cumprimento;

IV - manter a Secretaria de Planejamento informada so-
bre repasses de convênios e/ou transferências “fundo a 
fundo”, para inclusão destes na LOA;

Art. 7º Do Chefe do Poder Executivo Municipal:

I - analisar a minuta da LOA, aprová-la e encaminhar o 
Projeto de Lei à Câmara Municipal, para aprovação do Po-
der Legislativo;

II - sancionar a LOA, tão logo volte da Câmara Municipal 
devidamente aprovada.

III - enviar cópia da LOA ao Tribunal de Contas do Estado 
do Espírito Santo–TCEES, incluindo cópia de sua publica-
ção.

Art. 8º Do Poder Legislativo Municipal:

I - analisar o Projeto de Lei, apresentar emendas que con-
siderar necessárias, aprovar e encaminhar para sanção do 
Chefe do Poder Executivo, até o prazo limite estabelecido 
pelo inciso II, artigo 125, da Lei Orgânica Municipal.

Art. 9° Da Secretaria Municipal de Controle Interno:

I - avaliar o cumprimento das metas fiscais;

II - caso seja necessário, exigir das diversas unidades que 
compõem a estrutura organizacional do Município o envio 
de informações e documentos indispensáveis à elabora-
ção da LOA;

III - prestar apoio técnico, quando solicitada, para atuali-
zações da presente Instrução Normativa;
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DO ENVIO DA LOA E ANEXOS AO TRIBUNAL DE CON-
TAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO TCE-ES

Art. 18. O Poder Executivo Municipal encaminhará ao Tri-
bunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCE-ES, 
cópia da Lei Orçamentária Anual - LOA até o dia 30 de 
janeiro do ano seguinte conforme previsto no art. 133, 
inciso I da Resolução TCE-ES nº. 261/2013.

CAPÍTULO VII

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 19. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada 
sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos 
assim o exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos 
requisitos do Manual de Elaboração das Normas (Instru-
ção Normativa SCI Nº 001/2012), bem como de manter o 
processo de melhoria contínua.

Art. 20. Os termos contidos nesta Instrução Normativa 
não eximem a observância das demais normas competen-
tes, que deverão ser respeitadas.

Art. 21. Caberá a Secretaria de Planejamento divulgar, 
cumprir e fazer cumprir as orientações contidas nesta Ins-
trução Normativa.

Art. 22. Esta instrução entra em vigor a partir da data de 
sua publicação.

José Geraldo Guidoni

Prefeito Municipal

Maria Goreth Barbosa Carneiro

Secretária Municipal do Controle Interno e Trans-
parência.

Roque Siqueira Gomes

Assessor de Planejamento

Kenny Bohry

Representante da SCPO

DECRETO Nº 1325
Publicação Nº 6035

DECRETO Nº 1.325, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014.

Aprova a Instrução Normativa SCTB Nº. 001/2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO 
NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 66, inciso V e 74, I, “g” da Lei Orgânica do 
Município de São Domingos do Norte e, de acordo com a 
Lei Municipal n° 691 de 29 de março de 2012,que dispõe 
sobre o Sistema de Controle Interno do Município de São 
Domingos do Norte-ES, no âmbito da Prefeitura Munici-
pal de São Domingos do Norte, abrangendo as adminis-
trações Direta e Indireta,

DECRETA:

SEÇÃO II

DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS DADOS

Art. 14. As unidades que compõem a estrutura adminis-
trativa municipal, enquanto unidades executoras e sob a 
coordenação da SEMPLAN, deverão disponibilizar os da-
dos necessários à elaboração da LOA observando:

a) Teto orçamentário por unidade; 

b) Fundamentos jurídicos; 

c) Formulários e outros documentos pertinentes. 

SEÇÃO III

DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS

Art. 15. Cada unidade executora deverá elaborar sua 
respectiva proposta orçamentária, encaminhando-a pos-
teriormente à Secretaria Municipal de Planejamento que 
deverá observar se a mesma está de acordo com as di-
retrizes determinadas na reunião de orientação, com os 
limites legais e com os recursos previstos, observando 
ainda o prazo limite estabelecido no cronograma de ativi-
dades de elaboração da LOA.

§1º Caso perceba alguma inconformidade, a SEMPLAN 
devolverá as propostas para as adequações cabíveis.

§2º Entendendo pela conformidade das propostas a Se-
cretaria de Planejamento deverá executar os seguintes 
procedimentos:

I – realização de audiência pública para discutir as pro-
postas;

II – formalização da minuta do projeto de lei com todos os 
elementos legais exigidos;

III – encaminhamento da minuta do Projeto de Lei da LOA 
para análise e posterior assinatura do Prefeito Municipal;

IV – protocolização do Projeto de Lei da LOA na Câmara 
dos Vereadores;

SEÇÃO IV

DO PRAZO DE ENVIO DO PROJETO DA LOA AO PO-
DER LEGISLATIVO

Art. 16. O projeto da Lei Orçamentária Anual–LOA será 
encaminhada ao Poder Legislativo, anualmente, até o dia 
30 de setembro do exercício financeiro e devolvido para 
sanção até o encerramento da sessão legislativa, confor-
me determina a Lei Orgânica do Município de Colatina;

Art. 17. Após aprovada pelo Legislativo e sancionada pelo 
Executivo, a Secretaria Municipal de Planejamento reali-
zará a publicação da LOA, conforme determina o artigo 48 
da lei Complementar n 101/2000 (LRF);

SEÇÃO V
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Considerando que esta Instrução Normativa dispõe a res-
peito das rotinas de trabalho a serem observadas pelas 
diversas Unidades da Estrutura do Município, objetivando 
a implementação de procedimentos de controle, com vis-
tas à eficácia, eficiência e transparência da aplicação dos 
recursos públicos, no âmbito do Poder Executivo Municipal 
de São Domingos do Norte - ES.

Considerando que esta Instrução Normativa tem por fina-
lidade normatizar disciplinar os procedimentos para efeti-
vação, alteração e manutenção do cadastro fiscal imobili-
ário do Municipal de São Domingos do Norte.

Considerando que esta instrução normativa fundamenta-
se na resolução Nº 227/2011 do Tribunal de Constas do 
Estado do Espírito Santo e na Instrução Normativa Nº 
001/2012 que dispõem sobre a produção de Instruções 
Normativas Normas das Normas.

Resolve:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta instrução normativa tem por finalidade dis-
ciplinar e normatizar os procedimentos para efetivação, 
alteração e manutenção do cadastro fiscal imobiliário e 
tributário do Município de São Domingos do Norte.A pre-
sente instrução normativa tem como base legal a Cons-
tituição Federal; Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000); Código 
Tributário Nacional (Lei nº. 5.172 de 25 Outubro de 1966); 
Código Tributário Municipal (Lei nº: 064 de 22/12/94); Lei 
751/2013 de 23/10/2013 altera dispositivo do Código Tri-
butário Municipal; Lei 596/2010 Altera valores do Código 
de Posturas – Lei 763/2013 Aprova Plana Genérica –Lei 
684/12 – Dispõe Sobre o Parcelamento do Solo do Municí-
pio de São Domingos do Norte e Dá Outras Providências. 
Lei 683/2012 – Lei 781/14 Dispõe Sobre o Código do Meio 
Ambiente no Município de São Domingos do Norte e Dá 
Outras Providências. Lei 674/11 – Dispõe Sobre o Código 
de Obras do Município de São Domingos do Norte e Dá 
Outras Providências. Lei 673/11 – Institui Código de Pos-
turas do Município de São Domingos do Norte e Dá Outras 
Providências. Lei 385/2005 Municipal – Dispõe Sobre o 
Parcelamento da Dívida Tributária e Dá Outras Providên-
cias. Lei Orgânica 1/2003 – Dispõe Sobre a Lei Orgânica 
Municipal, Lei 163/98 – Autoriza o Poder Executivo Muni-
cipal a Conceder Anistia de Juros e Multas Sobre Tributos 
Municipais.

CAPÍTULO II

DOS CONCEITOS

Art.2º Para fins desta instrução normativa de acordo com 
a Lei Complementar 725/20/12/2012, no seus Artigos 16 
e 17

Art. 16 Os valores fixados nas Tabelas I e II do ANEXO I 
desta Lei serão reajustados pela variação do Valor de Re-
ferencia do Tesouro Estadual - VRTE ou outro índice que 
vier a substituí-la.

Art. 17 O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana - IPTU, incidente sobre os imóveis residenciais, 
não residenciais e os não edificados, situados no Município 
de São Domingos do Norte, será calculado em razão do 
Valor Venal e do uso do imóvel, mediante aplicação dos 
seguintes descontos: considera-se: conforme tabela do 

Art. 1º Fica avocada a competência a que alude o art. 
66-J da Lei nº 71, de 30 de junho de 1995, para aprovar 
a Instrução Normativa SCTB nº 01/2014, que dispõe 
sobre as normas e procedimentos, a serem observados 
na execução dos procedimentos de cadastros Imobiliário 
e Tributário do Município de São Domingos do Norte/ES, 
fazendo parte integrante deste Decreto.

Art. 2º Cabe à Seccional de controle interno pertecente a 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças, a re-
sponsabilidade pelo cumprimento da presente Instrução 
Normativa. 

Art. 3º Caberá a Secretaria Municipal de Controle Inter-
no e Transparência, a modificação da presente Instrução 
Normativa quando se fizer necessário, por meio de ato 
próprio, sendo portanto a presente avocação de com-
petência vigente apenas para aprovação inicial.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua pub-
licação.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Domingos do Norte 
- E.S., 16 de Dezembro de 2014. 

JOSE GERALDO GUIDONI

Prefeito Municipal

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCTB Nº. 001/2014

Dispõe sobre as normas eprocedimentos, a serem 
observados,na execução dosprocedimentos de ca-
dastros Imobiliário e Tributário do Município de São 
Domingos do Norte/ES.

INSTRUÇÃO NORMATIVA SECONT- SCTB -001/2014

DATA: 12 de Dezembro de 2014.

VERSÃO – 1.0 de 12 de Dezembro de 2014.

APROVAÇÃO EM: 16 de Dezembro de 2014.

ATO APROVAÇÃO: DECRETO N° 1.325 de 16 Dezembro 
de 2014.

UNIDADES RESPONSÁVEIS:

UCCI – UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
-ES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 66, inciso V e 74, I, “g” da Lei Orgânica Municipal.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E 
TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribui-
ções que lhe conferem o art. 31 da Constituição Federal, 
art. 59 da Lei Complementar nº.101/2000 e atendendo ao 
disposto nos artigos 103 e 104 da Lei Orgânica Municipal;

Considerando o disposto na Lei nº 71, de 30 de junho de 
1995, alterada pela Lei nº 691, de 29 de março de 2012, 
no seu artigo 66-A, que dispõe sobre o Sistema de Con-
trole Interno Municipal nos termos do art. 31 da Consti-
tuição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 
4 de maio de 2000 e arts. 103 e 104 da Lei Orgânica do 
Município de São Domingos do Norte - ES;
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e em 2 (duas) vias;

XIII - imposto de transmissão de bens imóveis (ITBI): co-
brado pelo município nos casos de transferência – trans-
missão ou cessão – da propriedade de imóveis, cujo pa-
gamento é condição para o registro em cartório; art. 222, 
223 e 229 da Lei complementar 064/22/12/1994;

XIV - imposto predial territorial urbano (IPTU): tributo 
que incide sobre a propriedade imobiliária, incluindo todos 
os tipos de imóveis;

XV - inscrição imobiliária: identidade de cada imóvel, 
composta por 08 (oito) dígitos, sendo que cada conjunto 
representa o distrito, a zona, a quadra, o lote e a unida-
de imobiliária, incluindo todos os tipos de imóveis. Ex.: 
xx.xx.xxx.xxxx.xxx;

XVI - lançamento: procedimento administrativo tendente 
a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação cor-
respondente, determinar a matéria tributável, calcular o 
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo 
e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível;

XVII - lote: parcela do solo para fins de edificação, re-
sultante do parcelamento/loteamento de um terreno que 
tem frente para via pública ou que com ela se comuni-
ca por acesso; os lotes terão suas dimensões mínimas 
de 10,00m (dez metros) de testada e área mínima de 
240,00m2 (duzentos e quarenta metros quadrados), com 
exceção dos Loteamentos de Interesse Social; art. 51 a 
56 da Lei/ 684/16/03/2012;

XVIII - parcelamento do solo de solo: divisão da terra em 
unidades juntamente independentes, com vistas à edifi-
cação. O parcelamento do solo para fins urbanos pode ser 
realizado nas formas de loteamento, desmembramento e 
fracionamento. O loteamento é a subdivisão de gleba em 
lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias 
e logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou 
ampliação dos já existentes. Com aproveitamento do sis-
tema viário existente, desde que não implique na abertu-
ra de novas vias e logradouros públicos nem no prolon-
gamento, modificação ou ampliação dos já existentes. O 
fracionamento é a modalidade de desmembramento que 
resulta na subdivisão de um lote em dois ou mais lotes 
destinados à edificação; art. 304 e 305 da Lei Comple-
mentar 064 –Art. 6º a 17 da Lei 684 16/03/2012.

XIX - planta de localização: documento que demonstra 
a localização da construção dentro do terreno, com indi-
cação das distâncias do limite do terreno até um ponto 
inicial de referência;

XX - planta de situação: documento que demonstra a lo-
calização do terreno da construção no quarteirão, bairro, 
rua, ou cidade, mostrando, se possível, um ou mais pon-
tos de referência;

XXI - planta genérica de valores (PGV): planta de regiões 
urbanas onde são indicados em cada face de quadra, os 
valores unitários genéricos utilizados na formação do va-
lor de cada imóvel para fins de tributação, cuja finalidade 
principal é fornecer os valores de mercado utilizados dos 
terrenos, quadra por quadra, ao longo dos logradouros do 
município; art. 5º ao 8° Lei 064/22/12/1994;

XXII - quadra: espaço urbano que é delimitado por ruas 
ou avenidas;

Art. 20 – Art. 187 e seus Parágrafos da Lei Complementar 
064/22/12/1994.

I - anotação de responsabilidade técnica - ART: documen-
to constituído por formulário padrão cujo preenchimento 
é de responsabilidade do profissional devidamente habi-
litado com registro/visto no Conselho Regional de Enge-
nharia, Agronomia e Arquiteto – CREA;Art. 10 ao 13 Lei 
674/12/2011;

II - averbação: ato de lançar na matrícula ou no cadastro 
todas as modificações ocorridas no imóvel, alterando o 
status da propriedade ou do titular do domínio;

III - boletim do cadastro imobiliário - BCI: documento 
municipal que contém o endereço do imóvel, a identifi-
cação do proprietário e todas as características de cada 
unidade imobiliária necessária ao cálculo e lançamento de 
tributos imobiliários;

IV - cadastro: registro público dos bens imóveis de deter-
minado território, que inclui o conjunto padrão de infor-
mações sobre os contribuintes, tais como: nome comple-
to, endereço, documentação pessoal, razão social, nome 
fantasia, nome de sócios bem como outros dados;

V - cadastro fiscal imobiliário: registro que tem por unida-
de o imóvel (constituído pelo lote ou gleba e edificações 
ou benfeitorias, se houver), geralmente estabelecido para 
fins tributários. Ao invés de conter todas as parcelas de 
uma determinada área, contém apenas aquelas de inte-
resse fiscal, não considerando como parcelas cadastráveis 
logradouros e outras áreas públicas. Diz respeito à ques-
tão de taxação das propriedades em valores monetários, 
objetivando a arrecadação de impostos; art. 92 a 94 Lei 
Complementar 064/22/12/94;

VI - cadastro georeferenciado: sistema de registro da pro-
priedade imobiliária, feita de forma geométrica e descri-
tiva. Geométrica quando na forma cartográfica para sub-
sídio ao planejamento territorial, delimitação de zonas, 
planejamento de ocupação do solo e visão espacial e, des-
critiva contendo o conjunto de informações alfanuméricas 
(tributos) dos imóveis;

VII - cadeia sucessória: histórico da propriedade do imó-
vel;

VIII - São Domingos do Norte: sistema de mapa de car-
tografia informatizado, utilizado para identificar, localizar 
e dimensionar áreas, cujo o objetivo é o armazenamento 
de dados;

IX - condomínios de edifícios: conjunto de edificações ca-
racterizado pela existência de partes comuns, englobando 
tanto os condomínios verticais (prédios), quanto os hori-
zontais (de casas);

X - distrito: divisão administrativa de um município, que 
compreende um ou mais bairros, pequeno povoado ou 
vila que cresce ao seu lado e é parte dele;

XI - documento de arrecadação municipal (DAM): docu-
mento destinado a cobrança de tributos municipais;

XII - guias de imposto de Transmissão de Bens Imóveis 
(ITBI): formulário preenchido em Cartório por ocasião da 
solicitação de avaliação de ITBI, sem rasuras ou emendas 
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Art. 6º Compete a Secretaria Municipal de Administração 
e Finanças:

I - manter instrução normativa à disposição de todos os 
funcionários da unidade, velando pelo cumprimento da 
mesma;

II - cumprir fielmente as determinações da instrução nor-
mativa, em especial quanto a padronização dos procedi-
mentos na geração de documentos, dados e informações;

III – emitir, ao final de cada procedimento, o documento 
solicitado à administração pública.

Art. 7º Compete ao Protocolo Geral:

I - manter a instrução normativa à disposição de todos 
os funcionários da unidade, velando pelo cumprimento da 
mesma;

II - cumprir fielmente as determinações da instrução nor-
mativa, em especial quanto aos procedimentos de padro-
nização na geração de documentos, dados e informações;

III - receber os documentos;

IV - conferir os documentos conforme check-list diferen-
ciado para cada solicitação, e somente protocolizar o pe-
dido se apresentados todos os documentos e assinado 
pelo requerente.

DA EFETIVAÇÃO DO CADASTRO

SEÇÃO I

DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Base Legal.Lei 725 de 20 de Dezembro de 2012 – Art. 16 
e 17 – 064/22/12/94 – art. 90 a 99.

Art. 8º Todos os imóveis edificados ou não, situadas nas 
áreas urbanas, urbanizáveis ou de expansão urbana do 
Município em quaisquer situações e que incide o lança-
mento do IPTU deverão ser cadastrados no Cadastro Fis-
cal Imobiliário pelo setor de Tributação e a Secretaria de 
Obra.

Art. 9º A efetivação do cadastro será de responsabilidade 
da Secretaria de Obras e a Área Tributária que coordenar 
o Cadastro Imobiliário, que manterá um BCI para cada 
unidade imobiliária, contendo todos os dados e caracte-
rísticas físicas do imóvel necessário ao cálculo e apuração 
do IPTU.

Art. 10. A efetivação do cadastro do imóvel no cadastro 
fiscal imobiliário será efetuada:

I - a pedido do contribuinte, protocolizando o requerimen-
to acompanhado de toda adocumentação do imóvel, in-
clusive a documentação pessoal;

II - quando o imóvel identificado a partir de diligências em 
campo não houver registro no cadastro fiscal imobiliário, 
mesmo sem matrícula em cartório, independente de que 
possuem área construída ou não, desde que a falta da 

XXIII - unidade imobiliária (UI): são todos os imóveis, 
construídos ou não, situados na zona urbana, na zona ur-
banizável e na zona de expansão urbana do Município, 
inclusive os que gozem de imunidade ou isenção;

XXIV - unidade padrão fiscal do município de São Do-
mingos do Norte(VRTE): indexador que corrige as taxas 
cobradas pelo município, art. 16 Lei 725/20/12/2012;

XXV - zona: subdivisão do município em regiões, zona 
rural e zona urbana.

CAPÍTULO II

DAS RESPONSABILIDADES

Art. 3º Do Chefe do Poder Executivo Municipal, juntamen-
te com o Secretário Municipal de Administração e Finan-
ças.

I - Promover a divulgação e a efetivação desta instrução 
normativa, mantendo-a atualizada;

II - supervisionar a aplicação desta instrução normativa.

Art. 4º - Do Chefe da Área de Tributação:

I- manter a instrução normativa à disposição de todos 
os funcionários da unidade, velando pelo cumprimento da 
mesma;

II - cumprir fielmente as determinações da instrução nor-
mativa, em especial quanto aos procedimentos de padro-
nização na geração de documentos, dados e informações;

III - alterar a unidade responsável pela instrução norma-
tiva sobre alterações que se fizerem necessárias nas ro-
tinas de trabalho tendo em vista, principalmente, o apri-
moramento dos procedimentos e o aumento da eficiência 
operacional.

Art. 5º - Da Procuradoria Geral do Município:

I - manter a instrução normativa à disposição de todos 
os funcionários da unidade, velando pelo cumprimento da 
mesma;

II - cumprir fielmente as determinações da instrução nor-
mativa, em especial quanto aos procedimentos de padro-
nização na geração de documentos, dados e informações;

III - alertar a unidade responsável pela instrução norma-
tiva sobre alterações que se fizerem necessárias nas ro-
tinas de trabalho tendo em vista, principalmente, o apri-
moramento dos procedimentos e o aumento da eficiência 
operacional.

Art. 1º Da Lei 716/27/11/2012 - Fica o Município de São 
Domingos do Estado do Espírito Santo autorizado a esta-
belecer procedimentos administrativos de cobrança extra-
judicial de título executivo judicial condenatório de quan-
tia certa transitado em julgado, de créditos tributários ou 
não tributários do Município, das suas autarquias e das 
fundações públicas, independentemente do valor do cré-
dito inscrito ou não em Dívida Ativa.
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Art. 14. Todos os condomínios de edifícios, situados nas 
áreas urbanas, urbanizáveis ou de expansão urbana do 
Município que incide o lançamento do IPTU deverão ser 
efetivados no Cadastro Fiscal Imobiliário pela Área de Tri-
butação.

Art. 15. A efetivação do cadastro de condomínios de edifí-
cios será de responsabilidade da Área de Tributação, jun-
tamente com a Secretaria de Obras, que farão o Cadastro 
Imobiliário, que manterá um BCI para cada unidade imo-
biliária, contendo todos os dados e características físicas 
dos imóveis necessárias ao cálculo e apuração do IPTU. 

Art. 16. A efetivação do cadastro de condomínios de edifí-
cios no cadastro fiscal imobiliário será efetuada:

I - a pedido do contribuinte, protocolizando toda a docu-
mentação necessária para a efetivação do cadastro.

II - quando o condomínio identificado a partir de diligên-
cias em campo não houver registro no cadastro fiscal 
imobiliário, mesmo que sem matrícula em cartório, desde 
que a falta da matrícula seja fato de conhecimento do 
município, ou caso contrário, mediante prova que possua 
o imóvel mapeamento adequado, tornando possível sua 
individualização;

III - a partir de atualização cadastral geral do município.

Art. 17. A solicitação para a efetivação do cadastro de 
condomínios de edifícios a pedido do contribuinte se dará 
através de requerimento, pagamento de taxas devidas 
com a abertura de Processo e Documentação apresenta-
da, contendo os seguintes documentos:

I - requerimento devidamente preenchido com o nome 
do requerente, RG, CPF, telefone, endereço residencial e 
para correspondência, e com os dados do imóvel objeto 
do requerimento, e devidamente assinado;

II - CPF do síndico, ou documento que o contenha;

III - ata de nomeação do síndico , o próprio proprietário 
ou procurador;

IV - Cartão do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – 
CNPJ do condomínio;

V - projeto arquitetônico do edifício;

VI - plantas de localização e situação do imóvel;

VII - ART devidamente assinada pelo profissional respon-
sável (topógrafo, engenheiro, arquiteto e outros);

X - comprovante de endereço e todas as documentações 
pertinentes ao efetivo cadastro de fato, se estiver faltando 
alguns documentos a Área de Tributação entrará em con-
tato com o responsável, por telefone ou correspondência;

Art. 18. Os profissionais responsáveis pelos projetos de-
verão ter inscrição cadastral no Município de São Domin-
gos do Norte ES, e não apresentar débitos com a fazenda 
pública municipal.

matrícula seja fato de conhecimento do Município, 

ou não, caso contrário, mediante prova que possua o imó-
vel mapeamento adequado, tornando possível sua indivi-
dualização;

III - a partir de atualização cadastral geral do Município.

Art. 11. A solicitação para a efetivação do cadastro a pe-
dido do contribuinte se dará através de requerimento pro-
tocolizado e pagamento de taxas devidas com abertura de 
processo, apresentando as documentações necessárias:

I - requerimento devidamente preenchido com o nome 
do requerente, RG, CPF, telefone, endereço residencial e 
para correspondência, e com os dados do imóvel objeto 
do requerimento, e devidamente assinado;

II - cópia do RG e CPF dos proprietários ou possuidores;

III - cópia da certidão de matrícula do imóvel, atualizada, 
ou escritura pública de compra e venda; ou contrato de 
cessão de direito sobre imóvel; ou formal de partilha, ou 
sentença de usucapião; ou outros documentos que com-
provem a propriedade ou posse do imóvel (recibo com 
reconhecimento de firma);

IV - procuração pública, se o ato for feito por terceiro;

V - comprovante de endereço do imóvel objeto do reque-
rimento, em se tratando de imóvel edificado, podendo ser 
conta de água, luz, telefone, dentre outros;

VI - plantas de localização e situação do imóvel;

VII - ART devidamente assinada pelo profissional respon-
sável (topógrafo, engenheiro, arquiteto, outros);

VII - comprovante de pagamento da taxa de requerimen-
to e alinhamento de imóvel;

IX - se houver necessidade de emissão de certidão apre-
sentar comprovante de pagamento da taxa de certidão;

Art. 12. Os profissionais responsáveis pelos projetos de-
verão ter inscrição cadastral no município de São Domin-
gos do Norte/ES, e não apresentar débitos com a fazenda 
pública municipal.

Art. 13. A efetivação do cadastro será feito mediante re-
querimento protocolizado na Prefeitura, com todos os do-
cumentos necessários, devidamente instruído, na falta de 
algum documento a Área da Tributação entrará em con-
tato com o responsável, por telefone ou por correspon-
dência, certificando que tudo esteja certo será cadastrado 
no sistema informatizado da Prefeitura de São Domingos 
do Norte/ES, com BCI, desenho da quadra, nome da rua, 
proprietário e outros.

SEÇÃO II

DA EFETIVAÇÃO DO CADASTRO DE CONDOMÍNIOS 
DE EDIFÍCIOS

Base Legal.:Lei 674 de 14/12/2011 - Art. 127 a 129 – Lei 
064/22/12/94 – Art. 187, 304 e 305
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SECÃO IV

DA EFETIVAÇÃO DE CADASTRO DE QUADRAS

Base legal.: Lei 684/16/03/2012 – Art. 23

Art. 30. O cadastramento das quadras dentro do bairro 
é feita a partir do projeto de loteamento, de confronta-
ções das quadras já desenhadas no arquivo de pastas do 
cadastro imobiliário e de vistorias in loco, para efetuar a 
metragem correta das quadras e sua localização exata.

Art. 31. O desenho elaborado pelos fiscais e a equipe de 
engenharia serão transferidos para a base cartográfica di-
gital, onde será feito todo o cadastramento da quadra, 
informando o setor , a zona, o número da quadra, sua 
metragem total, o bairro onde está localizada, seus logra-
douros e lotes cadastrados.

SEÇÃO V

DA EFETIVAÇÃO DE CADASTRO DE LOTES

Base Legal.: Lei 064/22/12/1994 – Art. 304e 305 e a Lei 
684 – Art. 23

Art. 32. O cadastro de lotes é feito a partir do projeto 
de loteamento, efetuando a metragem dos lotes, desenho 
dentro das quadras. O desenho será transferido para car-
tografia digital, onde será feito todo o cadastramento dos 
lotes, informando o setor, a zona, o número da quadra, 
sua metragem total, a quadra e o bairro onde está locali-
zado e os logradouros confrontantes.

SEÇÃO VI

DA EFETIVAÇÃO DO CADASTRO DE LOGRADOUROS

Art. 33. Para o cadastramento de logradouros é neces-
sário a aprovação de lei específica aprovada pelo Poder 
Legislativo Municipal e sancionada pelo Chefe do Poder 
Executivo Municipal. Cada logradouro será feito uma Lei 
específica, única e exclusiva.

Parágrafo único. Na lei de que trata o caput deste artigo 
deverão constar o início e o fim do logradouro e seus pon-
tos de amarração, ruas onde começa e termina, a fim de 
que seja lançado no sistema de São Domingos do Norte/
ES GEO, no local correto.

Art. 34. Após sancionada a lei, o Expediente do Gabinete 
do Prefeito, enviará cópia da mesma para a área de tri-
butação onde será feito o cadastramento do logradouro.

Art. 35. Em sequência será efetuado o cadastro do mes-
mo, identificando sua metragem, as características do lo-
gradouro, se é calçado, tipo de calçamento, e os serviços 
urbanos disponíveis no mesmo, tais como: se possui rede 
pluvial, telefônica, dentre outros.

SEÇÃO VII

DA MANUTENÇÃO E ALTERAÇÃO DO CADASTRO

SEÇÃO I

DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Base Legal.: Lei nº.: 674 de 14 de Dezembro de 2011 – 
Art. 92 a 99

Art. 19. Uma vez protocolado o requerimento para efetiva-
ção do loteamento junto a Secretaria de Obras e Serviços 
Urbanos e a Área de Tributação para efetivar o cadastro 
fiscal imobiliário, verificará os dados e a documentação 
apresentada, conforme exigência normativa. Se estiver 
faltando alguma documentação será informado ao res-
ponsável por telefone ou por correspondência.

Art. 20. A efetivação do cadastro do loteamento não será 
efetivada quando o requerimento apresentado à adminis-
tração pública estiver incompleto, ou seja, faltando qual-
quer das informações e documentos que forem solicitadas 
nesta normativa.

Art. 21. Após a aprovação pela Secretaria de Obras e Ser-
viços Urbanos e a Área de Tributação, será feito o Ca-
dastro Imobiliário com o preenchimento do BCI de cada 
unidade com as suas dimensões e características.

Art. 22. A inserção do loteamento na base cartográfica 
digital será efetuada através do arquivo digital que o pro-
prietário deverá entregar a área responsável, no formato 
de Auto Cad. Ou outras modalidades atualizadas.

Art. 23. Em sequência, o loteamento será todo desenha-
do, lote por lote, quadras e logradouros.

Art. 24. A inscrição não faz presumir a aceitação, pela 
Prefeitura, dos dados informados pelo contribuinte, os 
quais podem ser verificados para fins de lançamento, e 
sujeitam o contribuinte às penalidades previstas em lei, 
por dolo, má-fé, fraude ou simulação.

Art. 25. Para o cadastramento de um loteamento deverá 
ser observado se o mesmo está inserido em um bairro já 
existente, na zona urbana, ou deverá ser cadastrado um 
bairro novo.

SEÇÃO III

DA EFETIVAÇÃO DE CADASTRO DE BAIRROS

Base Legal.: Lei 064/22/12/94 – Art. 92 a99

Art. 26. Para efetuar o cadastramento de bairro é neces-
sário a aprovação de lei específica aprovada pelo Poder 
Legislativo Municipal e sancionada pelo Chefe do Poder 
Executivo Municipal.

Parágrafo único. Na lei de que trata o caput deste arti-
go deverão constar informações como o nome do bairro, 
quantidades de lotes, áreas específicas comunitárias e re-
ligiosas, sua localização, os confrontantes e a coordena-
das georreferenciadas.

Art. 27. Após sancionada a lei encaminhada às áreas de 
cadastro imobiliário e transferida para o mapa Geopro-
cessamento, que elaborará o desenho do bairro na mapa 
de São Domingos do Norte/ES, com o cadastro do bairro 
e suas respectivas informações, traçado e feito de acordo 
com suas coordenadas geográficas, ajustando-o na base 
cartográfica digital, em sequência serão lançadas as infor-
mações alfa numéricas do bairro, indicando o nome, e a 
lei que o originou.
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Art. 40. Não atendido pelo requerente o prazo estabele-
cido para apresentação do dado ou documento, os autos 
serão encaminhados para arquivamento, certificando nos 
autos e no sistema informatizado que tal solicitação foi 
feita por duas vezes e que o requerente não se manifes-
tou.

Art. 41. Estando os autos devidamente instruídos a aver-
bação será realizada por meio de anotações das informa-
ções nas pastas que compõem o arquivo imobiliário, no 
sistema de geoprocessamento e no sistema tributário.

Parágrafo único. Havendo necessidade, os autos serão 
encaminhados à Procuradoria Municipal para análise da 
documentação e emissão de parecer deferindo ou inde-
ferindo.

Art. 42. Se deferido, será realizada a averbação de titu-
laridade do imóvel pela Área de Tributação que informará 
ao requerente por meio de contato telefônico ou corres-
pondência, certificando nos autos e no sistema informati-
zado a providência adotada e encaminhará os autos para 
arquivamento.

SEÇÃOIII

DA REVISÃO DE ÁREAS DE IMÓVEIS

Art. 43. A solicitação para revisão de área de imóvel no 
cadastro fiscal imobiliário a pedido do contribuinte se dará 
através de requerimento protocolizado, pagamento de ta-
xas devidas, onde deverá apresentar as seguintes docu-
mentações:

I - requerimento devidamente preenchido com o nome do 
requerente, RG, CPF, telefone, endereço residenciale para 
correspondência, bem como dados do imóvel objeto do 
requerimento, e devidamente assinado;

II - cópia do RG e CPF dos proprietários ou possuidores;

III - cópia da certidão de matrícula do imóvel, atualiza-
da, ou escritura pública de compra e venda, contrato de 
cessão de direitos sobre imóvel, formal de partilha, ou 
sentença de usucapião, ou outros documentos que com-
provem a propriedade ou posse do imóvel (recibo com 
reconhecimento de firma), ou procuração se o ato for feito 
por terceiro;

IV - em caso do documento de propriedade do imóvel se 
tratar de recibo deve ser observada a cadeia sucessória e 
assinaturas com firma reconhecida;

V - planta de situação e localização do imóvel – quando 
for para atualizar área no Cartório de Registro a planta de 
localização deve constar a assinatura dos confrontantes;

VI - anotação de responsabilidade técnica – ART devida-
mente preenchida e assinada pelo engenheiro responsá-
vel e quitada;

VII - comprovante de quitação de débitos municipais do 
imóvel, taxa de requerimento paga.

Art. 44. Notadamente não atendido o prazo estabeleci-
do para apresentação do dado ou documento, os autos 
serão encaminhados a SEMUR para arquivamento, cer-
tificando nos autos e no sistema informatizado que tal 
solicitação foi feita por duas vezes e que o requerente não 

Lei 725 de 20 de Dezembro de 2012 – Art. 16 e 17

Art. 35. A manutenção e alteração do cadastro fiscal imo-
biliário serão de responsabilidade da SEMUR E SEMAF, que 
manterão os cadastros atualizados com seus respectivos 
BCI para cada unidade imobiliária, contendo todos os da-
dos e características físicas do imóvel necessário ao cálcu-
lo e apuração do IPTU.

Art. 36. Todos os imóveis edificados ou não, situados nas 
áreas urbanas, urbanizáveis ou de expansão urbana do 
Município são passíveis de alterações no Cadastro Fiscal 
imobiliário e automaticamente no mapa geobase. 

Art. 37. As alterações poderão ser realizadas a qualquer 
tempo, mediante:

I - procedimento de diligências no local;

II - atualização cadastral geral executada por responsável 
da SEMUR ou SEMAF, ou empresa autorizada;

III - Solicitação do próprio contribuinte.

SEÇÃO II

DA AVERBAÇÃO DE TITULARIDADE DE IMÓVEIS

Art. 38. A solicitação para averbação de titularidade de 
imóvel no cadastro fiscal imobiliário a pedido do contri-
buinte se dará através de requerimento protocolizado, 
pagamento de taxas devidas com a abertura de processo 
junto ao protocolo, onde deverá ser apresentada a se-
guinte documentação:

I - requerimento devidamente preenchido com o nome 
do requerente, RG, CPF, telefone, endereço residencial e 
para correspondência, e com os dados do imóvel objeto 
do requerimento, e devidamente assinado;

II - cópia do RG e CPF dos proprietários ou possuidores; 

III - cópia da certidão de matrícula do imóvel, atualizada, 
ou escritura pública de compra e venda, ou contrato de 
cessão de direitos sobre imóvel, ou formal de partilha, ou 
sentença de usucapião, ou outros documentos que com-
provem a propriedade ou posse do imóvel (recibo com 
reconhecimento de firma), ou procuração se o ato for feito 
por terceiro;

IV - em caso do documento de propriedade do imóvel se 
tratar de recibo deve ser observada a cadeia sucessória e 
assinaturas com firma reconhecida;

V - comprovante de quitação de débitos municipais do 
imóvel;

Art. 39. Após a protocolização, os autos serão remetidos 
à Área de Tributação, para proceder o cadastro imobiliá-
rio que verificará os dados e documentação apresentada. 
Verificado pela Área Tributária e faltando documentação o 
responsável solicitará por meio de telefone ou correspon-
dência os documentos faltantes, certificando nos autos e 
no sistema informatizado a providência adotada e o prazo 
determinado para a apresentação do dado ou documentos 
solicitados.
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SEÇÃO V

DO REMEMBRAMENTO DE IMÓVEIS

Art. 50. A solicitação para remembramento de imóvel no 
cadastro fiscal imobiliário a pedido do contribuinte se dará 
através de requerimento, pagamento de taxas devidas 
com a abertura de

processo junto ao protocolo com as documentações ne-
cessárias, onde será apresentada a seguinte documen-
tação:

I - requerimento devidamente preenchido com o nome 
do requerente, RG, CPF, telefone, endereço residencial e 
para correspondência, e com os dados do imóvel objeto 
do requerimento, e devidamente assinado; 

II - cópia do RG e CPF dos proprietários ou possuidores;

III - cópia da certidão de matrícula do imóvel atualizada; 
ou escritura pública de compra e venda; ou contrato de 
cessão de direitos sobre imóvel; ou formal de partilha; ou 
sentença de usucapião; ou outros documentos que com-
provem a propriedade ou posse do imóvel (recibo com re-
conhecimento de firma); ou procuração se o ato for feito 
por terceiro;

VI - em caso do documento de propriedade do imóvel se 
tratar de recibo deve ser observada a cadeia sucessória e 
assinatura com firma reconhecida;

V - comprovante de quitação de débitos municipais do 
imóvel;

VI - planta de situação do imóvel que deverá conter as 
dimensões da área a ser remembrada, bem como a loca-
lização do imóvel quanto aos confrontantes;

VII - anotação de responsabilidade técnica – ART preen-
chida e assinada pelo engenheiro responsável e quitada. 
Taxa de requerimento e certidão pagas;

Art. 51. Após a protocolização os autos são remetidos a 
SEMUR juntamente com a SEMAF na Área de Tributação 
para serem verificados os dados e a documentação. Após 
verificado os autos se estão devidamente instruídos, o 
responsável solicitará ao requerente o dado ou documen-
to faltante por meio de contato telefônico ou correspon-
dência, certificando nos autos e no sistema informatizado 
a providência adotada e o prazo determinado para apre-
sentação do dado ou documento.

Art. 52. Novamente não atendido o prazo estabelecido 
para apresentação do dado ou documento, os autos serão 
encaminhados para arquivamento, certificando nos autos 
e no sistema informatizado que tal solicitação foi feita por 
duas vezes e que o requerente não se manifestou.

Art. 53. Estando os autos devidamente instruídos, os 
mesmos serão encaminhados à SEMUR para análise da 
solicitação, análise da documentação, conferência in loco 
do alinhamento e emissão de parecer. Após a aprovação 
da SEMUR, os autos serão remetidos à Área de Tributa-
ção para efetuar o cadastro imobiliário e o preenchimento 
do BCI, juntamente com o desenho do remembramento 
do imóvel no sistema informatizado de São Domingos do 
Norte/ES. Todas as informações alfanuméricas cadastra-
das serão exportadas para o sistema informatizado da 

se manifestou.

Art. 45. Estando os autos devidamente instruídos será 
realizada vistoria no local por servidor responsável da 
SEMUR do cadastro imobiliário, com o auxílio do respon-
sável do setor de engenharia.

Art. 46. Por ocasião da vistoria, deverão ser atualizadas 
as fotos da fachada da residência e certificada as dimen-
sões da área do lote e da edificação. Em sequência, será 
feita a atualização no sistema de São Domingos do Norte 
na planta genérica , e descrito no histórico do BCI dos 
procedimentos executados.

Parágrafo único. As fotos das fachadas dos imóveis são 
salvas no sistema de geoprocessamento para identifica-
ção do mesmo. Averbação e revisão de área, tudo faz 
parte do cadastro.

SEÇÃO IV

DO DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEIS

Base legal.: Lei 684 de 16/03/2012 – Art. 2º ao 5º

Art. 48. A solicitação para desmembramento de imóvel no 
cadastro fiscal imobiliário a pedido do contribuinte se dará 
através de requerimento e pagamento de taxas devidas 
com abertura de processo junto ao protocolo, onde deve-
rá apresentar a seguinte documentação:

I - requerimento devidamente preenchido com o nome 
do requerente, RG, CPF, telefone, endereço residencial e 
para correspondência, e com os dados do imóvel objeto 
do requerimento, e devidamente assinado;

II - cópia do RG e CPF dos proprietários ou possuidores;

III - cópia da certidão de matrícula do imóvel, atualizada, 
escritura pública de compra e venda; ou contrato de ces-
são de direito sobre o imóvel; ou formal de partilha; ou 
sentença de usucapião; ou outros documentos que com-
provam a propriedade ou posse do imóvel (recibo com 
reconhecimento de firma), ou procuração se o ato for feito 
por terceiro;

IV - em caso de documento de propriedade do imóvel se 
tratar de recibo deve ser observada a cadeia sucessória e 
assinaturas com firma reconhecida;

V - comprovante de quitação de débitos municipais, plan-
ta de área remanescente que deverá conter dimensões 
da área a ser desmembrada, bem como a localização do 
imóvel quanto aos confrontantes. Anotação de responsa-
bilidade técnica – ART devidamente preenchida e assina-
da pelo engenheiro responsável e quitada.

Art. 49. Após a aprovação da SEMUR, os autos serão re-
mitidos ao setor competente para o preenchimento do 
BCI, que compõe o arquivo de pastas. Posteriormente os 
autos serão remetidos ao mapa geoprocessamento para 
desenho do desmembramento, de acordo com o desenho 
topográfico, por meio de sistema informatizado.Todas as 
informações alfanuméricas cadastradas no Geobaseserão 
exportadas para o sistema informatizado de tributação e 
a partir deste momento, incide o IPTU.
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a transação, é devida a taxa de averbação através de re-
querimento.

Art. 58. Para o imóvel edificado o DAM deverá ser feito em 
nome do requerente, contendo a taxa de avaliação (paga-
mento no mesmo dia), e outro DAM com imposto devido 
(trinta dias de prazo). Após realizado de fato a transação, 
é devida a taxa de averbação através de requerimento. 
Se a edificação não possuir projeto arquitetônicoserá exi-
gido do requerente assinado por profissional competente 
e inscrito no município, para dar continuidade ao processo 
de averbação e legalidade com a liberação da Certidão 
Detalhada e o Habite-se com pagamento de taxas. A le-
galidade junto ao INSS, também terá pagamento de taxas 
de certidões Etc...

Art. 59. O DAM deverá constar o ITBI conforme o tipo de 
transmissão, o qual indicará a alíquota sobre a base de 
cálculo avaliada de acordo com a Constituição Federal e a 
Lei Complementar 064/22/12/94.

Art. 60. Nas transmissões compreendidas pelo Sistema 
Financeiro de Habitação, a que se refere a Lei Federal 
4.380, de 21/08/1964, e a 064/22/12/1964, a alíquota 
do ITBI será:

I - sobre o valor da parte financiada 0,5% (cinco décimo 
por cento);

II - sobre o valor da parte não financiada 2,00% (dois por 
cento);

Art. 61. Nas demais transmissões, a alíquota do ITBI será:

I - compra e venda: 2% (dois por cento); ou compra e 
venda com reserva 3% (três por cento);

II - cessão de direito de posse ou de superfície 2% (dois 
por cento);

III - usufruto 3% (três por cento);

IV - Doação 4% (quatro por cento).

Art. 62. O ITBI, incide também sobre Propriedades Ter-
ritoriais Rurais, com as mesmas proporcionalidades de 
alíquotas conforme a modalidade de transmissões especi-
ficadas no Art. 222, 223,226 a 228 da Lei 064/22/12/94.

CAPÍTULO IX

DA ISENÇAO DO IPTU E TAXAS

Base Legal.: Lei 064 22/12/94 – Art. 77 A 83, 188 a 190

Art. 63. O cadastro dos imóveis também sofrerá altera-
ções mediante solicitação de isenção de IPTU e taxas de 
Serviços Urbanos.

Art. 64. A solicitação da isenção de que trata o artigo an-
terior se dará através de formulário próprioa ser preenchi-
do, com a abertura de processo junto à Prefeitura.

Art. 65. Para ter direito à isenção o contribuinte deve 
preencher os requisitos constantes na Lei Complementar 

tributação para a incidência de IPTU.

SEÇAO VI

DA DEMOLIÇÃO DE IMÓVEIS

Base Legal.: Lei 674, de 14/12/2011 – Art. 24

Art. 54. A solicitação para demolição de imóvel no cadas-
tro fiscal imobiliário a pedido do contribuinte se dará atra-
vés por requerimento protocolizado, pagamento de taxas 
devidas, com abertura de processo e juntada documenta-
ção onde deverá conter os seguintes documentos:

I - quitação dos débitos pendentes do imóvel;

II - taxa de demolição paga;

III - alteração no BCI e nas áreas remanescentes.

CAPÍTULO VIII

DAS GUIAS DE TRANSMISSÃO DE ITBI

Artigo 156 da Constituição Federal. Compete aos Municí-
pios instituir impostos sobre:

II transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato one-
roso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e 
de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, 
bem como cessão de direitos a sua aquisição.

Art. 156. ..

§2º. ....

I – não incide sobre a transmissão de bens ou direitos 
incorporados ao patrimônio de pessoa

jurídica em realização de capital, nem sobre a transmis-
são de bens ou direitos decorrentes defusão, incorpora-
ção, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nes-
ses casos, a atividadepreponderante do adquirente for a 
compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens 
imóveis ou arrendamento mercantil;

Base Legal.: Lei 064 22/12/94 - Art. 187

Art. 55. Para o registro e avaliação das guias de ITBI o 
requerente deverá entregar as guias devidamente pre-
enchidas no cartório em 02 (duas), vias na Área de Tri-
butação. A comissão de avaliação identificará o imóvel 
através do número da inscrição imobiliária, se for urbano 
realizará a pesquisa dos débitos de IPTU/TSU do mesmo, 
constatando débito de fato, será feito o DAM para quitar o 
débito, estando o imóvel sem nenhum impedimento, será 
encaminhado ao protocolo para gerar o processo, feita a 
avaliação do imóvel com posterior pagamento do imposto 
(prazo de 30 dias para pagamento), e taxa de avaliação 
(pagamento na hora). Após o pagamento o contribuin-
te pode pegar a guia de avaliação devidamente assinada 
pela comissão e levar ao cartório para registro.

Art. 56. O município tem prazo de 05 dias para informar o 
valor da avaliação e taxas.

Art. 57. Para o imóvel não edificado o DAM deverá sair 
em nome do requerente, contendo a taxa de avaliação 
(pagamento no mesmo dia), e outro DAM com imposto 
devido (pagamento em trinta dias). Após realizado de fato 
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artigos anteriores.

Art. 69. Após a protocolização os autos serão remetidos 
à Coordenação de Cadastro Imobiliário que novamente 
verificará os dados e a documentação apresentada, con-
forme artigos anteriores desta instrução normativa.

Art. 70. Verificado pela Coordenação de Cadastro Imo-
biliário que os autos não estão devidamente instruídos, 
o responsável solicitará ao requerente o dado ou docu-
mento faltante, por meio telefônico ou correspondência, 
certificando nos autos e no sistema informatizado a provi-
dência adotada e o prazo determinado para apresentação 
do dado ou documento.

Art. 71. Novamente não atendido o prazo estabelecido 
para apresentação do dado ou documento, os autos serão 
encaminhados ao Núcleo de Gestão de Documentos para 
arquivamento, certificando nos autos e no sistema infor-
matizado que tal solicitação foi feita por duas vezes e que 
o requerente não se manifestou.

Art. 72. Estando os autos devidamente instruídos será re-
alizada vistoria no local por servidor responsável da Coor-
denadoria de Cadastro Imobiliário com auxílio de um Téc-
nico ou um Engenheiro para certificar-se se o requerente 
preenche todos os requisitos da lei. Os servidores que re-
alizarão a vistoria no local deverão redigir uma certidão 
detalhada da situação encontrada e anexar aos autos.

Art. 73. O processo deverá ser encaminhado à Procura-
doria Municipal para análise da documentação e parecer 
final. No caso de parecer favorável, os autos retornarão 
para a Coordenadoria do Cadastro Imobiliário para lançar 
a isenção do imóvel e escrever o histórico do procedi-
mento executado, bem como o número do processo que 
concedeu a isenção.

Art. 74. Todas as informações são cadastradas no sistema 
informatizado na Área Tributária.

Art. 75. Lançada a isenção do imposto e taxas no cadastro 
fiscal imobiliário, a Coordenadoria de Cadastro Imobiliário 
entrará em contato com o requerente por meio telefônico 
ou correspondência, certificando nos autos e no sistema 
informatizado a providência adotada e encaminhará os 
autos ao Núcleo de Gestão de Documentos, também cer-
tificando nos autos e no sistema informatizado.

Art. 76. No caso de indeferimento da solicitação por não 
preencher todos os requisitos da lei ou por não apresentar 
toda a documentação necessária, o requerente é convo-
cado a registrar ciência dos fatos nos autos.

Parágrafo único. O indeferimento também será registrado 
nos sistemas informatizados e o processo deverá ser en-
caminhado para arquivamento. Todos os procedimentos 
e os benefícios concedidos é preciso ter uma lei que o 
ampara.

CAPÍTULO X

CADASTRO DAS EMPRESAS INDÚSTRIA COMÉRCIO 
E PRESTADORES DE SERVIÇOS

Art. 77. Todas as empresas constituídas no município são 
necessárias fazerem o cadastro econômico no Município 
para poderem abrir suas portas e começar a funcionar. 

064/22/12/64.

Art. 66. Terão direito a isenção de impostos e taxas, as 
entidades culturais, religiosas (o templo), instituições de 
educação ou de assistência social sem fins lucrativos, 
sindicatos, partidos políticos e outras entidades sem fins 
lucrativos, reconhecidas de utilidades públicas, conforme 
regulamento. Para requerer a isenção citada, a instituição 
deverá se dirigir a

Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES, pre-
encher formulário próprio e efetuar a abertura de proces-
so protocolizando com as seguintes documentações:

I - cópia do estatuto da entidade;

II - cópia da última ata;

III - cópia da certidão de matrícula do imóvel, atualizada; 
ou escritura pública de compra e venda; ou contrato de 
cessão de direitos sobre imóvel; ou formal de partilha; ou 
sentença de usucapião; ou outros documentos que com-
provem a propriedade ou posse do imóvel (recibo com re-
conhecimento de firma); ou procuração se o ato for feito 
por terceiro; 

IV - em caso de documento de propriedade do imóvel se 
tratar de recibo deve ser observada a sucessória e assina-
turas com firma reconhecida dos transmitentes;

V - comprovante de endereço do imóvel é aquele cons-
tante no carnê de IPTU, ou conta de energia, água ou 
telefone.

Art. 67. Para requerer a isenção citada no artigo anterior, 
o requerente deverá se dirigir a Prefeitura de São Domin-
gos do Norte/ES, onde será preenchido formulário próprio 
e efetuar abertura de processo protocolizando o pedido 
com as seguintes documentações em anexo:

I - requerimento devidamente preenchido com o nome 
do requerente, RG, CPF, telefone, endereço residencial e 
para correspondência, e com os dados do imóvel objeto 
do requerimento, e devidamente assinado;

II - cópia do RG e CPF dos proprietários ou possuidores;

III - comprovante de endereço do imóvel objeto do reque-
rimento, é aquele constante no carnê de IPTU, ou conta 
de energia, água ou telefone.

IV - cópia da certidão de matrícula do imóvel, atualizada; 
ou escritura pública de compra e venda; ou contrato de 
cessão de direitos sobre imóvel; ou formal de partilha; ou 
sentença de usucapião; ou outros documentos que com-
provem a propriedade ou posse do imóvel (recibo com re-
conhecimento de firma); ou procuração se o ato for feito 
por terceiro; 

V - em caso de documento de propriedade do imóvel se 
tratar de recibo deve ser observada a sucessória e assina-
turas com firma reconhecida dos transmitentes;

Art. 68. As áreas competentes, não receberão a docu-
mentação para efetuar o protocolo, se não forem apre-
sentados todos os dados e documentos constantes dos 
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da junta comercial no Regin e fazer o cadastro, que será 
analisado e liberado pela Área de Tributação.

Art. 79. Todos os débitos que não forem quitados no cor-
rente ano, serão lançados em dívida ativa em Janeiro do 
ano seguinte com a inflação embutida. Os contribuintes 
serão notificados para quitar o débito, no prazo de 10 dias 
para se manifestar na Área de Tributação, com a apre-
sentação do contribuinte poderá pagar a vista o débito ou 
fazer parcelamento de acordo com a lei, se o parcelamen-
to for cumprido ótimo se não for e passado duas parcelas 
sem pagar, poderá ainda o contribuinte negociar nova-
mente o parcelamento com o pagamento de 30% (trinta 
por cento), do débito restante no prazo de 20 (vinte), dias 
e as demais parcelas poderá ser com o vencimento com 
trinta em trinta dias. Continuando o atraso e não quitar 
o débito negociado entrará ainda em contato para quitar 
o débito através de telefone ou correspondência mesmo 
assim não atendida acomunicação depois de tanto esfor-
ços será emitido uma CDA e enviado o processo para a 
Procuradoria para tome as providências judiciais.

CADASTRO IMOBILIÁRIO

Conceito.: É um conjunto de informações de identificação, 
localização e características dos imóveis da área urbana 
municipal, cujos dados são  coletados em campo e/ou em 
instituições produtoras de dados, que atuam no municí-
pio.

Base Legal.: Lei 064/22/12/94 – art.92 a99

I - Requerimento devidamente preenchido com o nome do 
requerente e assinado, Xerox do RG, CPF, telefone, ende-
reço residencial e para correspondência, e com os dados, 
documentações completa do imóvel. Inclusive medidas 
feitas por um profissional habilitado, topógrafo e outros;

II - Cópia do RG e CPF dos proprietários ou possuidores;

III - Cópia da certidão de matrícula do imóvel atualiza-
da; ou escritura pública de compra e venda; ou contrato 
de cessão de direitos sobre o imóvel; ou formal de par-
tilha; ou sentença de usucapião; ou outros documentos 
que comprovem a propriedade ou posse do imóvel (recibo 
com reconhecimento de firma);

IV - Procuração pública se o ato for feito por terceiro;

V - Comprovante de endereço do imóvel objeto do reque-
rimento, em se tratando de imóvel edificado ou não, po-
dendo ser o endereço contido no carnê de IPTU, telefone, 
água e energia;

VI - Planta de localização e situação do imóvel;

VII - ART devidamente assinada pelo profissional respon-
sável (topógrafo, arquiteto, engenheiro e outros);

VIII - Comprovante de pagamento de taxa de requeri-
mento, pagamento dos débitos se houver, pagamento da 
taxa de alinhamento e outros;

IX - Se houver necessidade de emissão de certidão, apre-
sentar o comprovante do pagamento da taxa de certidão.

Não será permitido no âmbito municipal qualquer empre-
sa funcionar sem o Alvará de Licença de funcionamento e 
localização. As documentações exigidas são as seguintes:

I - Requerimento protocolizado na Prefeitura, com todas 
as documentações em anexo para gerar o processo de 
autorização de licença de funcionamento e localização;

II - Se a empresa for Ltda apresentará o CNPJ, Certifica-
do da Junta Comercial, Contrato Social, comprovante de 
endereço, CPF,CI dos sócios e comprovante de endereço, 
documento informando o credenciamento no Simples Na-
cional ou ordinário;

III - Se a empresa for LtdaEirelli, apresentará o CNPJ, 
Certificado da Junta Comercial, comprovante de endere-
ço, CI, CPF, comprovante se é optante do Simples ou não;

IV - Se a empresa for ME, EPP, apresentará no momento 
do cadastro municipal, requerimento protocolizado para 
gerar o processo com as seguintes documentações:

a) CNPJ, Certificado da Junta Comercial, CI, CPF, com-
provante de endereço, de preferência aquele que vem no 
IPTU, ou conta de água, energia ou telefone, comprovante 
se é optante do Simples ou não.

V - Se a empresa for do MEI (empreendedor individual), 
apresentará também o requerimento protocolizado, com 
todas as documentações em anexo, tais como: 

a) CNPJ, Certificado da Junta Comercial, CI, CPF, Título 
de Eleitor, Recibo de Declaração do Imposto de Renda, 
comprovante de endereço IPTU, conta de água, energia, 
telefone, comprovante se é optante do Simples Nacional.

VI - Se as empresa acima citadas tiverem no seu CNAE 
prestação de serviços, além de fazerem o requerimento 
para a aquisição do Alvará de Localização e Funcionamen-
to, também terão que logar no site www.saodomingosdo-
norte.es.gov.br e fazer o credenciamento para emissão 
de Nota Fiscal Eletrônica, imprimir o Certificado e provi-
denciar todas as documentações exigidas no certificado 
como: livros de registro do ISSQN, os blocos até 05 anos 
usados ou não ou se for optante pelo Simples Nacional 
trazer os extratos para conferência, apresentar na Área 
de Tributação, que terá 48:00 hs para liberar, lembrando 
que o Certificado terá que estar assinado pelo proprietário 
da empresa. Se tiver tudo de acordo o deferimento será 
em 48:00hs, se não entrará em contato por telefone, ou 
correspondência para resolver o problema, atendida a rei-
vindicação o processo será liberado e o contribuinte está 
ápto em começar a fazer suas notas pelo sistema eletrôni-
co da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, que 
é disponibilizado gratuitamente para todos.

Art. 78. Todosos contribuintes só poderão interagir com 
Município de São Domingos do Norte, se não tiverem ne-
nhuma pendência. Para comprovar o direito de interagir 
é necessária a exigênciada Certidão Negativa de Débitos 
Municipais, que será liberada após requerimento proto-
colizado na Prefeitura, com pagamento de taxa, salvo se 
for de interesse da própria municipalidade. Manter a sua 
empresa com os dados atualizados, qualquer alteração 
de endereço ou de algum sócio e outros, o cadastro tem 
que ser renovado, através de requerimento protocolizado, 
pagamento de taxa e apresentação das documentações 
com as devidas alterações. Tanto na abertura da empresa, 
como nas alterações terão também que logar no sistema 

http://www.saodomingosdonorte.es.gov.br
http://www.saodomingosdonorte.es.gov.br
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ou escritura pública de compra e venda; ou contrato de 
cessão de direito sobre o imóvel; ou formal de partilha; ou 
sentença de usucapião; ou outros documentos que com-
provem a propriedade ou posse do imóvel (recibo com 
reconhecimento de firma) ou procuração se o ato for feito 
por terceiro;

IV - Comprovante de quitação de débitos municipais do 
imóvel;

V - Cópias dos projetos do loteamento, Leis de aprovação 
na Câmara, nome do loteamento, sequência de bairro ou 
individual;

VI - Planta de localização e situação do imóvel;

VII - Memorial descritivo;

VIII - ART devidamente assinada pelo profissional respon-
sável (topógrafo, engenheiro, arquiteto e outros, (todos 
terão queobrigatóriamente ter cadastro no município);

IX - Cópia do Decreto que aprovou o loteamento;

X - Comprovante de pagamento da taxa de requerimento 
e alinhamento de imóveis;

XI - Se houver necessidade de emissão de certidão, apre-
sentar comprovante de pagamento de taxa de certidão;

XII - Aprovação de projetos de loteamentos, fraciona-
mentos, a membramentos; Expedição de Certidões e 
Declarações Municipais Orçamento da Prefeitura Muni-
cipal – elaboração e gerenciamento; Emissão de Dire-
trizes Urbanas; Gestão do Plano Diretor do Município; 
Manutenção e atualização do Setor de Cadastro Imobiliário;

XIII - Elaborar propostas de modernização administrativa 
e operacional buscando a eficiência e eficácia, possibili-
tando a integração destas políticas do Governo Municipal;

AVERBAÇÃO DE TITULARIDADE DE IMÓVEL

Conceito: É o ato que individualiza o imóvel, identifican-
do-o por meio de sua correta localização e descrição, ato 
que declara quem é o verdadeiro proprietário do imóvel, 
ou se a propriedade deste bem está sendo transmitida de 
uma pessoa para outra, ato que anota todas as alterações 
ou acréscimos referentes ao imóvel ou às pessoas que 
constam do registro ou da matrícula do imóvel.

Base Legal: Lei 064/22/12/94 – art. 90 a 99

I - Requerimento devidamente preenchido com o nome 
do requerente, RG, CPF, telefone, endereço residencial e 
para correspondência,e com os dados do imóvel objeto de 
requerimento e devidamente assinado;

II - Cópia do RG, CPF dos proprietários ou possuiodores;

III - Cópia da certidão da matrícula do imóvel atualizada; 
ou escritura pública de compra e venda; ou contrato de 
cessão de direito sobre o imóvel; ou formal de partilha; ou 
sentença de usucapião; ou outros documentos que com-
provem a propriedade ou posse do imóvel (recibo com 

CADASTRO FISCAL IMOBILIÁRIO DE CONDOMÍNIO 
DE EDIFÍCIOS

Conceito: Na elaboração da convenção os condôminos 
poderão delegar poderes específicos ao conselho fiscal, 
conferindo poderes para auxiliar o síndico no bom ge-
renciamento do condomínio, tornando a administração 
do sindico mais transparente, soma-se também como a 
participação de outros condôminos na administração do 
edifício.

Base Legal.:Lei 674 de 14/12/2011 - Art. 127 a 129 – Lei 
064/22/12/94 – Art. 187, 304 e 305.

I - Requerimento devidamente preenchido com o nome 
do requerente, RG, CPF, telefone, endereço residencial e 
para correspondência, e com os dados do imóvel objeto 
do requerimento e devidamente assinado;

II - CPF do sindico, ou de documento que o contenha;

III - Ata de nomeação do síndico;

IV - Projeto arquitetônico atualizado do condomínio do 
edifício;

V - Planta de localização e situação do imóvel;

VI - ART devidamente assinada pelo profissional respon-
sável (topógrafo, engenheiro, arquiteto dentre outros);

VII - Comprovante de pagamento de taxa de requerimen-
to, alinhamento de imóveis, débito se houver;

VIII - Comprovante de endereço do imóvel objeto do re-
querimento, podendo ser carnê de IPTU, água, energia, 
telefone dentre outros;

IX - Comprovante de quitação de débitos municipais;

X - Se houver necessidade de emissão de certidão, apre-
sentar comprovante do pagamento de taxa de certidão.

CADASTRO FISCAL – IMOBILIÁRIO DE LOTEAMEN-
TO

Conceito: O cadastro imobiliário tem por fim o registro 
das propriedades prediais e territoriais urbanas existentes 
ou que vierem a existir no Município de São Domingos do 
Norte.

Base Legal: Lei 674 – art. 127 a 129- Lei 064 22/12/94 
– 304 e 305

I - Requerimento devidamente preenchido com o nome 
do requerente, RG, CPF, telefone, endereço residencial e 
para correspondência, e com os dados do imóvel objeto 
do requerimento e devidamente assinado;

II - Cópia do RG e CPF dos proprietários ou possuidores;

III - Cópia da certidão de matrícula do imóvel atualizada; 
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devidamente preenchida assinada pelo engenheiro ou ar-
quiteto responsável quitada, que tenham cadastro no mu-
nicípio, juntamente com o mapa atualizado das medido e 
seus confrontante;

VII - Comprovante de quitação de débitos municipais se 
houver;

VIII - Taxa de requerimento paga.

DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL

Conceito: Considera-se desmembramento a subdivisão 
de gleba em lotes destinados à edificação, com aprovei-
tamento do sistema viário existente, desde que não im-
plique na abertura de novas vias e logradouros públicos, 
nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já 
existentes.

Base Legal: Lei 684/2012 – art. 04 e 5º. 43 a 50.

I - Requerimento devidamente preenchido com o nome 
do requerente RG, CPF, telefone, endereço residencial e 
para correspondência e com os dados do imóvel objeto do 
requerimento, e devidamente assinado;

II - Cópia do RG, CPF dos proprietários ou possuidores;

III - Cópia da certidão de matrícula do imóvel atualizada; 
ou escritura pública de compra e venda; ou contrato de 
cessão de direito sobre o imóvel; ou formal de partilha; ou 
sentença de usucapião; ou outros documentos que com-
provem a propriedade ou posse do imóvel (recibo com 
reconhecimento de firma), ou procuração se o ato for feito 
por terceiro;

IV - Em caso do documento da propriedade se tratar de 
recibo deve ser observada a cadeia sucessória e assinatu-
ras com firma reconhecida;

V - Comprovante de quitação de débitos municipais do 
imóvel;

VI - Planta de situação do imóvel que deverá conter as di-
mensões da área remanescente, bem como a localização 
do imóvel quanto aos confrontantes;

VII – Anotação de responsabilidade técnica – ART devida-
mente preenchida e assinada pelo engenheiro ou arquite-
to responsável e quitada;

VIII – Taxa de requerimento, taxa de alinhamento, taxa 
de certidão de desmembramento e taxa de certidão de 
área remanescente pagas;

IX – Sempre que requerer o desmembramento deve ser 
requerido também a certidão de desmembramento e cer-
tidão de área remanescente.

REMEMBRAMENTO DE IMÓVEL

Conceito: Considera-se remembramento a união de duas 
glebas com o aproveitamento do sistema viário existente.

reconhecimento de firma), ou procuração se o ato for feito 
por terceiro;

IV - Em caso do documento de propriedade do imóvel se 
tratar de recibo deve ser observada a cadeia sucessória e 
assinaturas com firma reconhecida;

V - Comprovante de quitação de débitos municipais do 
imóvel;

VI - Taxa de requerimento paga; ou certidão;

VII - Efetuar sempre que necessárias vistorias para aferir 
o cumprimento do projeto aprovado;

VIII - Comunicar aos órgãos competentes as irregularida-
des observadas na execução do projeto aprovado, para as 
providências cabíveis;

 IX - Realizar vistorias requeridas pelo interessado para 
concessão do habite-se e alvará de conclusão de obras;

 X - Adotar providências punitivas sobre projetos de par-
celamento do solo não aprovados;

 XI - Autuar as infrações verificadas e aplicar as penalida-
des correspondentes

REVISÃO DE ÁREA DE IMÓVEL

Conceito: Este é um procedimento que permite a correção 
do registro ou averbação quando os dados se mostrarem 
omissos, imprecisos ou não exprimirem a verdade, alte-
ração de cadastro depois de diligências ao local e o Topó-
grafo ou Engenheiro fizerem a medição de acordo com o 
mapa de localização.

Base Legal.: Lei 064/22/12/94 – art.11 e 12. 16 a 19, 20 
a 22

I - Requerimento devidamente preenchido com o nome 
do requerente, RG, CPF, telefone, endereço residencial e 
para correspondência, e com os dados do imóvel objeto 
do requerimento e devidamente assinado;

II - Cópia do RG, e CPF dos proprietários ou possuidores;

III - Cópia da certidão de matrícula do imóvel atualizada; 
ou escritura pública de compra e venda; ou contrato de 
cessão de direito sobre o imóvel; ou formal de partilha; ou 
sentença de usucapião; ou outros documentos que com-
provem a propriedade ou posse do imóvel (recibo com 
reconhecimento de firma) ou procuração se o ato for feito 
por terceiro;

IV - Em caso de documento de propriedade do imóvel se 
tratar de recibo deve ser observada a cadeia sucessória e 
assinaturas com firma reconhecida;

V - Planta de situação e localização do imóvel (se for atu-
alizar área no Cartório de Registro a planta de localização 
deve ter a anuência dos confrontantes;

VI - Anotação de responsabilidade técnica – ART 
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ANEXO IX – REQUERIMENTO PARA ISENÇÃO DE 
IPTU E TAXAS DE INTITUIÇÕE

Ao: Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Do-
mingos do Norte/ES;

 _____________________________________________
___________  vem a vossa honrosa presença, requerer 
isenção do pagamento do IPTU/TSU – Imposto Predial e 
Territorial Urbano e Taxas de Serviços sobre o imóvel ins-
crito sob nº _____________________________  retroa-
tivo a _________ conforme caput do Artigo 188 e 190 da 
Lei Complementar 064/22/12/1994, pelo que faz prova 
com a juntada de documentos dos quais Declara ser Ex-
pressão da verdade, ciente inclusive de que em caso de 
Falsidade, responderá posteriormente pelo tributo acres-
cido dos juros e correção monetária, além da responsabi-
lidade penal.

Nestes Termos

Pede Deferimento

São Domingos do Norte ES ______de _________________ 
de 2014

 _____________________________________________  

(assinatura do responsável)

ISENÇAO DE IPTU E TAXAS DE INSTITUIÇÕES

Conceito: São solicitações feitas ao Executivo, para plei-
tear a isenção completa ou parcial dos impostos e taxas.

Base Legal.: Lei 064/22/12/94 – art. 188 a 190

I – Requerimento do anexo IX devidamente preenchido e 
assinado;

II – Cópia do estatuto da entidade;

III – Cópia da última ata;

IV – Cópia da certidão de matrícula do imóvel, atualizada 
ou escritura pública de compra e venda; ou contrato de 
cessão de direito sobre imóvel; ou formal de partilha, ou 
sentença de usucapião; ou outros documentos que com-
provem a propriedade ou posse do imóvel (recibo com 
reconhecimento de firma) ou procuração se o ato for feito 
por terceiro;

V – Em caso do documento de propriedade do imóvel se 
tratar de recibo deve ser observada a cadeia sucessória e 
assinaturas com firma reconhecida;

VI – Comprovante de endereço do imóvel objeto do re-
querimento, podendo ser carnê do IPTU, conta de água, 
energia, telefone e outros.

AVALIAÇÃO PARA CÁLCULO DE ITBI

Conceito: São procedimentos quando envolve compra ou 
venda, cessão de direito,usufruto, formal de partilha, do-
ação e outros que necessitam de legalidade formal, legí-
tima.

Base Legal: Lei 684/2012 – art. 4º e 5º. 43 a 45.

I - Requerimento devidamente preenchido com o nome 
do requerente, RG, CPF, telefone, endereço residencial e 
para correspondência, e com os dados do imóvel objeto 
do requerimento, e devidamente assinado;

II – Cópia do RG, CPF dos proprietários ou possuidores;

III – Cópia do recibo e/ou escritura do imóvel. Em caso do 
documento de propriedade do imóvel se tratar de recibo 
deve ser observada a cadeia de transferência com firma 
reconhecida das assinaturas;

IV – Comprovante de quitação de débitos municipais do 
imóvel;

V – Planta de situação do imóvel que deverá conter as 
dimensões da área a ser remembrada, bem como a loca-
lização do imóvel quanto aos confrontantes;

VI – Anotação de responsabilidade técnica – ART devi-
damente preenchida e assinada pelo engenheiro respon-
sável e quitada, estar cadastrado no Município e emitir o 
mapa com os confrontante e suas devidas medidas;

VII – Taxa de requerimento e taxa de certidão pagas;

VIII – Sempre que requerer o remembramento deve ser 
requerido também a certidão de remembramento.

DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL

Conceito: Demolição é o ato de demolir um imóvel; para 
demolir uma edificação é necessário providenciar a licen-
ça prévia. A LICENÇA PARA DEMOLIÇÃO é o primeiro pas-
so para se obter a CERTIDÃO DE DEMOLIÇÃO, que é a 
certificação de que a obra foi demolida conforme aprova-
do no licenciamento.

Base Legal: Lei 674 14/12/2011 art. 165 a 167.

I – Requerimento devidamente preenchido com o nome 
do requerente, RG, CPF, endereço residencial e para cor-
respondência, e com os dados do imóvel objeto do reque-
rimento, e devidamente assinado;

II – Cópia do recibo e/ou escritura do imóvel. Em caso do 
documento de propriedade do imóvel se tratar de recibo 
deve ser observada a cadeia sucessória e assinaturas com 
firma reconhecida;

III – Cópia do RG, CPF dos proprietários ou possuidores;

IV – Comprovante de quitação de débitos municipais do 
imóvel;

V – Taxa de demolição e certidão pagas;

VI – Sempre antes de demolir deve requerer a demolição
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pessoais do proprietário e dos sócios com comprovante de 
endereço, nome do contador com CRC, CPF e telefone e o 
pagamento de taxa; (cópias em anexo);

II – Depois de analisado as documentações, estando tudo 
de acordo feito o cadastro será feito, analisando as ativi-
dades da empresa para ver em que perfil será enquadrada 
na tabela, assim feito, será emitido o DAM para pagamen-
to das taxas de Localização e Funcionamento;

III – Pago as taxas, o Alvará de Localização e Funciona-
mentoserá imprimido e liberado, e o proprietário colocará 
em local visível para posterior fiscalização, e o mesmo terá 
validade de 12 meses ou proporcional a data de emissão, 
todos os anos será renovado o Alvará com pagamento de 
taxas;

IV – Nenhuma empresa no Município de São Domingos do 
Norte/ES, poderá funcionar ou abrir suas portas ao públi-
co sem a devida autorização, assim fazendo estará sujeito 
a multas e outras sanções penais;

V – Se o contribuinte tiver cadastro como pessoa física no 
município ou jurídica será analisado para ver a situação, 
se por ventura tiver algum débito imprimirá o DAM para 
ser pago, só assim poderá interagir com o Município;

VI – Se a empresa for prestadora de serviços, terá que 
logar no site www.saodomingosdonorte.es.gov.br, fazer o 
cadastro no sistema de nota fiscal eletrônica, preencher 
o Certificado e fazer a juntada de todaa documentação 
exigida e apresentar na Área de Tributação para solicitar 
o aceite, e a Prefeitura tem prazo de 48:00 hs para deli-
berar sobre o assunto;

VII – Após a liberação do aceite a empresa estará apta 
a começar a emitir notas fiscais eletrônica em qualquer 
parte do mundo.

RECOLHIMENTO DO ISSQN

Conceito.: A contratação da prestação de serviços exige 
cuidados especiais quanto ao aspecto tributário. Fornece-
dor e tomador de serviço devem atentar às disposições 
legais da cidade em que será prestado o serviço, que em 
regra, a cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN) é exigida na cidade do prestador do 
serviço. No entanto, em determinadas situações, a res-
ponsabilidade pelo recolhimento do ISSQN é transferida 
ao tomador do serviço, na qualidade de substituto tribu-
tário.

Base Legal.: O ISSQN está previsto no artigo 156, III, da 
Constituição Federal – Lei Complementar nº.: 04/03/2014 
– art. 1º a 19 – Lei 064/22/12/1994 – art. 259 a 263

I – Todas empresas prestadoras de serviços deverão fa-
zer o cadastro no Município, as empresas pertencente ao 
Município terão que ter Alvará de Licença e Funcionamen-
to, com endereço de localização, e outros, irão logar no 
sistema de nota fiscal eletrônica para a emissão de notas 
fiscais de prestação de serviços e poderão imprimir o DAM 
de recolhimento pelo sistema, a alíquota do município é 
de 5%, mais existem os optantes pelo Simples Nacional 
que a alíquota é menor, e também outros municípios pos-
suem a alíquota menor, poderão prestar serviços dentro e 
fora do Municícpio;

II – As empresas terão até o dia 10 subsequente de cada 

Base Legal: Lei 064/22/12/94 – art. 222 a 224

I – Apresentar-se no cartório para preenchimento da Guia 
de Transmissão, escolhendo a modalidade de transmis-
são, compra e venda com reserva ou sem reserva, com 
reserva 3% (três por cento), sem reserva 2% (dois por 
cento), financiamento para habitação, parte financiada 
0,5% (meio por cento), parte não financiada 2% (dois 
por cento), cessão de direito de posse ou de superfície 
2% (dois por cento), usufruto 3% (três por cento), doa-
ção 4% (quatro por cento), sobre propriedades urbanas 
e rurais;

II – A Guia de Transmissão deverá ser protocolizada na 
prefeitura e enviada para a comissão de avaliação que se 
reunirá para deliberar sobre o assunto, segundo preceitua 
o Art. 234 da Lei Complementar 064/22/12/1994, feito a 
avaliação e todos concordarem com o valor será comuni-
cado ao contribuinte a decisão tomada sobre o assunto, 
estando de pleno acordo sem demais demandas prosse-
guirá o processo;

III – Havendo qualquer restrição por parte do contribuinte 
o mesmo entrará com recurso através de requerimento 
protocolizado na Prefeitura, se mesmo assim não con-
cordar com o valor avaliado, poderá contratar um perito 
avaliador qualificado com CREA e que tenha cadastro no 
município para proceder uma nova avaliação para ser con-
frontada e chegar a um acordo;

IV – Nas avaliações urbanas e rurais que tenha benfeitoria 
de destaque a comissão de avaliação não poderá fechar 
os olhos sobre estas benfeitorias que será avaliada por 
engenheiro ou arquiteto que tecnicamente irá pronunciar 
sobre o assunto, inclusive a área do terreno;

V – Depois de tudo resolvido, será feito o cadastro do 
contribuinte, emitir o DAM para o pagamento do imposto 
que terá o prazo de 30 dias para efetuar o pagamento, e 
o DAM da taxa de avaliação que será pago no mesmo dia;

VI – Feito o pagamento o contribuinte comparecerá a Pre-
feitura, apresentará os DANS pago e Guia de Transmissão 
será liberada com as assinaturas do encarregado da Área 
de Tributação e demais comissão;

VII – De posse da Guia de Transmissão o contribuinte irá 
ao Cartório para fazer a escritura ou ao Cartório de Regis-
tro para registrar.

CADASTRO DAS EMPRESAS INDÚSTRIA, COMÉRCIO 
E PRESTADORES DE SERVIÇOS

Conceito: As empresas constituídas aqui nosso Município, 
para funcionar legalmente ou seja abrir suas portas é ne-
cessário fazer a sua inscrição no cadastro econômico do 
Município de São Domingos do Norte na Área da Tributa-
ção.

Base Legal: Lei 064/22/12/2014 – art. 288 a 295 – Lei 
Complementar 04/03/2014 – art. 1º a 19

Lei Complementar nº. 3//2012, que regulamenta MEI

I – Requerimento devidamente preenchido, requerendo o 
Licenciamento de Localização e Funcionamento constando 
a Razão Social da Empresa, CNPJ, Certificado da Junta Co-
mercial, Comprovante do Simples Nacional ou Ordinária, 
Contrato Social, comprovante de endereço, documentos 
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São Gabriel da Palha

Prefeitura

1.051 CONCEDE GRATIFICAÇÃO - ASSIDUIDADE
Publicação Nº 6067

PORTARIA Nº 1.051/2014 

CONCEDE GRATIFICAÇÃO – ASSIDUIDADE  
 

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de 
São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando 
de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 5841/2014, 
de 14/08/2014, em que a servidora Neuza Lopes requer o 
recebimento de Gratificação-Assiduidade;

R E S O L V E:

Art. 1.º - CONCEDER à servidora NEUZA LOPES, Matrí-
cula 373, Servente, Carreira I, Classe “L”, a 2ª (segun-
da) gratificação – assiduidade, referente ao período de 
01/08/2000 a 31/07/2010, fazendo jus a perceber mais 
25% (vinte e cinco por cento) sobre seus vencimentos, 
a partir de 01/08/2010, conforme estabelece o art. 98, 
art. 174 e seus parágrafos da Lei nº 718/91 de 16/12/91, 
redação dada pela Lei n° 2.393/2013.

Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 01 de agosto de 2010.

Art. 3.º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 
em 16 de dezembro de 2014.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal 

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo, na data supra.

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração Interino

1.052 DEFERE AVERBAÇÃO POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO

Publicação Nº 6072

PORTARIA Nº 1.052/2014 

DEFERE AVERBAÇÃO POR TEMPO DE CONTRIBUI-
ÇÃO  

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de 
São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando 
de suas atribuições legais,

mês para fazerem o recolhimento do ISSQN devido, pas-
sado o prazo 30 dia, será recolhido comde multa 2% e 
juros de 1%, depois de 30 dias a multa é 10% e juros de 
1% ao mês;

III – Os retidos na fonte, será efetuado o recolhimento 
logo após o pagamento da nota fiscal dos prestadores de 
serviços; ou folha de pagamento.

IV – Periodicamente será feito fiscalização no sistema 
para observar as emissões de notas fiscais eletrônicas e 
seus recolhimentos;

VI – Lançamento e arrecadação da contribuição de me-
lhoria;

VII – Lançamento e arrecadação das taxas municipais;

VIII – Fiscalização do ISSQN;

IX – Fiscalização dos demais tributos;

X – Concessão e controle sobre as renúncias de receita;

XI – Arrecadação tributária mediante dação em pagamen-
to.

CAPÍTULO XI

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 80. Outras recomendações não mencionadas nesta 
Instrução Normativa deverão ser observadas no Código 
Tributário Municipal e demais legislações vigentes.

Art. 81. A inobservância das tramitações e procedimentos 
de rotina estabelecidos nesta instrução normativa, sem 
prejuízo das orientações e exigências do TCE/ES relativas 
ao assunto, sujeitará os responsáveis às sanções legais 
cabíveis.

Art. 82. Esta instrução normativa deverá ser atualizada 
sempre que fatores organizacionais legais e/ou técnicos 
assim exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos 
requisitos da instrução Normativa 001/2014, bem como 
manter o processo de melhoria contínua dos serviços pú-
blicos municipais.

Art. 83. Esta instrução Normativa entrará em vigor na 
data de sua publicação.

José Geraldo Guidoni
Prefeito Municipal

Maria Goreth Barbosa Carneiro
Secretária Municipal de Controle Interno e Trans-
parência

Sanio Colnago Santiago
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Roque Gabriel
Representante da SCTB
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Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 
em 16 de dezembro de 2014.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS
Prefeito Municipal 

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo, na data supra.

VALDECIR PINTO CEZAR
Secretário Municipal de Administração Interino

1.054 DIVULGA RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO 
PARA FINS DE PROGRESSÃO

Publicação Nº 6074

PORTARIA Nº 1.054/2014 DISPÕE SOBRE O RE-
SULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO ANUAL PARA FINS DE 
PROGRESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de 
São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando 
de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a Lei nº 1.810/2008, que “Dispõe sobre 
o Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Município 
de São Gabriel da Palha”;

CONSIDERANDO que a Lei nº 718/91 – Estatuto dos Ser-
vidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha con-
templa em seus artigos 72 a 78 o direito a promoção e/
ou progressão; 

CONSIDERANDO, outrossim, que a Prefeitura Municipal, 
através do Decreto nº 559/2008, de 10/09/2008, aprovou 
o regulamento de Avaliação dos Servidores Públicos Muni-
cipais de São Gabriel da Palha - ES;

CONSIDERANDO, que foi designada uma Comissão de Ava-
liação, através da Portaria nº 595/2010, de 15/08/2010;

CONSIDERANDO, finalmente, o Processo nº 7115/2014, 
de 03/10/2014, 

R E S O L V E:

Art. 1º - DIVULGAR o resultado da 2ª Avaliação para 
fins de Progressão das Servidoras Públicas Municipais do 
Gabinete do Prefeito, referente ao biênio 2012/2014, re-
alizado em AGOSTO/2014, conforme Anexo Único desta 
Portaria, em consonância com o relatório apresentado 
pela Comissão de Avaliação.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 
em 16 de dezembro de 2014.

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 8279/2014, 
de 20/11/2014, em que a servidora Dulcelina Pereira Gob-
bi requer Averbação do Tempo de Serviço,

R E S O L V E: 

Art. 1º - DEFERIR à servidora DULCELINA PEREIRA GOB-
BI, Matrícula 3126, Professor A MAPA - Ensino Fundamen-
tal, Nível II, Referência “4”, AVERBAÇÃO dos períodos: 
21/02/1985 a 28/02/1986, 01/03/1986 a 31/12/1986, 
06/04/1993 a 23/12/1993, 24/12/1993 a 31/12/1993, 
08/02/1994 a 21/12/1994, 02/03/1995 a 18/12/1995, 
04/03/1996 a 23/12/1996, 13/12/1997 a 18/12/1997, 
totalizando 2.162 (dois mil, cento e sessenta e dois) dias, 
inscrevendo-se no registro funcional para efeitos de Apo-
sentadoria e também no registro funcional para a Dispo-
nibilidade e Adicional de Tempo de Serviço, nos termos do 
Art. 23 da Lei Orgânica deste Município. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 20 de novembro 
de 2014.

Art. 4º - Revogam- se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 
em 16 de dezembro de 2014.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal 

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo, na data supra.

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração Interino

1.053 CONCEDE GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR 
TEMPO DE SERVIÇO

Publicação Nº 6073

PORTARIA Nº 1.053/2014 CONCEDE GRATIFICA-
ÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de 
São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando 
de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1.º - CONCEDER à servidora DULCELINA PEREIRA 
GOBBI, Matrícula 3126, Professor A MAPA, Nível II, Refe-
rência “4”, adicional por tempo de serviço, correspondente 
ao 2°(segundo) quinquênio, fazendo jus a perceber mais 
5% (cinco por cento) sobre seus vencimentos, a partir de 
20 de novembro de 2014, conforme estabelece o art. 173 
e seus parágrafos da Lei nº 718/91 de 16/12/91, alterada 
pela Lei n° 2.393/2013, de 23/12/2013.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 20 de novembro 
de 2014.
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HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS
Prefeito Municipal 

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo, na data supra.

VALDECIR PINTO CEZAR
Secretário Municipal de Administração Interino

ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 1.054/2014 DE 16/12/2014

RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO – AGOSTO/2014

GABINETE DO PREFEITO 

Nº Servidoras Avaliadas Cargo Período Avaliado Classe 
Atual

Percentual 
Obtido 

01 JANE FERREIRA DA FONSECA Agente Fiscal 06/08/2013 a 05/08/2014 J 98,33%

02 KATIA KELI PEDRONI Auxiliar Administrativo 01/08/2013 a 31/07/2014 K 98,33%

1.055 CONCEDE PROGRESSÃO POR DESEMPENHO
Publicação Nº 6075

PORTARIA Nº 1.055/2014 

CONCEDE PROGRESSÃO POR DESEMPENHO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando 
de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a Lei nº 1.810/2008, que “Dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Município 
de São Gabriel da Palha”;

CONSIDERANDO que a Lei nº 718/91 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha con-
templa em seus artigos 72 a 78 o direito a promoção; 

CONSIDERANDO, outrossim, que a Prefeitura Municipal, através do Decreto nº 559/2008, de 10/09/2008, aprovou o 
regulamento de Avaliação dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha - ES;

CONSIDERANDO, que foi designada uma Comissão de Avaliação de Progressão, através da Portaria nº 595/2010, de 
15/08/2010;

CONSIDERANDO, finalmente, o Processo nº 7115/2014, de 03/10/2014,

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER a Progressão as Servidoras Públicas Municipais, do Gabinete do Prefeito, conforme Anexo 
Único, desta Portaria, a partir de Agosto/2014, em consonância com a relação apresentada pela Comissão de Avalia-
ção.  

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto 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 16 de dezembro de 2014.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS
Prefeito Municipal 

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo, na data supra.

VALDECIR PINTO CEZAR
Secretário Municipal de Administração Interino
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ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 1.055/2014 DE 16/12/2014

RESULTADO DA AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO – AGOSTO/2014

GABINETE DO PREFEITO

Nº Servidoras Avaliadas Cargo Período Avaliado Médias 
Avaliações

Classe 
Anterior

Classe 
Atual 

01 JANE FERREIRA DA FONSECA Agente Fiscal 06/12/2012 a 
05/08/2013 91,99% J K

02 KATIA KELI PEDRONI Auxiliar Administrativo 01/08/2012 a 
31/07/2013 95,16% K L

ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 66/2014
Publicação Nº 6046

ADJUDICAÇÃO
Processo Administrativo nº 2985/2014 de 02/05/2014.
Pregão presencial nº 66/2014 de 01/12/2014

OBJETO – Aquisição de material de construção para a reforma da APAE.

Em vista das decisões tomadas por este Pregoeiro, conforme ata nº. 01/PP66/2014 confirmo neste momento a 
empresa RONDELLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO LTDA ME como vencedora nesta licitação, AD-
JUDICANDO o presente objeto a mesma, cabendo, se da mesma forma entender, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal proceder com a homologação do Edital do Pregão supracitado.

Empresas Vencedoras:

RONDELLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO LTDA ME

Valor: R$ 5.985,60 (Cinco mil novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos).

São Gabriel da Palha, em 16 de dezembro de 2014.

SÉRGIO FABIANO DE SOUZA DIAS

Pregoeiro Oficial

ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 97/2014
Publicação Nº 6053

ADJUDICAÇÃO
Processo Administrativo nº 5717/2014 de 08/08/2014.
Pregão presencial nº 97/2014 de 20/11/2014.

OBJETO – Registro de Preços para eventual aquisição de serviços de sonorização e iluminação de pequeno e médio 
porte, divulgação volante em carro e trio elétrico com o fornecimento de mão de obra, materiais e todos os equipa-
mentos essenciais e necessários para atender os eventos deste município, por um período de 12 (doze) meses.

Em vista das decisões tomadas por este Pregoeiro, conforme ata nº. 01/PP97/2014 confirmo neste momento a em-
presa DIGINET PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA como vencedora nesta licitação, ADJUDICANDO o presente objeto a 
mesma, cabendo, se da mesma forma entender, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal proceder com a homo-
logação do Edital do Pregão supracitado.

Empresas Vencedoras:

DIGINET PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA

Valor: R$ 389.000,00 (Trezentos e oitenta e nove mil reais).

São Gabriel da Palha, em 16 de dezembro de 2014.

SÉRGIO FABIANO DE SOUZA DIAS
Pregoeiro Oficial
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A Secretaria Municipal de Administração para proceder 
com a publicação da presente decisão no Diário Oficial e 
posterior elaboração de Contrato Administrativo.

Após, enviar os autos ao Departamento de Contabilidade 
para processamento da despesa, de acordo com a lei.

Os autos se encontram com vista franqueada aos interes-
sados. 

São Gabriel da Palha, 16 de dezembro de 2014.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

DECISÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
8104/2014 - PREGÃO PRESENCIAL N° 96/2014

Publicação Nº 6078

DECISÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 8104/2014 de 
12/11/2014.

PREGÃO PRESENCIAL N° 96/2014 de 20/11/2014.

OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo zero quilômetro, 
tipo ambulância, conforme Convênio n° 0061/2014 – SIGA 
n° 021/2014 – Processo Administrativo n° 64705625 – 
Processo SIGA N° SESA n° 0188/2014, celebrado entre 
a Secretaria de Estado da Saúde e o Município de São 
Gabriel da Palha-ES.

Considerando o parecer da Procuradoria Geral do Municí-
pio, verifico que o presente processo encontra-se sanea-
do respeitando os preceitos constantes do art. 3º da Lei 
Federal 8.666/93, motivo pelo qual HOMOLOGO todas as 
decisões do Pregoeiro Oficial.

Isto posto, HOMOLOGO e ADJUDICO o objeto desta licita-
ção em favor da Empresa CORTECH EMPREENDIMEN-
TOS LTDA, vencedora do certame licitatório. 

PREÇO REGISTRADO:

CORTECH EMPREENDIMENTOS LTDA

Valor R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais).

A Secretaria Municipal de Administração para proceder 
com a publicação da presente decisão no Diário Oficial e 
posterior elaboração de Contrato Administrativo.

Após, enviar os autos ao Departamento de Contabilidade 
para processamento da despesa, de acordo com a lei.

Os autos se encontram com vista franqueada aos interes-
sados. 

São Gabriel da Palha, 16 de dezembro de 2014.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 
6862/2014

Publicação Nº 6065

PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO GABRIEL DA PALHA

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO (s) Nº 006862/2014

O Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha-ES, no uso 
de suas atribuições legais, torna público para amplo co-
nhecimento dos interessados, que nos Autos do Processo 
em epígrafe e de acordo com as disposições do Artigo 24, 
inciso XVII, da Lei 8.666/93 e alterações, a contratação 
por DISPENSA DE LICITAÇÃO, com a Empresa PREMIUM 
VEICULOS LTDA, visando à prestação de serviços 
na 1° revisão de 10 000 km do veículo vw/gol pla-
ca ODY- 0021 – nota de empenho n° 1267/2014, 
1266/2014 no valor R$ 649,74(seiscentos quarenta 
nove reais e setenta e quatro centavos) que correrá a 
cargo da dotação 000002000016.2012202472.208.3390
3900000.10000000,

000002000016.2012202472.208.33903900000.1000000
0, fichas 00528-10000000, 00526-10000000 para aten-
der as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos e Transportes. 

S. Gabriel da Palha, em 04 de novembro de 2014.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

DECISÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
5051/2014 - TOMADA DE PREÇOS N° 17/2014

Publicação Nº 6076

DECISÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 5051/2014 de 
16/07/2014.

TOMADA DE PREÇOS N° 17/2014 de 08/10/2014.

OBJETO: Contratação de empresa para execução da obra 
de ampliação da EMIC “FRANCISCO JOSÉ MATTEDI”, con-
sistindo de construção de uma sala de aula e dois banhei-
ros.

Considerando o parecer da Procuradoria Geral do Municí-
pio, verifico que o presente processo encontra-se sanea-
do respeitando os preceitos constantes do art. 3º da Lei 
Federal 8.666/93, motivo pelo qual HOMOLOGO todas as 
decisões do Pregoeiro Oficial.

Isto posto, HOMOLOGO e ADJUDICO o objeto desta licita-
ção em favor da Empresa DOMINARE CONSTRUÇÕES 
E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, vencedora do certa-
me licitatório. 

PREÇO REGISTRADO:

DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
LTDA EPP

Valor R$ 90.900,00 (noventa mil e novecentos reais).
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ERRATA DECISÃO PROCESSO N.º 005313/2014
Publicação Nº 6079

DECISÃO
PROCESSO N.º 005313/2014.
ENDEREÇAMENTO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

I. Acolho o despacho exarado pelo Secretario Municipal de Administração Interino, de folhas nº 428;
II. Remeto os autos a esta Secretaria para proceder com publicação de errata no Diário Oficial dos Municípios, conforme 
segue abaixo: 

ERRATA

Errata da Decisão da Tomada de Preços Nº 13/2014 – Reedição, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Espírito 
Santo, Edição 156 do dia 10 de dezembro de 2014.

Onde se lê: 
Rua Virgílio Cassani (9°00’45.814” S, 40°32’13.799” W) no Bairro Santa Terezinha, no Município de São Gabriel da Palha;

Leia-se:
Rua Cecília Venturim Bragato (19°01’59,9 S, 40°32’29,9” W), nº, Bairro Santa Terezinha, no Município de São Gabriel da 
Palha, na EMEIF “João Gabriel”.

São Gabriel da Palha, 15 de Dezembro de 2014.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS
PREFEITO MUNICIPAL

CASP-SGP-CX.ASSIS.SERV.PUB.MUN.S.GABRIEL
CASP-SGP-CX.ASSIS.SERV.PUB.MUN.S.GABRIEL        
ESPÍRITO SANTO
02.256.983/0001-57
DECRETO  Nº 0000604/2014

Ficha Código Descrição Valor
SUPLEMENTAÇÕES

Fonte
0000634 000002000018.9999999990.006

35.000,00
Atender Passivos Contingentes/Suplementação de Dotação Orçamentária/Riscos e Eventos Fiscais Imprevi

99999900000 10000000RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil  reais )

ANULAÇÕES
Ficha Código Descrição ValorFonte

0000632 000002000018.0430201082.239
35.000,00

Manutenção da Assistência Médica/Hospitalar e Ambulatorial dos Servidores Segurados
33903900000 10000000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

35.000,00TOTAL :

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRA -SE,PUBLICA-SE E CUMPRA-SE.
São Gabriel da Palha, em  12 dezembro de 2014

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS
PREFEITO MUNICIPAL

VALDECIR PINTO CEZAR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

O Prefeito Municipal de SÃO GABRIEL DA PALHA, no Estado do ESPÍRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da
Lei Nº 0002477/2014.
Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2014 a importância de R$ 35.000,00   (trinta e cinco mil  reais ), nas seguintes
dotações:

 DECRETO

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA
IMPRESSÃO: Mery Lucia Bartels Cavati dos Santos

DECRETO NO 604/2014 - NATUREZA SUPLEMENTAR
Publicação Nº 6023
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA
ESPÍRITO SANTO
27.174.143/0001-76
DECRETO  Nº 0000548/2014

Ficha Código Fonte Valor

334
000002000011.1030200252.114

33903900000 1203 300.000,00

300.000,00       

Henrique Zanotelli de Vargas Valdecir Pinto Cesar
Prefeito Municipal Secretário Municipal de Administração - Interino

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  

 Sao Gabriel da Palha - ES,  06 de novembro  de 2014                                                                                                 

Descrição

Assistencia Méidco Hospitalar Através de Repasse a 
Hospitais.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Fonte de Recurso: Recursos de Convênios

SUPLEMENTAÇÕES  

TOTAL :

DECRETO Nº 0000548/2014 Autorizado pela Lei  nº  2.477/2014
O Prefeito Municipal de Sao Gabriel da Palha, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas 
através da Lei Nº 0002477/2014,                                                                             
Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2014 a importância de R$ 300.000,00  (Trezentos mil 
reais), nas seguintes dotações: 

Art. 2º - Os recursos necessários ao cumprimento do estabelecido no Art. 1º deste Decreto, correrão por conta do repasse proveniente do 
Termo de Compromisso  Fundo a Fundo aprovado pela Portaria nº 1.806 de 26 de agosto de 2014 do Ministério da Saúde e o municipio 
de São Gabriel da Palha, no valor total R$ 300.000,00.

DECRETO Nº 548/2014 - NATUREZA SUPLEMENTAR - AUTORIZADO PELA LEI Nº 2.477/2014
Publicação Nº 6024
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LEIA-SE:

II - Representantes do Magistério Público Municipal, em 
efetivo exercício.

IV - Representantes de pais de alunos matriculados na 
Rede Municipal de ensino.

Art. 2º - O mandato do respectivo conselho é de 02 (dois) 
anos, podendo o mesmo ser prorrogado por igual período, 
desde que de acordo com o Regimento Interno do Conse-
lho Municipal de Educação de São Roque do Canaã.

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0135/2014
Publicação Nº 6050

RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0135/2014

Foi considerada vencedora do Pregão Presencial nº 
0135/2014 que trata da contratação de empresa para 
prestação de serviços de cópias xerográficas, com objeti-
vo de atender as necessidades das Secretarias Municipais 
do Município de São Roque do Canaã – ES, de acordo com 
o anexo I (termo de referência) do edital, pois, atendeu 
todas as exigências editalícias, a seguinte empresa:

a) Miriam Campi ME – Item – 01, perfazendo o valor total 
de R$ 22.821,82 (vinte e dois mil, oitocentos e vinte um 
reais e oitenta e dois centavos).

São Roque do Canaã – ES, 16 de Dezembro de 2014.

ALEXSANDRO FIORENTINI

Pregoeiro Oficial

RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0136/2014
Publicação Nº 6051

RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0136/2014

RESULTADO: Informamos que a Licitação que trata da 
aquisição de material de consumo, classificado como 
Equipamento de Proteção Individual (EPIs), a serem utili-
zados pelos servidores da Secretaria Municipal de Educa-
ção e nas unidades escolares da rede municipal de ensi-
no do Município de São Roque do Canaã, foi considerada 
DESERTA.

São Roque do Canaã – ES, 16 de Dezembro de 2014.

ALEXSANDRO FIORENTINI

Pregoeiro Oficial

São Roque do Canaã

Prefeitura

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0141/2014
Publicação Nº 6052

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 141/2014

O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ, através do Pre-
goeiro Oficial, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de 
quantos possam se interessar, que fará realizar licitação 
na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, objetivando a 
aquisição de material de consumo, classificado como Equi-
pamento de Proteção Individual (EPIs), a serem utilizados 
pelos servidores da Secretaria Municipal de Educação e 
nas unidades escolares da rede municipal de ensino do 
Município de São Roque do Canaã, conforme especifica-
ções 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 05/01/2015.

O edital completo e seus anexos encontram-se disponível:

a) Gratuitamente na internet no site www.saoroquedoca-
naa.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 có-
pia reprográfica no endereço citado na alínea “b” acima, 
sendo que a empresa deverá solicitar junto ao Núcleo de 
Atendimento ao Contribuinte-NAC a emissão do DAM (Do-
cumento de Arrecadação Municipal), pelo e-mail nacsrc@
saorc.com.br ou pelo telefone nº (027) 3729-1844, no 
valor de R$ 3,00 (três reais), devendo posteriormente 
apresentar o comprovante no setor de licitações.

São Roque do Canaã – ES, 16 de Dezembro de 2014.

ALEXSANDRO FIORENTINI

Pregoeiro Oficial

ERRATA DECRETO Nº 2.472/2014
Publicação Nº 6048

ERRATA

Na publicação do DOM/ES, edição nº 158, do dia 12 de 
dezembro de 2014, página 54 – Decreto nº 2.472/2014.

ONDE SE LÊ: 

II - Representantes do Magistério Público, em efetivo 
exercício.

IV - Representantes de pais e alunos matriculados na 
Rede Municipal de ensino.

Art. 2º - O mandado do respectivo conselho é de 02 (dois) 
anos, podendo o mesmo ser prorrogado por igual período, 
desde que de acordo com o Regimento Interno do Conse-
lho Municipal de Educação de São Roque do Canaã.

Art. 5º - Este decreto entre em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

http://www.saoroquedocanaa.es.gov.br/
http://www.saoroquedocanaa.es.gov.br/
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Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte
0000001 002001.0412200022.002

15.570,00

Manutenção Atividades do Gabinete

31901100000 1000000000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0000043 004002.1236100072.010

504,97

Manutenção e Desenvolvimento da atividades do Ensino Fundamental

31901100000 1103000000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0000045 004002.1236100072.010

40.833,40

Manutenção e Desenvolvimento da atividades do Ensino Fundamental

33903000000 1101000000MATERIAL DE CONSUMO

0000054 004003.1236500072.013

45.864,06

Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Educação Infantil

31901100000 1103000000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0000056 004003.1236500072.013

19.857,15

Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Educação Infantil

33903000000 1101000000MATERIAL DE CONSUMO

0000123 005001.1030500082.030

2.236,33

Assistência à Saúde - Vigilância Epidemiológica e Ambiental

31901100000 1201000000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0000162 008001.2012200112.035

521,22

Manutenção das Atividades da Sec. Desenv. Econômico

31901100000 1000000000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0000193 009005.0824300142.042

154,54

Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo/SCFV

31901100000 1000000000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 125.541,67 ( cento e vinte e cinco mil quinhentos e quarenta e um reais  e sessenta e sete centavos )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

0000043 004002.1236100072.010

11.887,48

Manutenção e Desenvolvimento da atividades do Ensino Fundamental

31901100000 1101000000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0000044 004002.1236100072.010

10.000,00

Manutenção e Desenvolvimento da atividades do Ensino Fundamental

31901300000 1101000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0000045 004002.1236100072.010

504,97

Manutenção e Desenvolvimento da atividades do Ensino Fundamental

33903000000 1102000000MATERIAL DE CONSUMO

0000047 004002.1236100072.010

12.944,29

Manutenção e Desenvolvimento da atividades do Ensino Fundamental

33903900000 1102000000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0000053 004003.1236500071.006

6.257,00

Expansão e Modernização das Unidades de Ensino Municipal

44905200000 1101000000EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

0000055 004003.1236500072.013

17.817,25

Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Educação Infantil

31901300000 1102000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0000058 004003.1236500072.013

9.702,52

Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Educação Infantil

33903900000 1102000000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0000058 004003.1236500072.013

5.400,00

Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Educação Infantil

33903900000 1104000000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0000082 005001.1030100082.020

18.945,92

Atenção á Saude Básica - Recurso próprio

31901100000 1201000000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0000112 005001.1030300082.028

2.236,33

Assistência Farmacêutica - Financ.Tripartite

33903200000 1201000000MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

0000145 006001.2781300092.032

19.857,15

Promoção e Apoio a  Eventos Esportivos e Festas no Municipio

33903900000 1000000000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0000158 007001.1545200102.034

7.928,00

Manutenção dos Serviços Publicos

33903000000 1000000000MATERIAL DE CONSUMO

0000164 008001.2012200112.035

1.906,22

Manutenção das Atividades da Sec. Desenv. Econômico

33903000000 1000000000MATERIAL DE CONSUMO

0000177 009003.0812200122.037

154,54

Manutenção das Atividades de Asssistencia Social

33903000000 1000000000MATERIAL DE CONSUMO

125.541,67TOTAL :

 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

O Prefeito Municipal de SAO ROQUE DO CANAA, no Estado do ESPÍRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei
Nº 0000726/2013.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2014 a importância de R$ 125.541,67   ( cento e vinte e cinco mil quinhentos e
quarenta e um reais  e sessenta e sete centavos ), nas seguintes dotações:

 .
DECRETO  Nº 2.474/2014

SAO ROQUE DO CANAA,  16 dezembro de 2014

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 2.474/2014
Publicação Nº 6055
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
88(329-331)14

Publicação Nº 6047

Extrato da Ata de Registro de Preços 088(329,330 
e 331) /2014

PROCESSO: 49.342/2014 Pregão Eletrônico: 230/2014

Validade do Registro: 12 (doze) meses a partir do dia 
posterior à publicação. 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVEN-
TUAIS AQUISIÇÕES MEDICAMENTOS 

Órgão Gerenciador: DCCRP

Fiscalização: Rejanne Leal Nascimento Cruz Martins, 
matrícula 41.276

Fornecedor CNPJ
329 – Hospidrogas Comércio de 

Prod. Hospitalares LTDA
35.977.345/0001-46

Lote Desc. Marca Quant Valor Unit.

14
Ringer Lactato Solução injet. 
– Sistema Fechado -500ml

Halexis-
tar

3.400 3,3235

Fornecedor CNPJ

330 – Farmace Indústria Quími-
ca Farmacêutica Cearense LTDA

06.628.333/0001-46

Lote Desc. Marca Quant Valor Unit.

01
Água bidestilada (água para 
injeção) amp.10ml

Farmace 332.000 0,1500

02
Água bidestilada ESTÈRIL – 
fr.c/cap.500ml

Farmace
3.600 2,7200

04
Cloreto de sódio sol.inj. 
0,154meq/ml(0,9%) am-
p.10ml

Farmace

22.000 0,2199

05
Cloreto de sódio sol.inj. 
3,4meq/ml (20%) amp.10ml

Farmace

4.800 0,1899

06
Cloreto de sódio sol.inj. 
0,9% Sistema Fechado 
cap.100ml

Farmace

219.000 1,8000

08
Cloreto de sódio sol.inj. 
0,9% Sistema Fechado 
cap.500ml

Farmace

100.400 2.0100

10
Glicose Hipertônica 25% sol.
inj. amp.10ml

Farmace
10.600 0,1899

12
Glicose Isotônica 5% sol.inj-
Sistema Fechado cap. 500ml

Farmace

37.600 2,2785

13
Glicose Hipertônca 10% sol.
inj. Sistema Fechado 500ml

Farmace

1.600 2,6600

15
Ringer Simples sol.inj. Siste-
ma fechado 500ml

Farmace
8.300 2,9000

Fornecedor CNPJ
331 – Dimaci MG Material Cirúr-

gico LTDA
12.927.876/0001-67

Lote Desc. Marca Quant Valor Unit.

03
Cloreto de Potássio sol.
inj.1,34meq/ml (10%) am-
p.10ml

Isofar-
ma

19.400 0,2061

07
Cloreto de sódio sol.inj.. 
0,9% Sistema Fechado – 
cap.250 ml

Sanobiol 173.500 1,7002

09
Gliconato de cálcio sol.inj. 
0,45meq/ml (10%) am-
p.10ml

Isofar-
ma

640 3,0000

11
Glicose Hipertônica sol 
inj.50% amp.10ml

Isofar-
ma

19.000 0,2000

16
Sulfato de Magnésio sol.
inj. 0,81meq/ml(10%) am-
p.10ml

Isofar-
ma

405 0,2800

17
Sulfato de Magnésio sol injt. 
4meq/ml (50%) amp. 10ml

Isofar-
ma

1.600 1,0000

Serra, 17 de dezembro de 2014

Serra

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PE 343-2014
Publicação Nº 6027

AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA - PMS, por inter-
médio da Secretaria Municipal de Saúde- SESA, torna pú-
blico a realização da licitação, na modalidade: "PREGÃO 
ELETRONICO", do tipo: MENOR PREÇO. O edital estará 
disponível no site http://licitações-e.com.br e www.serra.
es.gov.br

Pregão eletrônico nº 343/2014

Processo nº. 95.851/2013

Licitação nº 570111

Objeto: contratação de empresa especializada em manu-
tenção corretiva e preventiva, com fornecimento de mão-
de-obra especializada em manutenção das academias 
populares de serra com fornecimento de todos os mate-
riais e as peças de reposição. Inicio Sessão da Disputa: 
09/01/2015 às 10:00. 

Liliane Carla de Almeida Souza 

Pregoeira Oficial

CONTRATO 291/2014
Publicação Nº 6064

EXTRATO DE CONTRATO DE Nº 291/2014 PROCES-
SO Nº 81734/2014 - REFERENTE ADESÃO A ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2014 PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 002/2014 – SECRETARIA DE ESTADO 
DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL- SECTTI.

Partes: O Município da Serra e a Empresa OSÍRIS CO-
MÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME. Objeto: Prestação de 
serviços de Reprografia e Gráfica Rápida. Vigência: 12 
(doze) meses a partir de 29/12/2014. Dotação orçamen-
tária:

04.122.0540.2.510/3.3.90.39.00

12.122.0540.2.510/3.3.90.39.00

10.122.0540.2.510/3.3.90.39.00

08.122.0540.2.510/3.3.90.39.00

Data de assinatura, 16 de dezembro de 2014. 

Cláudio José Mello de Sousa

Secretario Municipal de Administração e Recursos Huma-
nos 

COMUNICADO DE ADESÃO DE ATA E REGISTRO DE 
PREÇOS. 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, tor-
na público a Adesão da Ata de Registro de Preços nº 
012/2014, referente ao Pregão Eletrônico nº 20/2014, 
celebrado entre o Ministério da Defesa, Exército brasileiro 
e a Empresa Use Móveis para Escritório Ltda. Objeti-
vando a aquisição de material permanente.

Silas Amaral Maza

Secretario Municipal de Desenvolvimento Urbano

http://licita��es-e.com.br/
http://www.serra.es.gov.br
http://www.serra.es.gov.br
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§ 4º O Sesc deverá concluir as obras da referida unidade 
na área citada no caput deste artigo em um prazo máximo 
de 4 anos. Em caso de descumprimento deste prazo, a 
presente doação ficará automaticamente cancelada, pas-
sando a área novamente à propriedade do Município da 
Serra.

Art 9º Fica desafetada a área de terreno denominada 
Área “I-C” medindo 12.000,00m², a ser desmembrada da 
Área “I” medindo 49.914,99m², situada no Bairro Civit II, 
Distrito de Carapina, conforme Anexo Único.

Art 10 Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a pro-
ceder a cessão ao Governo do Estado do Espírito San-
to da área de terreno denominada Área “I-C”, medindo 
12.000,00m².

§ 1º A área citada no caput deste artigo será destinada, 
exclusivamente, para a construção de uma unidade do 
“Faça Fácil”, para atendimento da população do Município 
da Serra.

§ 2º O Governo do Estado do Espírito Santo deverá con-
cluir a obra da referida unidade na área citada no caput 
deste artigo em um prazo máximo de 4 anos. Em caso 
de descumprimento deste prazo, a presente doação ficará 
automaticamente cancelada, passando a área novamente 
à propriedade do Município da Serra.

Art 11 Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Municipal em Serra, aos 20 de novembro de 
2014.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

MPE331-2014
Publicação Nº 6068

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DA SERRA/ES, por intermédio do Pre-
goeiro, torna Público que realizará licitação, na modali-
dade, PREGÃO ELETRÔNICO SOB Nº 331/2014, de 
acordo com as Leis 10.520, de 17.07.2002, Lei Comple-
mentar nº 123/2006, Lei Municipal 3530/2010, Decreto 
Municipal n.º 0840 de 2005 subsidiariamente a Lei nº 
8.666/93, através do site: www.licitaçoes-e.com.br, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada em 
cobertura de seguro de veículos, em atendimento à 
Secretaria de Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, 
conforme detalhamento e quantitativos contidos no Ane-
xo I (Proposta), deste Edital. O Edital oriundo do pro-
cesso n.º 66865/2014/SETER, encontra-se disponível no 
site acima. Abertura das propostas: às 09:45min do dia 
06/01/2015. Inicio da sessão da disputa: às 10:00min do 
dia 06/01/2015.

Serra/ES, 16 de dezembro de 2014.

Eva Clarice Pereira Cavalcante
Pregoeira Oficial/SEAD

MPE336-2014
Publicação Nº 6066

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DA SERRA/ES, por intermédio do Prego-
eiro, torna Público que realizará licitação, na modalidade, 
PREGÃO ELETRÔNICO SOB Nº336/2014, de acordo 
com as Leis 10.520, de 17.07.2002, Lei Complementar 
nº 123/2006, Lei Municipal 3530/2010, Decreto Municipal 
n.º 0840 de 2005 subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, 
através do site: www.licitaçoes-e.com.br, cujo objeto é a 

LEI Nº 4305/2014
Publicação Nº 6069

LEI Nº 4.305

PROMOVE A DESAFETAÇÃO DE ÁREAS SITUADAS NO 
BAIRRO CIVIT II E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espíri-
to Santo, no uso das atribuições legais, faço saber que a 
Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art 1º Fica desafetada a área de terreno denominada 
Área “I-D”, medindo 20.324,18m², a ser desmembrada da 
Área “I”, medindo 49.914,99m², situada no Bairro Civit II, 
Distrito de Carapina, matriculada no Cartório de Registro 
Geral de Imóveis da 2ª Zona da Serra sob o nº 70.411, 
Livro 2, conforme Anexo Único.

Art 2º A Área “I-D” citada no artigo 1º será incorporada 
ao sistema viário municipal e será utilizada para promover 
a reestruturação do sistema viário local e para promover a 
renovação urbana do Bairro Civit II nas proximidades do 
terminal de ônibus urbano de Laranjeiras.

Art 3º Fica denominada Rua 1D o logradouro público 
com início na Avenida Norte Sul (ponto de coordena-
das UTM E=368949.8150 N=7766842.2564) e término 
sem saída (ponto de coordenadas UTM E=368725.9797 
N=7766850.0875), no Bairro Civit II, Distrito de Carapi-
na, referente à parte da Área “I-D”, citada no artigo 1º 
desta Lei.

Art 4º Fica denominada Rua 2D o logradouro públi-
co com início na Rua 1D (ponto de coordenadas UTM 
E=368944.0544 N=7766657.8386) e término na 
Rua 3D (ponto de coordenadas UTM E=368949.8150 
N=7766842.2564), no Bairro Civit II, Distrito de Cara-
pina, referente à parte da Área “I-D”, citada no artigo 1º 
desta Lei.

Art 5º Fica denominada Rua 3D o logradouro público 
com início na Avenida Norte Sul (ponto de coordena-
das UTM E=368944.0544 N=7766657.8386) e término 
na Rua 1A (ponto de coordenadas UTM E=368714.6271 
N=7766675.8999), no Bairro Civit II, Distrito de Carapi-
na, referente à parte da Área “I-D”, citada no artigo 1º 
desta Lei.

Art 6º Passa a integrar a Avenida Norte Sul o logradou-
ro público com início na Rua 1D (ponto de coordenadas 
UTM E=368725.9797 N=7766850.0875) e término na 
Rua 3D (ponto de coordenadas UTM E=368714.6271 
N=7766675.8999), no Bairro Civit II, Distrito de Cara-
pina, referente à parte da Área “I-D”, citada no artigo 1º 
desta Lei.

Art 7º Fica desafetada a área de terreno denominada 
Área “I-B”, medindo 10.000,00m², a ser desmembrada 
da Área “I”, medindo 49.914,99m², situada no Bairro Civit 
II, Distrito de Carapina, conforme Anexo Único.

Art 8º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a 
proceder a doação ao Serviço Social do Comércio – Sesc 
da área de terreno denominada Área “I-B” medindo 
10.000,00m².

§ 1º A área citada no caput deste artigo será destinada, 
exclusivamente, para a construção de um centro de ativi-
dades sociais e um teatro.

§ 2º O Sesc destinará 50% das vagas da escola de pri-
meiro grau e de ensino fundamental para alunos do Muni-
cípio da Serra, cujos pais tiverem renda familiar de até 3 
salários mínimos, que estudarão de graça.

§ 3º O Sesc deverá disponibilizar 3 eventos por semana 
ao Município da Serra e às comunidades locais o espaço 
cultural para realização de eventos, convenções, teatros, 
seminários, palestras e atividades culturais diversas, em 
acordo com agenda a ser definida.

http://www.serra.es.gov.br/
http://www.serra.es.gov.br/
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002.1.229.0084.001 ALDINA DUARTE DO ROSARIO DA COSTA PI-
NHO

002.1.229.0192.001 ALDINA DUARTE DO ROSARIO DA COSTA PI-
NHO

002.1.229.0288.001 ALDINA DUARTE DO ROSARIO DA COSTA PI-
NHO

002.1.229.0288.001 ALDINA DUARTE DO ROSARIO DA COSTA PI-
NHO

002.1.234.0072.001 ALDINA DUARTE DO ROSARIO DA COSTA PI-
NHO

002.1.235.0014.001 ALDINA DUARTE DO ROSARIO DA COSTA PI-
NHO

002.1.237.0078.001 ALDINA DUARTE DO ROSARIO DA COSTA PI-
NHO

002.1.237.0091.001 ALDINA DUARTE DO ROSARIO DA COSTA PI-
NHO

002.1.237.0141.001 ALDINA DUARTE DO ROSARIO DA COSTA PI-
NHO

002.1.062.0137.001 ALOISIO SILVA DE SA

002.1.242.0158.001 ANA ZILDA DE MARCHI

002.1.220.0120.001 ANTONIO MARCOS GUILHERMINO

002.1.233.0206.001 ANTONIO MARCOS GUILHERMINO

002.1.233.0218.001 ANTONIO MARCOS GUILHERMINO

002.1.233.0266.001 ANTONIO MARCOS GUILHERMINO

002.1.155.0396.001 BENEDITA PEIXOTO DA SILVA

002.1.229.0216.001 BENEVIDES ANTONIO ESTEVAM

002.1.220.0072.001 BERNARDO VALERIO COSTA

002.1.166.0184.001 CARLOS ROBERTO ALVARENGA DOS SANTOS

002.1.197.0110.001 CARMELINA SEVERINO DA SILVA

002.1.227.0012.001 CELIO RODRIGUES DE SA

002.1.227.0024.001 CELIO RODRIGUES DE SA

002.1.226.0120.001 CELSO LUIZ PEREIRA NUNES

002.1.219.0132.001 DANDARA CURITIBA OLIVEIRA

002.1.225.0288.001 DIOVANA CAPUCHO

002.1.232.0315.001 DIVINO DE FREITAS

002.1.224.0300.001 EDUARDO MANUEL ROSARIO DA COSTA PI-
NHO

002.1.218.0074.001 ELÇA FERNANDES

002.1.243.0043.001 ELIENE DE JESUS SOUZA DA SILVA

002.1.062.0299.001 ELIMAR ASSIS CARVALHO

002.1.228.0036.001 EMIDIO PERIM JUNIOR

002.1.228.0072.001 EMIDIO PERIM JUNIOR

002.1.236.0039.001 EMIDIO PERIM JUNIOR

002.1.236.0051.001 EMIDIO PERIM JUNIOR

002.1.236.0161.001 EMIDIO PERIM JUNIOR

002.1.233.0254.001 ENEGMAR FERREIRA GOMES

002.1.174.0207.001 ESPOLIO DE LUCIANO MARQUES DO ROSARIO

002.1.205.0316.001 ESPOLIO DE LUCIANO MARQUES DO ROSARIO

002.1.219.0120.001 ESPOLIO DE LUCIANO MARQUES DO ROSARIO

002.1.226.0132.001 ESPOLIO DE LUCIANO MARQUES DO ROSARIO

002.1.226.0264.001 ESPOLIO DE LUCIANO MARQUES DO ROSARIO

002.1.199.0276.001 ESPOLIO DE LUCIANO MARQUES DO ROSARIO

002.1.200.0277.001 ESPOLIO DE LUCIANO MARQUES DO ROSARIO

002.1.203.0306.001 EVA RAMOS DOS REIS

002.1.227.0192.001 FERNANDA TAGARROCAVALGANTE SOARES

002.1.227.0036.001 FLAUDIGE FARIAS DE OLIVEIRA

002.1.179.0016.001 FRANCISCO LUIZ DE SOUZA FILHO

002.1.135.0287.001 HENRI OKLA

002.1.135.0287.001 HENRI OKLA
002.1.221.0216.001 IRACILDA ALVES DOS SANTOS
002.1.227.0156.001 IRINEU LUIZ DA PENHA
002.1.133.0109.001 JACKVAM PAULO DE OLIVEIRA
002.1.200.0349.001 JAMIL SREELDIN
002.1.227.0072.001 JOAQUIM GOMES DE SOUZA

Aquisição de materiais para salva vidas (Lyfe bel, nada-
deiras, bloqueador solar, mascara pocket, cadeira de praia 
e guarda sol), em atendimento à Secretaria Municipal de 
Defesa Social, conforme detalhamento e quantitativos 
contidos no Anexo I (Proposta), deste Edital. O Edital 
oriundo do processo n.º 73978/2014/SEDES, encontra-
se disponível no site acima. Abertura das propostas: às 
14:45min do dia 06/01/2015. Inicio da sessão da disputa: 
às 15:00min do dia 06/01/2015.

Serra/ES, 16 de dezembro de 2014.

Eva Clarice Pereira Cavalcante
Pregoeira Oficial/SEAD

NOTIFICAÇÃO 2014
Publicação Nº 6049

A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, através da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, 

torna publico: MULTA DOS TERRENOS 

PARQUE DAS GAIVOTAS - SERRA ES

O Município da Serra, nos termos da Lei Municipal

nº 1522/91, art. 236 § 1º, § 2º, § 3º, § 4º e § 5º;

Considerando que em vistoria realizada no Loteamento 

Parque das Gaivotas foi constatada a existência de 

vários lotes que estão sem cercamento e limpeza; 

Considerando que, após notificação, a equipe de 

fiscalização em nova vistoria constatou o 

não atendimento às Solicitações da PMS com relação a

devida limpeza e cercamento dos lotes. Considerando

que várias tentativas de entrega foram feitas pelos 

CORREIOS. 

Advertência:

Sendo assim, os contribuintes abaixo descritos foram

Multados pelo não atendimento a notificação, ficando 

Ciente da penalidade a partir da data desta

publicação.

INSC. IMOBILIÁRIA PROPRIETÁRIO

002.1.219.0036.001 ABEL CURITIBA

002.1.219.0036.001 ABEL CURITIBA

002.1.224.0072.001 ALDINA DUARTE DO ROSARIO DA COSTA PI-
NHO

002.1.226.0012.001 ALDINA DUARTE DO ROSARIO DA COSTA PI-
NHO

002.1.226.0024.001 ALDINA DUARTE DO ROSARIO DA COSTA PI-
NHO

002.1.226.0036.001 ALDINA DUARTE DO ROSARIO DA COSTA PI-
NHO

002.1.226.0072.001 ALDINA DUARTE DO ROSARIO DA COSTA PI-
NHO

002.1.226.0084.001 ALDINA DUARTE DO ROSARIO DA COSTA PI-
NHO

002.1.228.0252.001 ALDINA DUARTE DO ROSARIO DA COSTA PI-
NHO

002.1.228.0276.001 ALDINA DUARTE DO ROSARIO DA COSTA PI-
NHO

002.1.229.0036.001 ALDINA DUARTE DO ROSARIO DA COSTA PI-
NHO
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NOTIFICAÇÕES
Publicação Nº 6059

NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 
9.452/97, de 20 de março de 1997, comunica-se a V. Sa. 
que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social - BNDES efetuou no dia 16 de dezembro de 2014, 
liberação de recursos financeiros para esse Município de 
Serra, no âmbito do Contrato de Financiamento Mediante 
Abertura de Crédito nº 11.2.0667.1, no valor total de R$ 
3.000.000,00 (três milhões de reais).

NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 
9.452/97, de 20 de março de 1997, comunica-se a V. Sa. 
que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social - BNDES efetuou no dia 15 de dezembro de 2014, 
liberação de recursos financeiros para esse Município de 
Serra, no âmbito do Contrato de Financiamento Mediante 
Abertura de Crédito nº 06.2.0435.1, no valor total de R$ 
1.484.479,19 (um milhão quatrocentos e oitenta e quatro 
mil quatrocentos e setenta e nove reais e dezenove cen-
tavos).

PORTARIA Nº 001/2014 - CGM
Publicação Nº 6056

PORTARIA CGM N° 001/2014

Designa os servidores que acompanharão os traba-
lhos de encerramento do corrente exercício finan-
ceiro, a serem realizados com base no Decreto Mu-
nicipal n°. 4977, de 17/10/2014. 

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DA SERRA, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o art. 5º 
da Lei Municipal nº 4080, de 29/08/2013, Lei 4109/2013 
e pela Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E:

Art. 1º- Designar os servidores Regina da Silva Tose, 
Mara Rubia R.Gasperazzio, Luzimar Elias Dalfior, 
para acompanhar os trabalhos de encerramento do cor-
rente exercício financeiro, a serem realizados pela SEFA, 
cabendo aos servidores designados o acompanhamento, 
análise, orientação, conferência dos procedimentos ado-
tados e ao término dos trabalhos recomendar, se necessá-
rio, os ajustes contábeis a SEFA objetivando a regularida-
de na elaboração do Balanço Geral do Município da Serra.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Serra/ ES, 16 de dezembro de 2014

MAGALY NUNES DO NASCIMENTO
Controlador Geral

PORTARIA Nº 31/2014 - SEFA
Publicação Nº 6058

PORTARIA N.º 31 /2014.

REVOGA AS PORTARIAS Nº 21, DE 03 DE JUNHO DE 
2014 E Nº 29, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2014.

O SECRETÁRIO DE FAZENDA DA PREFEITURA MUNI-
CIPAL DA SERRA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no 
uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

002.1.224.0312.001 JULIO NASCIMENTO DOS SANTOS
002.1.227.0084.001 LUIZ ANTONIO GUERRA CALEARI
002.1.179.0026.001 LUIZ AUGUSTO
002.1.218.0230.001 LUZA ROSARIO QUINTAL
002.1.221.0036.001 LUZA ROSARIO QUINTAL
002.1.221.0084.001 LUZA ROSARIO QUINTAL
002.1.221.0096.001 LUZA ROSARIO QUINTAL
002.1.222.0096.001 LUZA ROSARIO QUINTAL
002.1.222.0324.001 LUZA ROSARIO QUINTAL
002.1.182.0112.001 MARIA APARECIDA DE SOUZA FRANCO GOMES
002.1.226.0288.001 MARIA NEVES DO NASCIMENTO
002.1.134.0175.001 MARIA ROQUE DA SILVA
002.1.134.0192.001 MARIA ROQUE DA SILVA
002.1.134.0237.001 MARIA ROQUE DA SILVA
002.1.220.0108.001 MARIA SUZETE ROSARIO SIMOES GRACA
002.1.220.0192.001 MARIA SUZETE ROSARIO SIMOES GRACA
002.1.230.0024.001 MARIA SUZETE ROSARIO SIMOES GRACA
002.1.230.0097.001 MARIA SUZETE ROSARIO SIMOES GRACA
002.1.230.0291.001 MARIA SUZETE ROSARIO SIMOES GRACA
002.1.231.0065.001 MARIA SUZETE ROSARIO SIMOES GRACA
002.1.231.0090.001 MARIA SUZETE ROSARIO SIMOES GRACA
002.1.231.0102.001 MARIA SUZETE ROSARIO SIMOES GRACA
002.1.231.0114.001 MARIA SUZETE ROSARIO SIMOES GRACA
002.1.231.0150.001 MARIA SUZETE ROSARIO SIMOES GRACA
002.1.231.0273.001 MARIA SUZETE ROSARIO SIMOES GRACA
002.1.231.0285.001 MARIA SUZETE ROSARIO SIMOES GRACA
002.1.232.0036.001 MARIA SUZETE ROSARIO SIMOES GRACA
002.1.232.0073.001 MARIA SUZETE ROSARIO SIMOES GRACA
002.1.232.0327.001 MARIA SUZETE ROSARIO SIMOES GRACA
002.1.242.0097.001 MARIA SUZETE ROSARIO SIMOES GRACA
002.1.243.0163.001 MARIA SUZETE ROSARIO SIMOES GRACA
002.1.243.0175.001 MARIA SUZETE ROSARIO SIMOES GRACA
002.1.244.0012.001 MARIA SUZETE ROSARIO SIMOES GRACA
002.1.135.0096.001 MARINETE REIS DE SOUZA
002.1.062.0012.001 MARIO SIMOES GRACA
002.1.062.0075.001 MARIO SIMOES GRACA
002.1.062.0087.001 MARIO SIMOES GRACA
002.1.180.0139.001 OMAR RODRIGUES VIEIRA
002.1.180.0151.001 OMAR RODRIGUES VIEIRA
002.1.180.0163.001 OMAR RODRIGUES VIEIRA
002.1.180.0200.001 OMAR RODRIGUES VIEIRA
002.1.180.0212.001 OMAR RODRIGUES VIEIRA
002.1.229.0024.001 RAFAEL CARVALHO BARBOSA
002.1.229.0012.001 RAFAEL CARVALHO BARBOSA
002.1.206.1595.001 ROMERO LUIZ FERREIRA
002.1.242.0060.001 ROSIANE MARIA NEGRELLI
002.1.242.0109.001 ROSIANE MARIA NEGRELLI
002.1.242.0170.001 ROSIANE MARIA NEGRELLI
002.1.232.0085.001 SEBASTIANA SIMÃO BATISTA DE SOUZA
002.1.220.0276.001 SEBASTIAO QUIQUITA DE OLIVEIRA
002.1.220.0288.001 SEBASTIAO QUIQUITA DE OLIVEIRA
002.1.229.0108.001 SOLIVAN PRIMO ZANOTTI
002.1.199.0132.001 SONIA SOUZA VITORIO DO NASCIMENTO
002.1.206.1362.001 WALDINEIA FAE SILVEIRA
002.1.206.1375.001 WALDINEIA FAE SILVEIRA

Serra, 16 DE DEZEMBRO DE 2014

Secretaria Municipal de Desenvolvimento

Urbano

Departamento de Fiscalização

de Obras e Posturas

SERRA/ES
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RESULTADO MPE 294-2014
Publicação Nº 6054

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SERRA/ES, através do Pregoeiro tor-
na publico o resultado da licitação referente ao PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 294/2014, processo nº 71891/2014/
SEPLAE, destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
AQUISIÇÃO DE WORKSTATION E MONITOR, conforme se-
gue:

Lote Empresa Vencedora

I

VIX OFFICE TECNOLOGIA LTDA ME

Valor Global:

R$ 23.690,00

Serra, 16 de dezembro de 2014.

Anderson Werdan Fagundes 

Pregoeiro Oficial/SEAD

Art. 1º. Ficam revogadas as Portarias nº 21 de 03 de ju-
nho de 2014 e nº 29, de 13 de novembro de 2014.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor em 15 de dezembro 
de 2014.

Palácio Municipal, em Serra, aos 12 de dezembro de 
2014.

BRUNO PESSANHA NEGRIS
Secretário Municipal da Fazenda

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 272/2014
Publicação Nº 6030

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO

O MUNICÍPIO DA SERRA/ES, por intermédio da Pre-
goeira, torna Público que reabrirá prazo para a realiza-
ção da licitação, na modalidade, PREGÃO ELETRÔNICO 
SOB Nº 272/2014, de acordo com as Leis 10.520, de 
17.07.2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Munici-
pal 3530/2010, Decreto Municipal n.º 0840 de 2005 sub-
sidiariamente a Lei nº 8.666/93, através do site: www.
licitaçoes-e.com.br, cujo objeto é a aquisição de 02 (duas) 
licenças de software ADOBE COLDFUSION STANDARD, 
contemplando 02 (duas) CPUs, para apoio nos desen-
volvimentos de aplicações direcionadas para web, com 
garantia de atualização por 24 (vinte e quatro) meses, 
compatível com Sistema Operacional Windows Server 
2008 R2 (ou superior), conforme Anexo III (Termo de 
Referência) do Edital, em atendimento à Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento Estratégico. O Edital retificado, 
oriundo do processo n.º 65.929/2014/SEPLAE, encon-
tra-se disponível no site acima. Abertura das propostas: 
às 09h45min do dia 06/01/2015. Inicio da sessão da 
disputa: às 10 horas do dia 06/01/2015.

Serra/ES, 16 de dezembro de 2014.

Giovanna Demarchi Rosa
Pregoeira Oficial/SEAD

RESOLUÇÃO Nº 005/2013
Publicação Nº 6057

RESOLUÇÃO COMISSÃO MUNICIPAL DO TRABALHO 
DA SERRA

RESOLUÇÃO Nº 005/2013

A Comissão Municipal do Trabalho do Município da Ser-
ra – CMT, em Reunião Ordinária realizada no dia 11 de 
Dezembro de 2014, no uso de sua competência estabele-
cida pelo Decreto Nº 9727/97 e alterado pelo Decreto Nº 
6128/2012 respectivamente, após deliberação,

Resolve:

Art.1º - Eleger e Empossar a Nova Diretoria da Comissão 
Municipal do Trabalho da Serra – CMT, Constituída pelos 
membros representantes da Bancada dos Empregadores, 
no período de 11/12/2014 a 10/12/2015.

Art.2º - A Nova Diretoria será Constituída por:

l – Gilson Dalmázio Tassinari – Presidente – Sindicato 
das Indústrias de Rochas Ornamentais, Cal e Calcário do 
Estado do Espírito Santo- SINDIROCHAS-ES.

ll – Jorge Ammar de Moraes – Vice-Presidente Repre-
sentante do Sindicato da Indústria da Construção Civil no 
Estado do Espírito Santo- SINDUSCON-ES.

Atenciosamente,

Fernanda Maria Souza

Secretária Municipal Trabalho, Emprego e Renda

http://www.serra.es.gov.br/
http://www.serra.es.gov.br/
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Rua Maestro Antônio Cícero, nº 111 - Centro - Serra - ES CEP: 29176-100 
  e-mail: dca@serra.es.gov.br 
 

Errata do Anexo Único da Lei Municipal nº 4305/2014 

 

ANEXO DA LEI Nº 4305/2014
Publicação Nº 6070
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