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Afonso Cláudio

Prefeitura

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 058 E 059.2015

Publicação Nº 29581

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Tendo os processos licitatórios obedecido os trâmites legais 
e principalmente as regras das Leis 10.520/02 e 8.666/93, 
HOMOLOGO os resultados dos Pregões Presenciais abai-
xo:

- Pregão Presencial Nº 058/2015 - Proc Nº 
007638/2015: Empresa JOSÉ TADEU LAMAS & CIA 
LTDA - EPP, lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08, no va-
lor global de R$ 6.559,00 (seis mil quinhentos e cinquenta 
e nove reais).

- Pregão Presencial Nº 059/2015 - Proc Nº 
007637/2015: Empresa PIMENTA AUTOMÓVEIS 
LTDA - ME, lote único, no valor global de R$ 31.000,00 
(trinta e um mil reais).

Afonso Cláudio/ES, em 13 de novembro de 2015.

Wilson Berger Costa

Prefeito Municipal

ERRATA TERMO ADITIVO Nº 002-2015 REFERENTE 
AO CONTRATO Nº 034-2014

Publicação Nº 29578

MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO

ERRATA

Extrato do Aditivo nº 001-2015 referente ao contrato nº 
034-2014

publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espirito Santo no dia 03 de novembro de 2015

ONDE SE LÊ:

1.2 - Fica determinado que a presente prorrogação vigên-
cia do contrato pelo o período de 12 (cinco) meses , conta-
dos a partir de 13 de setembro de 2015 a 13 de setembro 
de 2015.

LEIA-SE:

1.2 - Fica determinado que a presente prorrogação vigên-
cia do contrato pelo o período de 12 (cinco) meses , conta-
dos a partir de 13 de setembro de 2015 a 13 de setembro 
de 2016.

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio – ES 13 de novem-
bro de 2015.

Alfredo Chaves

Prefeitura

AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
069.2015

Publicação Nº 29603

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ALFREDO CHAVES – ES.
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2015
Processo Administrativo Nº 3953/2015.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atender a 
Farmácia Básica da Secretaria Municipal De Saúde De 
Alfredo Chaves.
FIRMAS VENCEDORAS: COSTA CAMARGO COMÉRCIO 
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ: 
36.325.157/0002-15),nos lotes: 03, e 20 no valor total de 
R$ 6.140,00 (seis mil, cento e quarenta reais), DIMASTER 
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ: 
02.520.829/0001-40) , nos lotes 01, 04, 06, 09, 10, 15 
e 18, no valor total de R$ 3.849,00 (três mil, oitocentos 
e quarenta e nove reais), HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (35.997.345/0001-46), 
nos lotes: 02, 05, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 19, no 
valor total de R$ 17.210,00 (dezessete mil, duzentos e dez 
reais). Totalizando o valor de R$ 27.199,00 (vinte e sete 

mil cento e noventa e nove reais). Conforme homologação 
da Senhora Secretária Municipal de Saúde, no dia de 01de 
outubro 2015.

Wanusa Costa Dassie

Pregoeira 

AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº 070. 
2015

Publicação Nº 29604

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ALFREDO CHAVES – ES.

RESULTADO DE JULGAMENTO.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2015.

Proc. Adm Nº 4201-4359/2015.

OBJETO: Aquisição de diversos tipos de doces para aten-
der as necessidades da Secretaria Municipal de Educação 
e Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.
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FIRMA VENCEDORA: JM MERCHER COMERCIAL DU REI ME(CNPJ: 15.112.495/0001-18), no lote: 01, no valor total de 
R$ 10.738,96 (dez mil, setecentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos), lote: 02, no valor de R$ 4.319,85 (qua-
tro mil, trezentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos), totalizando o valor de R$ 15.058,81 (quinze mil, cinqüenta 
e oito reais e oitenta e um centavos). 

Conforme homologação do Senhor Prefeito Municipal, no dia 07/10/2015.

Wanusa Costa Dassie

Pregoeira

ERRATA DO RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 067.2015
Publicação Nº 29596

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ALFREDO CHAVES – ES.

ERRATA 

Na Publicação De Resultado Do Pregão Presencial Nº 067/2015, Publicada No Dia 15/10/2015. 

Onde se lê: Valor total R$ 22.995,40(vinte e dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos)

Leia-se: Valor total R$ 25.087,00 (vinte e cinco mil e oitenta e sete reais).

Wanusa Costa Dassie

Pregoeira

Aracruz

Prefeitura

ANEXO DECRETO Nº 30326
Publicação Nº 29634

QUADRO PARA CONTRATAÇÃO

COLOCAÇÃO NOME CARGO PERÍODO CARGA HORÁRIA SALÁRIO

43 MARCOS PAULO AIOLFI 
NASCIMENTO

AGENTE DO SISTEMA DE 
SEGURANÇA

05/11/2015 à 
04/11/2016

44h
1.198,4
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ANEXO DECRETO Nº 30331
Publicação Nº 29628

PREFEITURA MUNICIPAL ARACRUZ

PROFESSOR DOCENTE

RETROATIVO A: 01/2015

1.1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROFESSOR EFETIVO/PROFESSOR DOCENTE

MAT. NOME CARGO NÍVEL/PADRÃO

968 ANA CRISTINA SOARES PIMENTEL VICENTE PROFESSOR IIR - I

1016 JACQUELINE SILVA SCHNEIDER PROFESSOR IIR - I

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - TP N° 019/2015
Publicação Nº 29633

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

A Secretária de Educação no uso de suas atribuições legais 
torna pública a homologação da:

TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2015.

Processo administrativo nº 7.103/2015.

Objeto: Contratação de empresa para reforma e amplia-
ção do muro e melhorias na parte elétrica do CMEI Marília 
Rezende Scarton Coutinho, localizada no Bairro Jequitibá, 
Aracruz-ES.

Empresa Vencedora: 

- EBS SERVIÇOS URBANOS LTDA - ME.

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 147.999,99 (cento e 
quarenta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e 
noventa e nove centavos).

HOMOLOGADO EM: 26/10/2015.

Aracruz/ES, 13 de novembro de 2015.

Acácia Gleci do Amaral Teixeira 

Secretária de Educação

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS - TP N° 
023/2015

Publicação Nº 29636

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DA

TOMADA DE PREÇOS

Nº 023/2015

CLASSIFICAÇÃO:

1ª classificada: CONSTRUVISON CONSTRUÇÕES E SER-
VIÇOS LTDA;

2ª classificada: EBS SERVIÇOS URBANOS LTDA ME;

3ª classificada: A.R. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP;

4ª classificada: MONTERAZZO CONSTRUÇÕES E SERVI-
ÇOS LTDA EPP. 

A licitante EBS SERVIÇOS URBANOS LTDA ME re-
quereu seu direito de desempate, tendo prazo de 02 
(dois) dias úteis. 

Aracruz/ES, 13 de Novembro de 2015.

Idelblandes Zamperlini

Presidente da CPL
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AVISO DE JULGAMENTO RECURSO E RESULTADO FI-
NAL - TP N° 022/2015

Publicação Nº 29635

AVISO DE JULGAMENTO 
RECURSO E RESULTADO FINAL

TOMADA DE PREÇOS
Nº 022/2015

Empresa IMIGRAN CONSTRUTORA LTDA EPP, Processo de 
Recurso nº 14.755/2015 – Negado Provimento.
EMPRESA VENCEDORA:
- MONTERAZZO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP.

Aracruz/ES, 12 de Novembro de 2015.

Idelblandes Zamperlini

Presidente da CPL

CONTRATO N° 221/2015
Publicação Nº 29642

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS Nº 221/2015

Processo nº 4.282/2015.

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

Contratada: VESCOVI & BITTI LTDA.

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 
combustível (Gasolina, Álcool e Diesel S10), bem como a 
instalação e manutenção de sistema de controle de consu-
mo e uso de combustível (via cartão magnético individual 
de abastecimento) para atender a frota de veículos de pe-
queno e médio porte, de propriedade e/ou locados pela 
Prefeitura Municipal de Aracruz.

Valor: Pelo fornecimento do combustível o Contratante 
pagará à Contratada o estimado de R$ 72.071,75 (setenta 
e dois mil setenta e um reais e setenta e cinco centavos) 
sendo:

- Gasolina comum quantidade 11.664 (onze mil seiscentos 
e sessenta e quatro) litros, valor unitário do litro R$ 3,567 
totalizando R$ 41.605,49;

- Óleo Diesel S10 quantidade 9.072 (nove mil e setenta e 
dois) litros, valor unitário do litro R$ 2,967 totalizando R$ 
26.916,62;

- Álcool combustível quantidade 1.242 (um mil duzentos 
e quarenta e dois) litros, valor unitário do litro R$ 2,858 
totalizando R$ 3.549,64.

Prazo: O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 
(doze) meses, a contar da data de sua assinatura, poden-
do ser prorrogado.

Data da assinatura: 11/11/2015.

Aracruz/ES, 13 de novembro de 2015.

Maria de Fátima Furtado Nunes

Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho

DECRETO Nº 30326
Publicação Nº 29632

DECRETO Nº 30.326, DE 10/11/2015.

AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL APROVADO NO 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SEMAD 001/2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LE-
GAIS E TENDO EM VISTA O DISPOSTO NA LEI Nº 2.994, 
DE 15/02/2007 E SUA ALTERAÇÃO, LEI Nº 3.862, DE 
12/11/2014 E PELO DECRETO Nº 29.233, DE 26/03/2015, 
QUE HOMOLOGOU O RESULTADO FINAL.

DECRETA:

Art. 1º Fica a Gerência de Recursos Humanos – Secreta-
ria de Administração e Recursos Humanos do Município de 
Aracruz, autorizada a proceder a contratação por tempo 
determinado do Senhor constante do Quadro de Contrata-
ção anexo, no respectivos cargo, período, carga horária e 
salário, para atender a Secretaria de Administração e Re-
cursos Humanos – SEMAD, conforme classificação no PRO-
CESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SEMAD Nº 001/2015, 
conforme Memorando/GAP Nº 1836 /2015.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 10 de Novembro de 2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal

EIDMILSON ANTONIO GAMBARTI

Secretário de Administração e

Recursos Humanos
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DECRETO Nº 30327
Publicação Nº 29623

DECRETO Nº 30.327, DE 11/11/2015.

AUTORIZA A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO QUE MENCIONA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO 
EM VISTA O DISPOSTO NA LEI Nº 2.994, DE 15/02/2007.

DECRETA:

Art. 1º Fica a Gerência de Recursos Humanos - Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Município de Aracruz, 
autorizada a rescindir o contrato de trabalho, a pedido, da Senhora abaixo descrita: 

NOME MATR. CARGO A PARTIR EXERCÍCIO PROCESSO

Elisangela Martins 
Vasconcellos 25510 Auxiliar de Secretaria 

Escolar 05/11/15 SEMED 15383/2015

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 11 de Novembro de 2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 30328
Publicação Nº 29630

DECRETO Nº 30.328, DE 12/11/2015. 

NOMEIA PARA CARGO EM COMISSÃO , E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFEREM 
AS LEIS N.º 2.895, DE 30/03/2006, 2.898, DE 31/03/2006, 3.652, DE 05/04/2013 E 3.792, DE 14/04/2014.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada interinamente, a Servidora MARIANA FACINI SOUZA, Matrícula nº. 20513, para exercer o Cargo em 
Comissão de Subsecretária Administrativa – Secretaria de Saúde do Município de Aracruz – SEMSA, Símbolo CC3, a partir 
de 03/11/2015.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 03/11/2015.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 12 de Novembro de 2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 30329
Publicação Nº 29629

DECRETO Nº 30.329, DE 12/11/2015.

EXONERA SERVIDOR DE CARGO EM COMISSÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E 
NOS TERMOS DA LEI Nº 2.898, DE 31/03/2006, 3.652, DE 
05/04/2013 E 3.792, DE 14/04/2014.

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado o Servidor RENAN GIOSTRI CAM-
POS, Matrícula 22691, do Cargo em Comissão de Coorde-
nador de Fiscalização de Recursos Naturais – Secretaria de 
Meio Ambiente do Município de Aracruz – SEMAM, Símbolo 
CC10, a partir de 13/11/2015.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 12 de Novembro de 2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 30331
Publicação Nº 29625

DECRETO Nº 30.331, DE 12/11/2015.

APROVA A LISTA NOMINAL DE SERVIDORES CLASSIFICA-
DOS PARA PROGRESSÃO POR MERECIMENTO. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CON-
FERE O ART 55, INCISO V DA LEI ORGÂNICA DO MUNICI-
PIO DE ARACRUZ/ES, DE 02 DE ABRIL DE 1990, TENDO 
EM VISTA O DISPOSTO NO ARTIGO 17 E SEGUINTES DA 
LEI Nº. 2.897, DE 31/03/2006 E DECRETO Nº. 17.826, DE 
21/02/2008. 

DECRETA:

Art. 1º Fica homologada a Lista dos Servidores que alcan-
çaram a progressão por merecimento para os respectivos 
padrões, referente ao mês de Janeiro/2015, que faz parte 
deste Decreto, conforme MEMO GRH Nº 1819/2015.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos as respectivas datas de 
aquisição da progressão por merecimento, constante na 
lista anexa.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 12 de Novembro de 
2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13481
Publicação Nº 29641

PORTARIA Nº 13.481, DE 12/11/2015.

CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA 
DA FAMÍLIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E 
NOS TERMOS DO ART. 155 E SEUS PARÁGRAFOS DA LEI 
Nº 2.898, DE 31/03/2006.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder as Servidoras abaixo descritas Licença 
por Motivo de Doença em Pessoa da Família:

Nome Matr. Período Proces.

Eunice de Morais Alves 2769 26/10/2015 a 
28/10/2015 14884/15

Apolonia Luzia Bussular 
da Silva 3236 27/10/2015 a 

29/10/2015 14948/15

Jandira Luiza Testa Rossi 1221 26/10/2015 a 
29/10/2015 14953/15

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a data correspondente a 
cada profissional constante no art. 1º desta Portaria.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 12 de Novembro de 
2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 13482
Publicação Nº 29640

PORTARIA Nº 13.482, DE 12/11/2015.

CONCEDE LICENÇA POR ACIDENTE EM SERVIÇO AO SER-
VIDOR QUE MENCIONA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E 
NOS TERMOS DO INCISO III DO ART.140, ART.152 E 153 
DA LEI Nº 2.898/2006.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao Servidor abaixo descrito, a Licença por 
acidente em serviço:

NOME MATRÍC. PERÍODO PROCESSO

José Natalino Cassoli 2750 14/11/2015 a 
12/01/2016 13361/15

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

Prefeitura Municipal de Aracruz, 12 de Novembro de 2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 13483
Publicação Nº 29638

PORTARIA Nº 13.483, DE 12/11/2015.

PRORROGA LICENÇA MATERNIDADE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-
RITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E 
NOS TERMOS DA LEI Nº 3.446, DE 06/07/2011.

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias a Licença 
Maternidade da Servidora abaixo descrita:

Nome Mat. Período Processo

Adriana Costa Carlesso 22651 29/09/2015 a 
27/11/2015 15421/15

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus retroagindo seus efeitos a data de 
29/09/2015.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 12 de Novembro de 2015.

MARCELO DE SOUZA COELHO

Prefeito Municipal

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 124/2015
Publicação Nº 29648

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS Nº 124/2015

Processo 16.057/2014.

Partes: Município de Aracruz - ES, representado pelo Se-
cretário de Obras e Infraestrutura e a empresa MAR & SOL 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP.

Objeto e valor: 1.1. Constitui objeto do presente aditivo 
o acréscimo do valor de R$ 149.169,79 (cento e quaren-
ta e nove mil, cento e sessenta e nove reais e setenta e 
nove centavos), que corresponde a 10,50% (dez vírgula 
cinquenta por cento) do valor originalmente contratado.

1.2. Fica decrescido o valor de R$ 31.507,71 (trinta e um 
mil, quinhentos e sete reais e setenta e um centavos), que 
corresponde a 2,22% (dois vírgula vinte e dois por cento) 
do valor originalmente contratado.

1.4. O valor do contrato passará a ser de R$ 1.538.171,33 
(um milhão, quinhentos e trinta e oito mil, cento e setenta 
e um reais e trinta e três centavos).

Prazo: Aditar o prazo de execução em mais 60 (sessen-
ta) dias, contados de 14/12/2015, bem como o prazo de 
vigência contratual em mais 60 (sessenta) dias, contados 
de 05/04/2016.

Ratificação: Ficam as demais cláusulas constantes no 
Contrato Originário plenamente ratificadas, desde que não 
contrariem o que ficou convencionado no presente Termo.

Data da assinatura: 10/11/2015.

Aracruz/ES, 13 de novembro de 2015.

João Cleber Bianchi

Secretário de Obras e Infraestrutura
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instituto de Previdência e assistência dos servidores do MunicíPio de aracruz

CONTRATO PROCESSO 004/2015
Publicação Nº 29595

O IPASMA - Instituto de Previdência e Assistência dos Ser-
vidores Públicos do Município de Aracruz/ES, em cumpri-
mento às exigências legais, torna público o(s) novo(s) con-
trato(s) e/ou aditivo(s) conforme especificado(s) a seguir:

Nº do processo: 2015.49.100032PA

Data do Processo : 23/01/2015

Empresa contratada: IMPACTA SOLUÇÕES WEB LTDA ME 

CNPJ: 10.823.473/0001-42

Serviço: Atualização e Manutenção de Website

Número do contrato: 04/2014

Dotação Orçamentária: Atividade: 09.122.0040.2.007 
Despesa: 3.3.90.39.00.00.00

Vigência do Contrato: 03/10/2015 à 02/10/2016

Tipo: Contrato

Valor Total do Contrato : R$ 7.680,00

Fiscal do Contrato: José Maria Sperandio Recla

Aracruz, 12 novembro de 2015

Zeomar de Fátima Segatto

Presidente do IPASMA

serviço autônoMo de Água e esgoto de aracruz

AVISO DE EDITAL RETIFICADO I - PREGÃO ELETRÔ-
NICO - Nº 046/2015

Publicação Nº 29617

AVISO DE EDITAL RETIFICADO I - PREGÃO ELETRÔNICO 
- Nº 046/2015

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES, 
por intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria 
SAAE-ARA 0206/2015, torna público para o conhecimento 
dos interessados, que a licitação de número [nº 607796] 
no Banco do Brasil foi CANCELADA, em virtude de al-
teração das especificações técnicas, sendo publicado o 
EDITAL RETIFICADO I cujo novo número de licitação é 
[nº 609554]. O EDITAL estará à disposição dos interes-
sados nos sites: www.saaeara.com.br e www.licitacoes-e.
com.br. Maiores informações poderão ser obtidas através 
do telefone (27) 3256-9409 ou através do e-mail: licita-
cao@saaeara.com.br. Ressaltamos que tais alterações no 
EDITAL IMPLICAM no prazo de abertura das propostas, 
conforme segue:

----------------------------------------------------------------

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO FUTURA 
DE TUBOS, VÀVULAS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO.

ABERTURA PROPOSTAS: 27/11/2015 às 13h00min 

INICIO DA DISPUTA: 27/11/2015 às 13h30min 

----------------------------------------------------------------

PATRICIA MOREIRA DOS SANTOS FREITAS

Pregoeira

AVISO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 048/ 
2015

Publicação Nº 29637

AVISO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 048/2015

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES, 
por intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria 
SAAE-ARA 0206/2015, torna público para o conhecimento 
dos interessados, que realizará licitação, no dia e horário 
abaixo especificado EXCLUSIVAMENTE para às microem-
presas, empresas de pequeno porte e microempreendedo-
res individuais. O Edital estará à disposição dos interes-
sados nos sites: www.saaeara.com.br e www.licitacoes-e.
com.br. Maiores informações poderão ser obtidas através 
do telefone (27) 3256-9409 ou através do e-mail: licita-

cao@saaeara.com.br

----------------------------------------------------------------

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONTROLADORES DE BOMBAS.

ABERTURA PROPOSTAS: 27/11/2015 às 09h00min 

INICIO DA DISPUTA: 27/11/2015 às 09h30min 

----------------------------------------------------------------

PATRICIA MOREIRA DOS SANTOS FREITAS

Pregoeira

http://www.saaeara.com.br
http://www.licitacoes-e.com.br
http://www.licitacoes-e.com.br
mailto:licitacao@saaeara.com.br
mailto:licitacao@saaeara.com.br
http://www.saaeara.com.br
http://www.licitacoes-e.com.br
http://www.licitacoes-e.com.br
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AVISO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 052/ 
2015

Publicação Nº 29639

AVISO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 052/2015

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES, 
por intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria 
SAAE-ARA 0206/2015, torna público para o conhecimento 
dos interessados, que realizará licitação, no dia e horário 
abaixo especificado EXCLUSIVAMENTE para às microem-
presas, empresas de pequeno porte e microempreendedo-
res individuais. O Edital estará à disposição dos interes-
sados nos sites: www.saaeara.com.br e www.licitacoes-e.
com.br. Maiores informações poderão ser obtidas através 
do telefone (27) 3256-9409 ou através do e-mail: licita-
cao@saaeara.com.br
----------------------------------------------------------------
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA E LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE.
ABERTURA PROPOSTAS: 30/11/2015 às 13h00min 
INICIO DA DISPUTA: 30/11/2015 às 13h30min 
----------------------------------------------------------------

PATRICIA MOREIRA DOS SANTOS FREITAS

Pregoeira

PROCESSO Nº 217/2015
Publicação Nº 29598

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – ART. 24, IN-
CISO I DA LEI 8666/93

O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Aracruz- ES torna público que reconhece a Dispensa 
de licitação em favor da empresa HC ESTRUTURAS E 
CONSULTORIA LTDA - EPP referente prestação de serviços 
de elaboração de projeto estrutural para reforço estrutural 
do reservatório de Grapuama. Valor total de R$ 3.600,00. 
O processo é o de número 217/2015.

Robson Lopes Fracalossi

Diretor Geral do SAAE

Castelo

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO TP 10/15
Publicação Nº 29574

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Castelo, torna público que, fará 
realizar o seguinte processo licitatório:

Tomada de Preço Nº 10/15

Objeto: Contratação de empresa especializada para exe-
cução de obra de Revitalização do entorno da Igreja São 
Jose, do Bairro Volta Redonda, neste Município de Castelo 
– ES.

Data de abertura: 02/12/15.

Horário: 08:00horas.

Fornecimento do edital: Site www.castelo.es.gov.
br link Licitações. Informações pelo telefone (28) 3542-
8514/8520.

OBS: Os demais atos referentes a estes processos licitató-
rios serão publicados somente no Diário Oficial Eletrônico 
do Município de Castelo, no endereço eletrônico www.es.
castelo.prefeitura.dio.org.br.

Castelo-ES, 13/11/15

Felipe Siqueira Pires

Pregoeiro

DECRETO 14.217
Publicação Nº 29576

DECRETO Nº 14.217, DE 12 DE NOVEMBRO DE 
2015.

ALTERA DECRETO 14.137, DE 21 DE SETEMBRO DE 
2015 QUE NOMEIA MEMBROS DO COMITÊ GESTOR 
MUNICIPAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA 
FAMÍLIA – CGMIPBF E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atri-
buição que lhe confere o art. 53, inciso I, da Lei Orgâ-
nica do Município de Castelo, no uso da atribuição que 
lhe confere o art. 91, inciso III da Constituição Estadual, 
e tendo em vista o que dispõe as portarias do Ministério 
do Desenvolvimento nº. 454 de 06 de setembro de 2005, 
parágrafo 1º, do artigo 7º e nº. 76 de março de 2008, 
inciso III, do artigo 2º, conforme consta no processo nº 
007418/2014, e, Considerando o que consta no pro-
cesso nº 012489/2015, de 09 de novembro de 2015;

D E C R E T A

Art. 1º Ficam nomeados os membros, abaixo relacio-
nados, para compor o Comitê Gestor Municipal Inter-
setorial do Programa Bolsa Família – CGMIPBF:

http://www.saaeara.com.br
http://www.licitacoes-e.com.br
http://www.licitacoes-e.com.br
http://www.castelo.es.gov.br/
http://www.castelo.es.gov.br/
http://www.es.castelo.prefeitura.dio.org.br/
http://www.es.castelo.prefeitura.dio.org.br/
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I -Secretaria Municipal de Assistência Social 

DANIELE MONTEIRO MAURO

II- Secretaria Municipal de Educação 

PATRÍCIA LUZÓRIO MARQUES DA SILVA

III- Secretaria Municipal de Saúde 

MARISTELA FRANCISCHETTO RIBEIRO SOARES

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 

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

GABINETE DO PREFEITO, 12 de novembro de 2015.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito Municipal 

Conceição do Castelo

Prefeitura

AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA PREGÃO Nº 
047/2015

Publicação Nº 29588

AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA REFERENTE AO 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
000047/2015

O Município de Conceição do Castelo, ES, através de 
sua Pregoeira, TORNA PÚBLICO a quem possa interes-
sar, que a abertura da licitação sob a modalidade PRE-
GÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 
000047/2015, do tipo Menor Valor Global, objetivando a 
AQUISIÇÃO DE MAMÓGRAFO DE ALTA RESOLUÇÃO DIGI-
TAL DE CAMPO TOTAL, prevista para o dia 12 de novembro 
de 2015, às 08h30min, em virtude de alterações no edital, 
fica REDESIGNADA para o dia 27 de novembro de 2015, 

às 08h30min. Informações pelo telefone (28) 3547-1101 
de 08h00 às 11h00 e de 13h00 às 16h00, ou no endereço: 
Avenida José Grilo, nº 426, Centro, Conceição do Castelo, 
ES, ou pelo e-mail: licitacao@conceicaodocastelo.es.gov.
br

Editais no site www.conceicaodocastelo.es.gov.br

Conceição do Castelo, ES, 10 de novembro de 2015.

Valéria Pravato Guarnier

Pregoeira

Domingos Martins

Prefeitura

DECRETO NORMATIVO Nº. 2837/2015
Publicação Nº 29570

Publicação de Decreto Normativo

2.837 – 12/11/2015 – Estabelece ponto facultativo nos 
dias 24 e 31 de dezembro de 2015.

Domingos Martins – ES

16 de novembro de 2015.

LEI COMPLEMENTAR Nº. 32/2015 
Publicação Nº 29569

Publicação de Lei Municipal

2.720 – 12/11/2015 – DENOMINA POSTO SAÚDE 
“EMÍLIA SCHROEDER ZITLOW”.

Domingos Martins – ES

13 de novembro de 2015.

http://www.conceicaodocastelo.es.gov.br/
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LEILÃO 2015
Publicação Nº 29593

HOMOLOGAÇÃO DO LEILÃO 01/2015

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, HOMOLOGA 

LEILÃO PÚBLICO 001/2015

OBJETO: VENDA DE BENS INSERVÍVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MATINS

CONFORME DESCRITO ABAIXO:

LOTE DESCRIÇÕES DOS BENS SIMPLES Valor Vendido Arrematante

01 FIAT Uno Mille Fire Flex, Ano 08, Placa MRN 9634 Chassi 
9BD15822786078312 R$ 8.000,00 SIDNEY M. DE AGUIAR 

02 FIAT Palio, Ano 08, Placa MSI 9247 Chassi 9BD17164G95361694 R$ 6.700,00 EDEMILSOM AMANCIO 

03 Moto Honda XLR 125, Ano 00, Placa MTF 6632,Chassi 9C2J-
D1700YR010533 R$ 1.200,00 PAULO S. PRUDENTE 

04 Moto Honda XLR 125, Ano 00, Placa MTI 4133, Chassi 9C2J-
D1700YR014026 R$ 1.400,00 DANILO LORENZON 

05 Moto NXR 150 Bros KS, Ano 08, Placa MSB 1213, Chassi 9C2K-
D03208R022511 R$ 3.000,00 SIDNEY M.DE AGUIAR 

06 Kombi Standard 1.6, Ano 08/09, Placa MSI 9250, Chassi 9BWM-
F07X49P014030  R$ 12.400,00 BIRA-CAR V. LTDA ME

07 FIAT Ducato Minibus 16 lugares – diesel, Ano 05, Placa MQJ 
7513, Chassi 93W244M2362004332 R$ 17.000,00 JONES LYRIO GONÇALVES PINTO 

08 Ônibus MB 1318 – 4x2, Ano 98, Placa MQC 8489, Chassi 
9BM384088WB172255 R$ 15.000,00 KGB T. E T. LTDA – ME 

09 Ônibus VW Masca Granmidi, Ano 05, Placa MQN 2429, Chassi 
9BWR682W45R535637 R$ 20.000,00 BIRA-CAR V. LTDA ME 

10 Caminhão Caçamba VW 13.180, Ano 05, Placa MQI 3711, Chassi 
9BWBE72S35R516797 R$ 20.200,00 DIEGO M. RODRIGUES

11 Caminhão Caçamba VW 13.180, Ano 05, Placa MQI 3708, Chassi 
9BWBE72S05R515428 _ CANCELADO

12 Caminhão Caçamba VW 13.180, Ano 05, Placa MQC 7734, Chassi 
9BWBE72S85R515936 R$ 55.000,00 IRINEU G. ZANOTTI 

13 Caminhão Caçamba VW 12.140, Ano 96/97, Placa MPJ 7812, 
Chassi 9BWXTACM8TDB62829 R$ 23.000,00 MARCIO LUTZKE

14 Caminhão Caçamba MB 1313, Ano 85, Placa MRT 5971, Chassi 
34502112684328 R$ 18.800,00 GILSON J. TAQUETTE 

15 Caminhão Caçamba MB 1313, Ano 85, Placa MRP 5999, Chassi 
34502112685216 R$ 25.100,00 GILSON J.TAQUETTE 

16 Coletor de lixo VW 17.210, Ano 2005/2005, Placa MQI 3707, 
Chassi 9BWCF82T15R517477 R$ 36.200,00 IGNES L.K. MARQUES 

17 Retro MF 250, Ano 1980, Série 1745005851 R$ 4.600,00 DANILO LORENZON 

18 Sucatas diversas R$ 1.100,00 JOÃO S. BATISTA 

VALOR TOTAL ARRECADADO R$ 268.700,00
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Guarapari

Prefeitura

CONVOCAÇÃO SETAC
Publicação Nº 29613

MUNICÍPIO DE GUARAPARI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

GABINETE DO PREFEITO

2ª Convocação Edital de Processo Seletivo Simpli-
ficado 003/2015, para Contratação Temporária de 
pessoal no âmbito da Secretaria Municipal de Traba-
lho, Assistência e cidadania.
O Prefeito Municipal de Guarapari, tendo em vista a 
classificação final publicada em 21/09/2015, convoca os 
candidatos abaixo citados para comparecerem na Gerência 
Administrativa da Secretaria Municipal de Trabalho, Assis-
tência e Cidadania – SETAC, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis de 17 (dezessete) a 23 (vinte e três) de novem-
bro de 2015, no horário de 12h (doze) às 18 (dezoi-
to) horas, munido da documentação citada no item 7.2 
Edital 003/2015. O NÃO comparecimento implicará em 
sua desistência, independente de notificação, ocasionando 
a convocação do próximo candidato classificado.

CARGO: CUIDADOR

CANDIDATO: LUCIANA VIANA HOFFMANN PADUA - 
CLASSIFICAÇÃO GERAL: 5º (QUINTO LUGAR)

Guarapari (ES), 13 de novembro de 2015.

ORLY GOMES DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

NOTIFICAÇÃO Nº 18676/2014 E OUTROS
Publicação Nº 29607

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO

DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 18676/2014

A Secretaria Municipal de Fiscalização de Guarapari, atra-
vés da Gerência de Trânsito e Transportes, vem através 
do presente edital intimar o contribuinte Viação Guarapari 
LTDA ME – CNPJ: 39.283.254/0001-08, que encontra-se à 
sua disposição nesta Gerência, cópia da Decisão supraci-
tada. Presumir-se-á intimado o contribuinte após o prazo 
de 10 (dez) dias contados da data de publicação. O não 
cumprimento acarretará sanções da Lei 002/06 – Siste-
ma de Transporte Coletivo de Passageiros no Municipio de 
Guarapari.

Guarapari, 12 de novembro de 2015.

Elizabeth Verônica Picciafuoco Ribeiro

Secretária Municipal de Fiscalização

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO

DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 11456/2014

A Secretaria Municipal de Fiscalização de Guarapari, atra-
vés da Gerência de Trânsito e Transportes, vem através 
do presente edital intimar o contribuinte Viação Guarapari 
LTDA ME – CNPJ: 39.283.254/0001-08, que encontra-se à 
sua disposição nesta Gerência, cópia da Decisão supraci-
tada. Presumir-se-á intimado o contribuinte após o prazo 
de 10 (dez) dias contados da data de publicação. O não 
cumprimento acarretará sanções da Lei 002/06 – Sistema 
de Transporte Coletivo de Passageiros no Municipio de 
Guarapari.

Guarapari, 12 de novembro de 2015.

Elizabeth Verônica Picciafuoco Ribeiro

Secretária Municipal de Fiscalização

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO

DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 17458/2013

A Secretaria Municipal de Fiscalização de Guarapari, atra-
vés da Gerência de Trânsito e Transportes, vem através 
do presente edital intimar o contribuinte Viação Guarapari 
LTDA ME – CNPJ: 39.283.254/0001-08, que encontra-se à 
sua disposição nesta Gerência, cópia da Decisão supraci-
tada. Presumir-se-á intimado o contribuinte após o prazo 
de 10 (dez) dias contados da data de publicação. O não 
cumprimento acarretará sanções da Lei 002/06 – Siste-
ma de Transporte Coletivo de Passageiros no Municipio de 
Guarapari.

Guarapari, 12 de novembro de 2015.

Elizabeth Verônica Picciafuoco Ribeiro

Secretária Municipal de Fiscalização

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO

DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 23385/2014

A Secretaria Municipal de Fiscalização de Guarapari, atra-
vés da Gerência de Trânsito e Transportes, vem através 
do presente edital intimar o contribuinte Viação Guarapari 
LTDA ME – CNPJ: 39.283.254/0001-08, que encontra-se à 
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sua disposição nesta Gerência, cópia da Decisão supraci-
tada. Presumir-se-á intimado o contribuinte após o prazo 
de 10 (dez) dias contados da data de publicação. O não 
cumprimento acarretará sanções da Lei 002/06 – Siste-
ma de Transporte Coletivo de Passageiros no Municipio de 
Guarapari.

Guarapari, 12 de novembro de 2015.

Elizabeth Verônica Picciafuoco Ribeiro

Secretária Municipal de Fiscalização

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO

DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 18674/2014

A Secretaria Municipal de Fiscalização de Guarapari, atra-
vés da Gerência de Trânsito e Transportes, vem através 
do presente edital intimar o contribuinte Viação Guarapari 
LTDA ME – CNPJ: 39.283.254/0001-08, que encontra-se à 
sua disposição nesta Gerência, cópia da Decisão supraci-
tada. Presumir-se-á intimado o contribuinte após o prazo 
de 10 (dez) dias contados da data de publicação. O não 
cumprimento acarretará sanções da Lei 002/06 – Sistema 
de Transporte Coletivo de Passageiros no Municipio de 
Guarapari.

Guarapari, 12 de novembro de 2015.

Elizabeth Verônica Picciafuoco Ribeiro

Secretária Municipal de Fiscalização

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO

DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 11438/2014

A Secretaria Municipal de Fiscalização de Guarapari, atra-
vés da Gerência de Trânsito e Transportes, vem através 
do presente edital intimar o contribuinte Viação Guarapari 
LTDA ME – CNPJ: 39.283.254/0001-08, que encontra-se à 
sua disposição nesta Gerência, cópia da Decisão supraci-
tada. Presumir-se-á intimado o contribuinte após o prazo 
de 10 (dez) dias contados da data de publicação. O não 
cumprimento acarretará sanções da Lei 002/06 – Siste-
ma de Transporte Coletivo de Passageiros no Municipio de 
Guarapari.

Guarapari, 12 de novembro de 2015.

Elizabeth Verônica Picciafuoco Ribeiro

Secretária Municipal de Fiscalização

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO
DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 11439/2014

A Secretaria Municipal de Fiscalização de Guarapari, atra-
vés da Gerência de Trânsito e Transportes, vem através 
do presente edital intimar o contribuinte Viação Guarapari 
LTDA ME – CNPJ: 39.283.254/0001-08, que encontra-se à 
sua disposição nesta Gerência, cópia da Decisão supraci-
tada. Presumir-se-á intimado o contribuinte após o prazo 
de 10 (dez) dias contados da data de publicação. O não 
cumprimento acarretará sanções da Lei 002/06 – Siste-
ma de Transporte Coletivo de Passageiros no Municipio de 
Guarapari.

Guarapari, 12 de novembro de 2015.

Elizabeth Verônica Picciafuoco Ribeiro
Secretária Municipal de Fiscalização

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO
DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 21702/2012

A Secretaria Municipal de Fiscalização de Guarapari, atra-
vés da Gerência de Trânsito e Transportes, vem através 
do presente edital intimar o contribuinte Viação Guarapari 
LTDA ME – CNPJ: 39.283.254/0001-08, que encontra-se à 
sua disposição nesta Gerência, cópia da Decisão supraci-
tada. Presumir-se-á intimado o contribuinte após o prazo 
de 10 (dez) dias contados da data de publicação. O não 
cumprimento acarretará sanções da Lei 002/06 – Siste-
ma de Transporte Coletivo de Passageiros no Municipio de 
Guarapari.

Guarapari, 12 de novembro de 2015.

Elizabeth Verônica Picciafuoco Ribeiro
Secretária Municipal de Fiscalização

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO
DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 11459/2014

A Secretaria Municipal de Fiscalização de Guarapari, atra-
vés da Gerência de Trânsito e Transportes, vem através 
do presente edital intimar o contribuinte Viação Guarapari 
LTDA ME – CNPJ: 39.283.254/0001-08, que encontra-se à 
sua disposição nesta Gerência, cópia da Decisão supraci-
tada. Presumir-se-á intimado o contribuinte após o prazo 
de 10 (dez) dias contados da data de publicação. O não 
cumprimento acarretará sanções da Lei 002/06 – Siste-
ma de Transporte Coletivo de Passageiros no Municipio de 
Guarapari.

Guarapari, 12 de novembro de 2015.

Elizabeth Verônica Picciafuoco Ribeiro

Secretária Municipal de Fiscalização
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO
DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 17487/2014

A Secretaria Municipal de Fiscalização de Guarapari, atra-
vés da Gerência de Trânsito e Transportes, vem através 
do presente edital intimar o contribuinte Viação Guarapari 
LTDA ME – CNPJ: 39.283.254/0001-08, que encontra-se à 
sua disposição nesta Gerência, cópia da Decisão supraci-
tada. Presumir-se-á intimado o contribuinte após o prazo 
de 10 (dez) dias contados da data de publicação. O não 
cumprimento acarretará sanções da Lei 002/06 – Siste-
ma de Transporte Coletivo de Passageiros no Municipio de 
Guarapari.

Guarapari, 12 de novembro de 2015.

Elizabeth Verônica Picciafuoco Ribeiro
Secretária Municipal de Fiscalização

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO
DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2208/2013

A Secretaria Municipal de Fiscalização de Guarapari, atra-
vés da Gerência de Trânsito e Transportes, vem através 
do presente edital intimar o contribuinte Viação Guarapari 
LTDA ME – CNPJ: 39.283.254/0001-08, que encontra-se à 
sua disposição nesta Gerência, cópia da Decisão supraci-
tada. Presumir-se-á intimado o contribuinte após o prazo 
de 10 (dez) dias contados da data de publicação. O não 
cumprimento acarretará sanções da Lei 002/06 – Siste-
ma de Transporte Coletivo de Passageiros no Municipio de 
Guarapari.

Guarapari, 12 de novembro de 2015.

Elizabeth Verônica Picciafuoco Ribeiro
Secretária Municipal de Fiscalização

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO
DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 17563/2014

A Secretaria Municipal de Fiscalização de Guarapari, atra-
vés da Gerência de Trânsito e Transportes, vem através 
do presente edital intimar o contribuinte Viação Guarapari 
LTDA ME – CNPJ: 39.283.254/0001-08, que encontra-se à 
sua disposição nesta Gerência, cópia da Decisão supraci-
tada. Presumir-se-á intimado o contribuinte após o prazo 
de 10 (dez) dias contados da data de publicação. O não 
cumprimento acarretará sanções da Lei 002/06 – Siste-
ma de Transporte Coletivo de Passageiros no Municipio de 
Guarapari.

Guarapari, 12 de novembro de 2015.

Elizabeth Verônica Picciafuoco Ribeiro
Secretária Municipal de Fiscalização

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO
DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 11452/2014

A Secretaria Municipal de Fiscalização de Guarapari, atra-
vés da Gerência de Trânsito e Transportes, vem através 
do presente edital intimar o contribuinte Viação Guarapari 
LTDA ME – CNPJ: 39.283.254/0001-08, que encontra-se à 
sua disposição nesta Gerência, cópia da Decisão supraci-
tada. Presumir-se-á intimado o contribuinte após o prazo 
de 10 (dez) dias contados da data de publicação. O não 
cumprimento acarretará sanções da Lei 002/06 – Siste-
ma de Transporte Coletivo de Passageiros no Municipio de 
Guarapari.

Guarapari, 12 de novembro de 2015.

Elizabeth Verônica Picciafuoco Ribeiro
Secretária Municipal de Fiscalização

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO
DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 21484/2014

A Secretaria Municipal de Fiscalização de Guarapari, atra-
vés da Gerência de Trânsito e Transportes, vem através 
do presente edital intimar o contribuinte Viação Guarapari 
LTDA ME – CNPJ: 39.283.254/0001-08, que encontra-se à 
sua disposição nesta Gerência, cópia da Decisão supraci-
tada. Presumir-se-á intimado o contribuinte após o prazo 
de 10 (dez) dias contados da data de publicação. O não 
cumprimento acarretará sanções da Lei 002/06 – Siste-
ma de Transporte Coletivo de Passageiros no Municipio de 
Guarapari.

Guarapari, 12 de novembro de 2015.

Elizabeth Verônica Picciafuoco Ribeiro
Secretária Municipal de Fiscalização

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO
DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 18675/2014

A Secretaria Municipal de Fiscalização de Guarapari, atra-
vés da Gerência de Trânsito e Transportes, vem através 
do presente edital intimar o contribuinte Viação Guara-
pari LTDA ME – CNPJ: 39.283.254/0001-08, que encon-
tra-se à sua disposição nesta Gerência, cópia da Decisão 
supracitada. Presumir-se-á intimado o contribuinte após 
o prazo de 10 (dez) dias contados da data de publicação. 
O não cumprimento acarretará sanções da Lei 002/06 – 
Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros no Munici-
pio de Guarapari.

Guarapari, 12 de novembro de 2015.

Elizabeth Verônica Picciafuoco Ribeiro
Secretária Municipal de Fiscalização
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO
DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 18672/2014

A Secretaria Municipal de Fiscalização de Guarapari, atra-
vés da Gerência de Trânsito e Transportes, vem através 
do presente edital intimar o contribuinte Viação Guarapari 
LTDA ME – CNPJ: 39.283.254/0001-08, que encontra-se à 
sua disposição nesta Gerência, cópia da Decisão supraci-
tada. Presumir-se-á intimado o contribuinte após o prazo 
de 10 (dez) dias contados da data de publicação. O não 
cumprimento acarretará sanções da Lei 002/06 – Siste-
ma de Transporte Coletivo de Passageiros no Municipio de 
Guarapari.

Guarapari, 12 de novembro de 2015.

Elizabeth Verônica Picciafuoco Ribeiro
Secretária Municipal de Fiscalização

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO
DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 11436/2014

A Secretaria Municipal de Fiscalização de Guarapari, 
através da Gerência de Trânsito e Transportes, vem através 
do presente edital intimar o contribuinte Viação Guarapari 
LTDA ME – CNPJ: 39.283.254/0001-08, que encontra-se à 
sua disposição nesta Gerência, cópia da Decisão supraci-
tada. Presumir-se-á intimado o contribuinte após o prazo 
de 10 (dez) dias contados da data de publicação. O não 
cumprimento acarretará sanções da Lei 002/06 – Siste-
ma de Transporte Coletivo de Passageiros no Municipio de 
Guarapari.

Guarapari, 12 de novembro de 2015.

Elizabeth Verônica Picciafuoco Ribeiro
Secretária Municipal de Fiscalização

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO
DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 23387/2014

A Secretaria Municipal de Fiscalização de Guarapari, atra-
vés da Gerência de Trânsito e Transportes, vem através 
do presente edital intimar o contribuinte Viação Guarapari 
LTDA ME – CNPJ: 39.283.254/0001-08, que encontra-se à 
sua disposição nesta Gerência, cópia da Decisão supraci-
tada. Presumir-se-á intimado o contribuinte após o prazo 
de 10 (dez) dias contados da data de publicação. O não 
cumprimento acarretará sanções da Lei 002/06 – Siste-
ma de Transporte Coletivo de Passageiros no Municipio de 
Guarapari.

Guarapari, 12 de novembro de 2015.

Elizabeth Verônica Picciafuoco Ribeiro
Secretária Municipal de Fiscalização

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO
DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 11437/2014

A Secretaria Municipal de Fiscalização de Guarapari, atra-
vés da Gerência de Trânsito e Transportes, vem através 
do presente edital intimar o contribuinte Viação Guarapari 
LTDA ME – CNPJ: 39.283.254/0001-08, que encontra-se à 
sua disposição nesta Gerência, cópia da Decisão supraci-
tada. Presumir-se-á intimado o contribuinte após o prazo 
de 10 (dez) dias contados da data de publicação. O não 
cumprimento acarretará sanções da Lei 002/06 – Siste-
ma de Transporte Coletivo de Passageiros no Municipio de 
Guarapari.

Guarapari, 12 de novembro de 2015.

Elizabeth Verônica Picciafuoco Ribeiro
Secretária Municipal de Fiscalização

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO
DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 23271/2014

A Secretaria Municipal de Fiscalização de Guarapari, atra-
vés da Gerência de Trânsito e Transportes, vem através 
do presente edital intimar o contribuinte Viação Guarapari 
LTDA ME – CNPJ: 39.283.254/0001-08, que encontra-se à 
sua disposição nesta Gerência, cópia da Decisão supraci-
tada. Presumir-se-á intimado o contribuinte após o prazo 
de 10 (dez) dias contados da data de publicação. O não 
cumprimento acarretará sanções da Lei 002/06 – Siste-
ma de Transporte Coletivo de Passageiros no Municipio de 
Guarapari.

Guarapari, 12 de novembro de 2015.

Elizabeth Verônica Picciafuoco Ribeiro
Secretária Municipal de Fiscalização

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO
DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 11435/2014

A Secretaria Municipal de Fiscalização de Guarapari, atra-
vés da Gerência de Trânsito e Transportes, vem através 
do presente edital intimar o contribuinte Viação Guarapari 
LTDA ME – CNPJ: 39.283.254/0001-08, que encontra-se à 
sua disposição nesta Gerência, cópia da Decisão supraci-
tada. Presumir-se-á intimado o contribuinte após o prazo 
de 10 (dez) dias contados da data de publicação. O não 
cumprimento acarretará sanções da Lei 002/06 – Siste-
ma de Transporte Coletivo de Passageiros no Municipio de 
Guarapari.

Guarapari, 12 de novembro de 2015.

Elizabeth Verônica Picciafuoco Ribeiro
Secretária Municipal de Fiscalização
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO
DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 11451/2014

A Secretaria Municipal de Fiscalização de Guarapari, atra-
vés da Gerência de Trânsito e Transportes, vem através 
do presente edital intimar o contribuinte Viação Guarapari 
LTDA ME – CNPJ: 39.283.254/0001-08, que encontra-se à 
sua disposição nesta Gerência, cópia da Decisão supraci-
tada. Presumir-se-á intimado o contribuinte após o prazo 
de 10 (dez) dias contados da data de publicação. O não 
cumprimento acarretará sanções da Lei 002/06 – Siste-
ma de Transporte Coletivo de Passageiros no Municipio de 
Guarapari.

Guarapari, 12 de novembro de 2015.

Elizabeth Verônica Picciafuoco Ribeiro
Secretária Municipal de Fiscalização

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO
DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2207/2013

A Secretaria Municipal de Fiscalização de Guarapari, atra-
vés da Gerência de Trânsito e Transportes, vem através 
do presente edital intimar o contribuinte Viação Guarapari 
LTDA ME – CNPJ: 39.283.254/0001-08, que encontra-se à 
sua disposição nesta Gerência, cópia da Decisão supraci-
tada. Presumir-se-á intimado o contribuinte após o prazo 
de 10 (dez) dias contados da data de publicação. O não 
cumprimento acarretará sanções da Lei 002/06 – Siste-
ma de Transporte Coletivo de Passageiros no Municipio de 
Guarapari.

Guarapari, 12 de novembro de 2015.

Elizabeth Verônica Picciafuoco Ribeiro
Secretária Municipal de Fiscalização

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO
DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 11453/2014

A Secretaria Municipal de Fiscalização de Guarapari, atra-
vés da Gerência de Trânsito e Transportes, vem através 
do presente edital intimar o contribuinte Viação Guarapari 
LTDA ME – CNPJ: 39.283.254/0001-08, que encontra-se à 
sua disposição nesta Gerência, cópia da Decisão supraci-
tada. Presumir-se-á intimado o contribuinte após o prazo 
de 10 (dez) dias contados da data de publicação. O não 
cumprimento acarretará sanções da Lei 002/06 – Siste-
ma de Transporte Coletivo de Passageiros no Municipio de 
Guarapari.

Guarapari, 12 de novembro de 2015.

Elizabeth Verônica Picciafuoco Ribeiro
Secretária Municipal de Fiscalização

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO
DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 11454/2014

A Secretaria Municipal de Fiscalização de Guarapari, atra-
vés da Gerência de Trânsito e Transportes, vem através 
do presente edital intimar o contribuinte Viação Guarapari 
LTDA ME – CNPJ: 39.283.254/0001-08, que encontra-se à 
sua disposição nesta Gerência, cópia da Decisão supraci-
tada. Presumir-se-á intimado o contribuinte após o prazo 
de 10 (dez) dias contados da data de publicação. O não 
cumprimento acarretará sanções da Lei 002/06 – Sistema 
de Transporte Coletivo de Passageiros no Municipio de 
Guarapari.

Guarapari, 12 de novembro de 2015.

Elizabeth Verônica Picciafuoco Ribeiro
Secretária Municipal de Fiscalização

REABERTURA CREDENCIAMENTO 001/2015
Publicação Nº 29591

MUNICÍPIO DE GUARAPARI

CREDENCIAMENTO Nº: 001/2015 – PROCESSO Nº 3750/ 
2015.

ABERTURA: 18/12/2015 às 14:00HORAS. 

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE CLINICA PARA PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR 
IMAGEM - SEMSA.

Solicitação de edital através do e-mail: copel@guarapa-
ri.es.gov.br

IVETE DA SILVA ALMEIDA LOSS

Presidente da COPEL

RESOLUÇÕES CMPDG Nº 013/2015 E OUTROS
Publicação Nº 29611

RESOLUÇÃO Nº 013/2015

O CMPDG – Conselho Municipal do Plano Diretor de Gua-
rapari delibera e APROVA a solicitação de Licença Ambien-
tal Simplificada para atividades de serviço de alimentação 
para eventos, aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de 
uso doméstico e pessoal em uma ZEIU (Zona Especial de 
Interesse Urbanístico) em nome de PERCILIANO DEFANTI 
BUGE ME.

O CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR DE GUA-
RAPARI – CMPDG, no uso das atribuições previstas na Lei 
Complementar Nº 007/2007 que institui o Plano Diretor de 
Guarapari – ES, tendo em vista o disposto em seu Regi-
mento Interno, art. 3°.

Considerando o Processo Administrativo sob o nº 
2015/03/05761 requerido por PERCILIANO DEFANTI BUGE 
ME, onde solicita Licença Ambiental Simplificada para ati-

mailto:copel@guarapari.es.gov.br
mailto:copel@guarapari.es.gov.br
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vidades de serviço de alimentação para eventos, aluguel 
de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pes-
soal, localizado à Rodovia do Sol, nº 1840, Ipiranga/Gua-
rapari-ES.

Considerando que o empreendimento está em uma ZEIU 
(Zona Especial Interesse Urbanístico) e não possui índices 
urbanísticos e parâmetros de controle e que a LC 007/2007 
atribui ao CMPDG a decisão.

Considerando a 11ª reunião Ordinária do Conselho Mu-
nicipal do Plano Diretor de Guarapari – CMPDG, em 
26/10/2015, onde estavam presentes a maioria de seus 
conselheiros,

RESOLVE:

Art. 1º. O Conselho aprova a solicitação do requerente, 
aceitando os índices e parâmetros urbanísticos do projeto 
apresentado na ZEIU (Zona Especial Interesse Urbanísti-
co), condicionando a posterior exigência do Alvará Sani-
tário.

Art. 2º. Esta Resolução foi aprovada na 11ª Reunião Or-
dinária, no dia 26/10/2015, conforme deliberação do Con-
selho Municipal de Plano Diretor de Guarapari – CMPDG e 
entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 
dos Municípios.

Guarapari, 09 de Novembro de 2015.

JOSÉ ANTONIO CHALHUB JUNIOR

Presidente do CMPDG

RESOLUÇÃO Nº 014/2015

O CMPDG – Conselho Municipal do Plano Diretor de Gua-
rapari delibera e APROVA a o Estudo de Impacto de Vizi-
nhança (EIV) do Empreendimento do Apoio de Praia em 
nome de MACAFÉ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 
LTDA.

O CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR DE GUA-
RAPARI – CMPDG, no uso das atribuições previstas na Lei 
Complementar Nº 007/2007 que institui o Plano Diretor de 
Guarapari – ES, tendo em vista o disposto em seu Regi-
mento Interno, art. 3°.

Considerando o Processo Administrativo sob o nº 
11.423/06/2015 requerido por MACAFÉ EMPREENDIMEN-
TOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, onde solicita aprovação do 
EIV do empreendimento localizado à Alameda Lúcio Rocha 
de Almeida, Praia de Guaibura/Guarapari-ES.

Considerando a 11ª reunião Ordinária do Conselho Mu-
nicipal do Plano Diretor de Guarapari – CMPDG, em 
26/10/2015, onde estavam presentes a maioria de seus 
conselheiros,

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) 
do Empreendimento do Apoio de Praia em nome de MACA-
FÉ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, apresen-
tado no dia 26/10/2015.
Art. 2º. Esta Resolução foi aprovada na 11ª Reunião Or-
dinária, no dia 26/10/2015, conforme deliberação do Con-
selho Municipal de Plano Diretor de Guarapari – CMPDG e 
entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 
dos Municípios.

Guarapari, 09 de Novembro de 2015.

JOSÉ ANTONIO CHALHUB JUNIOR
Presidente do CMPDG

RESOLUÇÃO Nº 015/2015

O CMPDG – Conselho Municipal do Plano Diretor de Gua-
rapari delibera e APROVA a o Estudo de Impacto de Vizi-
nhança (EIV) do Empreendimento da Construtora Morar 
em nome de URBIPLAN CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 
EPP.
O CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR DE GUA-
RAPARI – CMPDG, no uso das atribuições previstas na Lei 
Complementar Nº 007/2007 que institui o Plano Diretor de 
Guarapari – ES, tendo em vista o disposto em seu Regi-
mento Interno, art. 3°.

Considerando o Processo Administrativo sob o nº 
9.589/05/2015 requerido por URBIPLAN CONSULTORIA E 
PROJETOS LTDA EPP, onde solicita aprovação do EIV, do 
empreendimento localizado à Rua Manoel Duarte Mattos, 
s/nº, Mucunan/Guarapari-ES.

Considerando a 11ª reunião Ordinária do Conselho Mu-
nicipal do Plano Diretor de Guarapari – CMPDG, em 
26/10/2015, onde estavam presentes a maioria de seus 
conselheiros,

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) 
do Empreendimento da Construtora Morar em nome de 
URBIPLAN CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP apresen-
tado no dia 26/10/2015.
Art. 2º. Esta Resolução foi aprovada na 11ª Reunião Or-
dinária, no dia 26/10/2015, conforme deliberação do Con-
selho Municipal de Plano Diretor de Guarapari – CMPDG e 
entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 
dos Municípios.

Guarapari, 09 de Novembro de 2015.

JOSÉ ANTONIO CHALHUB JUNIOR

Presidente do CMPDG
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SEMED - CONTRATO Nº. 160/2015
Publicação Nº 29608

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº. 
160/2015, que visa a contratação de empresa especiali-
zada com caminhão para esgotamento de fossas nas uni-
dades escolares municipais, que não possuem o sistema 
de rede de esgoto, em atendimento a Secretaria Muni-
cipal da Educação -SEMED, firmado entre o município de 
Guarapari/ES e a empresa RC TRANSPORTES E LIMPE-
ZA EIRELI - ME, em atendimento a Secretaria Municipal 
da Educação, com prazo de vigência de 12 (doze) meses 
a contar da assinatura do contrato e valor global de R$ 
129.979,50 (cento e vinte e nove mil, novecentos e 
setenta e nove reais e cinquenta centavos). Processo 
nº. 07640/2015. Pregão Presencial nº. 056/2015.

SUSPENSÃO CP Nº 012/15
Publicação Nº 29597

AVISO DE SUSPENSÃO
O MUNICÍPIO DE GUARAPARI, torna público que SUSPEN-
DERÁ PARA AJUSTES NO EDITAL a Concorrência Pública nº 
012/2015, que tem como objeto a DELEGAÇÃO DE PER-
MISSÕES PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE INDIVIDU-
AL DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, que 
estava marcado para às 14 horas do dia 16 de novembro 
de 2015, posteriormente comunicará nova data e horário.

Guarapari/ES, 13 de novembro de 2015.

IVETE DA SILVA ALMEIDA LOSS

Presidente da COPEL

instituto de Previdência dos servidores do MunicíPio de guaraPari

PORTARIA N.º 059-15 - AUGERIO FRANCISCO NETO 
- TC

Publicação Nº 29620

PORTARIA / IPG N.º 059/2015

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVI-
DÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUA-
RAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribui-
ções legais, contidas nas Leis Municipais n.º 2.542/2005 
e n.º 3.349/2011, c/c o Decreto Municipal n.º 355/2008, 
art. 20 e seus incisos. 

R E S O L V E :

Art. 1.º – Conceder APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO ao servidor AUGERIO FRANCISCO 
NETO, matriculado sob o n.º 10350-0 no Quadro Perma-
nente do Poder Executivo Municipal no cargo efetivo de 
Técnico Administrativo Contábil, com Estabilidade Finan-

ceira no cargo de Chefe da Divisão de Mercados e Fei-
ras – Ref. CC-3, concedida através da Portaria/GAB n.º 
085/1994 e enquadrado no cargo de Coordenador – Ref. 
PC-PSF/PA1, através do Decreto n.º 846/2014; com pro-
ventos integrais e fulcro no art. 6.º, incisos I, II, III e IV 
e art. 7.º da EC 41/03, c/c art. 23, inciso I da Lei Municipal 
n.º 2.542/2005 – Instituto de Previdência dos Servidores 
do Município de Guarapari / ES – IPG, e ainda, pelo que 
consta no procedimento administrativo IPG n.º 110/2015, 
retroativo a 12.11.2015.

Art. 2.º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 12.11.2015.

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

Guarapari / ES, 13 de novembro de 2015.

JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DE CARVALHO
Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Guarapari / ES – IPG

Ibiraçu

Prefeitura

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 278/2014
Publicação Nº 29565

RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 278/14

Contratante: Município de Ibiraçu/ES. Contratado: 
CONCIDEL – CONSTRUÇÕES CIVIS DEPIZZOL LTDA 
EPP, inscrito no CNPJ nº. 30.979.058/0001-90. TP 
011/14. Objeto: Contratação de serviços de Reforma da 
Quadra Esportiva José Luiz Fioroti, localizada no Bairro 
São Cristóvão, no Município de Ibiraçu/ES, com forneci-
mento de materiais, a pedido da Secretaria Municipal de 
Obras, Serviços e Infraestrura- SEMOSI. ““Adita o valor 

de R$ 16.419,51 ao contrato original que passa de R$ 
143.493,95 para R$ 159.913,46”.” Fica prorrogado o prazo 
de vigência do contrato por 45 (quarenta e cinco) dias.” O 
presente Termo Aditivo gera efeitos a partir de 15/11/15 
a 31/12/2015. Ficam inalteradas as demais cláusulas con-
tratuais.

Ibiraçu, 13 de novembro de 2015.

Eduardo M. Zanotti

Prefeito Municipal
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Itarana

Prefeitura

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - TOMADA DE 
PREÇOS N° 005/2015.

Publicação Nº 29594

O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, através da CPL, torna públi-
co que realizará licitação na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, no dia 02/12/2015 às 
09h00min, na sede desta Prefeitura, à Rua Elias Estevão 
Colnago, n°. 65, Centro, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada para Construção de uma Creche 
na comunidade do Rizzi, município de Itarana/ES. Os in-
teressados poderão retirar na íntegra, o Edital e anexos, 

através do site: www.itarana.es.gov.br na opção Licita-
ções/Prefeitura. Informações (27)3720-4917 ou e-mail: 
licitacao@itarana.es.gov.br.

Itarana, 13 de novembro de 2015

Marcelo Rigo Magnago

Presidente CPL

João Neiva

Prefeitura

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 
04/2015

Publicação Nº 29609

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 
04/2015

A Prefeitura Municipal de João Neiva ES, por meio da Se-
cretaria Municipal de Saúde e da Comissão Organizadora 
deste processo, designada pela Portaria Municipal Nº 9.341 
de 14/10/2015, faz saber que fará realizar nos termos da 
Lei Municipal Nº 1.873 de 04 de setembro de 2007, Pro-
cesso Seletivo Simplificado, em caráter de urgência inte-
resse público, com vistas à contratação temporária de pro-
fissional para atendimento às necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde, conforme segue:

CARGOS: Médico da ESF

PERÍODO: 23 e 24 de Novembro de 2015 

HORÁRIO: 07h às 13h

LOCAL: As inscrições serão feitas na Secretaria Municipal 
de Saúde, situada na Praça Nossa Senhora do Líbano, nº 

465, Centro, João Neiva/ES.

A inscrição será feita apenas presencialmente e em enve-
lope lacrado, que deverá ser entregue ao servidor respon-
sável pelo recebimento da mesma, contendo os documen-
tos opcionais para pontuação, elencados no Edital.

É obrigatório o requerimento de inscrição grampeado na 
parte externa do envelope, devidamente preenchido em 
todos os campos assinado. Além do requerimento de 
inscrição deverá conter na parte externa do envelope o 
nome completo, escrito a caneta. 

O edital completo e o requerimento de inscrição encon-
tram–se disponíveis no site www.joaoneiva.es.gov.br e fi-
xado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de João 
Neiva e Secretaria Municipal de Saúde.

João Neiva, 12 de novembro de 2015.

Romero Gobbo Figueredo

Prefeito Municipal

Paulo Jorge Mattos

Secretário Municipal de Saúde 

http://www.itarana.es.gov.br
mailto:licitacao@itarana.es.gov.br
http://www.joaoneiva.es.gov.br
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Laranja da Terra

Prefeitura

ADITIVO N° 001.2015 AO CA 013.2015 - FMS
Publicação Nº 29583

TERMO ADITIVO N° 001/2015 AO CONTRATO ADMI-
NISTRATIVO Nº. 013/2015.

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Laranja da 
Terra.

CONTRATADA: DARLI SAICK EPP.

OBJETO: Prestação de serviços especializados no conser-
to das ambulâncias placas MSQ 1764 e MSQ 1765 para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 

VALOR GLOBAL: R$ 4.739,00.

VIGÊNCIA: 03/11/2015 a 08/06/2016.

Marechal Floriano

Prefeitura

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2015 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO E 
ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS ADVINDOS DO 
FUNDO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Publicação Nº 29587

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2015 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO E 
ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS ADVINDOS 
DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, 
CRIADO CONFORME LEI 1.286/2013.0623 AO 
CONSELHO PREVISTO NO ARTIGO 7º DA LEI 8.308 
DE 12 DE JUNHO DE 2006 E DECRETO NORMATIVO 
MUNICIPAL N°. 7.428, DE 07 DE JANEIRO DE 2013 
E DECRETO NORMATIVO Nº 8.159 DE 23 DE JANEI-
RO DE 2014.

Aos treze dias no mês de novembro de dois mil e quinze, 
às quinze horas, nas dependências da Prefeitura Municipal 
de Marechal Floriano/ES, reuniu-se o Conselho Municipal 
de Fiscalização e Acompanhamento dos Recursos Advindos 
do Fundo Cidades, composto pelos seguintes membros 
presentes: Sr. André Ludivico Krohling, Sr. Cleber Antônio 
Schneider, Sr. Osvaldo Cesar Kiefer, Sra. Maria Lúcia de 
Pádua Koehler, Sra. Izalta Modolo e o Sr. Filipe Kiefer Pe-
res. Após as boas vindas, iniciou-se a leitura da pauta que 
continha como ponto de análise, discussão e aprovação, 
oriunda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urba-
nos da PMMF que consiste na alteração na descrição do Pla-
no de Trabalho que passará a ser drenagem e pavimen-
tação asfáltica no Km 49,5, BR 262 (Posto Ipiranga), 
passando pela comunidade Barra do Rio Fundo, com 
inicio no ZooPark (Zoológico) à comunidade de Rio 
Fundo próximo a USB Rio Fundo – Execução de Obra 
de pavimentação asfáltica com tratamento superfi-
cial betuminoso duplo – T.S.B.D, incluindo os ser-
viços de obras de arte correntes e drenagem, obras 
complementares e demais serviços complementares 
e de apoio, com fornecimento de todo o material ne-
cessário, máquinas e equipamentos, além da mão 
de obra necessária, cuja importância dos recursos 

a serem dispensados nesta demanda correspondem 
até R$ 2.281.790,20 (dois milhões, duzentos e oi-
tenta e um mil, setecentos e noventa reais e vinte 
centavos). Após a apreciação dos conselheiros, o valor 
a ser disponibilizado com os recursos do fundo Cidades e 
Fundo Municipal foi aprovado pelos membros deste Conse-
lho por unanimidade, e por não terem mais nada a constar, 
concluem esta ata que segue assinada pelos presentes.

Marechal Floriano/ES, 13 de novembro de 2015.

ANDRÉ LUDIVICO KROHLING
Representante da Associação dos Agrodescendentes 

do Distrito de Santa Maria - AGRODISMA

CLEBER ANTÔNIO SCHNEIDER
Representante da Associação de Desenvolvimento

Comunitário de Boa Esperança - ADECOBES

OSVALDO CESAR KIEFER
Representante do Poder Executivo Municipal

MARIA LÚCIA DE PÁDUA KOEHLER
Representante do Poder Executivo Municipal

IZALTA MODOLO
Representante do Poder Executivo Municipal

FILIPE KIEFER PERES

Representante/Membro da  
OAB/ES – Ordem dos Advogados do Brasil 

Seção do Estado do Espírito Santo
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DECRETO Nº 8.837/2015
Publicação Nº 29567

DECRETO Nº 8.837/2015

ESTABELECE A LISTAGEM DE PROJETOS QUE SERÃO APOIADOS POR INTERMÉDIO DO FUNDO CIDADES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo artigo 89, XI, da Lei Orgânica Municipal,

- CONSIDERANDO a criação no âmbito do Poder Executivo Estadual do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento 
Municipal – FEADM, Fundo CIDADES, por meio da Lei Complementar nº 712/2013 e Decreto nº 3501-R de 16 de Janeiro 
de 2014. 

- CONSIDERANDO que a finalidade do Fundo CIDADES, expressa no artigo 1º da Lei Complementar nº 712/2013, é 
apoiar investimentos municipais nas áreas de infraestrutura urbana e rural, educação, esporte, turismo, cultura, saúde, 
segurança, proteção social, agricultura, saneamento básico, habitação de interesse social, meio ambiente, sustentabilida-
de e mobilidade;

- CONSIDERANDO que o artigo 11-B da Lei Complementar nº 712/2013 define que para aplicação dos recursos trans-
feridos pelo Fundo CIDADES o Município deverá publicar na imprensa oficial a listagem dos projetos que serão apoiados;

- CONSIDERANDO, ainda, que essa publicação deve identificar, por projeto, a área beneficiada, a diretriz e prioridade 
de aplicação dos recursos atendidas, conforme prevê o artigo 4º, I, do Decreto nº 3501-R/2014.

DECRETA

Art. 1º - O Artigo 1º do Decreto nº 8.161/2014 de 23 de janeiro de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Ficam estabelecidos, na forma a seguir, em respeito ao disposto na Lei Complementar nº 712/2013 e no De-
creto Estadual nº 3501-R/2014, o projeto que será apoiado pelo FEADM no âmbito do Município de Marechal Floriano/ES, 
explicitando suas áreas de investimento, diretriz e prioridade atendida:’’

PROJETO APOIADO ÁREA DE 
INVESTIMENTO DIRETRIZ(ES) PRIORIDADE(S)

Drenagem e Pavimentação Asfáltica no Km 49,5 da 
BR 262 (Posto Ipiranga), passando pela comunidade 
Barra do Rio Fundo, com início no ZooPark (Zoológico) 
à comunidade de Rio Fundo próximo a USB Rio Fun-
do - Execução de obra de pavimentação asfaltica com 
Tratamento Superficial Betuminoso Duplo - T.S.B.D, 
incluído os serviços de obras de arte correntes e dre-
nagem, obras complementares e demais serviços 
complementares e de apoio, com fornecimento de 
todo o material necessário, maquinas e equipamen-
tos, além da mão de obra necessária.

Infraestrutura Rural Art. 2º, Incisos I e II, do 
Decreto nº 3502-R/2014

Art. 3º, do Decreto nº 
3502-R/2014

Art. 3º - O projeto constante deste Decreto será executado com recurso do Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM, 
transferidos do Fundo CIDADES e será fiscalizado e avaliado pelo Conselho Municipal de Fiscalização e Acompanhamento 
de que trata o Decreto nº 8.159, de 23 de janeiro de 2014.

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

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Marechal Floriano-ES, 06 de Novembro de 2015.

ANTÔNIO LIDINEY GOBBI

Prefeito Municipal
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RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
061/2015

Publicação Nº 29580

RESUMO DO 1º TA CONT 061/2015 

CONTRATANTE: Município de Marechal Floriano.

CONTRATADO: K.G.B. Transporte e Turismo Ltda Me.

OBJETO: Contratação de pessoa física, ou pessoa jurídica, 
especializada em prestação de serviço de transporte escolar 

da rede municipal de ensino.

VALOR ADITIVADO: R$ 1.264,00.

DATA DA ASSINATURA: 29-10-2015.

Marechal Floriano/ES, 13 de Novembro de 2015.

Antônio Lidiney Gobbi

Prefeito Municipal

Presidente Kennedy

Prefeitura

PE 090/2015
Publicação Nº 29590

PREGÃO ELETRÔNICO SRP

090/2015 

PROCESSO Nº 016866/2015

O Município de Presidente Kennedy-ES, através da pre-
goeira oficial, torna público aos interessados que fará rea-
lizar licitação na modalidade “Pregão eletrônico” SRP, tipo 
menor preço para aquisição de cestas de alimentos típicos 
de natal para atender a secretaria de assistência social no 
programa de segurança alimentar. O edital estará disponí-
vel nos sites www.presidentekennedy.es.gov.br e www.bll.
org.br ou no setor de licitação, 1° andar da PMPK, nos dias 
úteis de 08 às 11h e 12:30 às 16h.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h00min do dia 
30/11/2015.

ABERTURA DAS PROPOSTAS às 09h00min do dia 
30/11/2015.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS às 
10h00min do dia 30/11/2015.

Presidente Kennedy, 13/11/2015

Selma Henriques de Souza

Pregoeira

Santa Teresa

Prefeitura

EDITAL/SMSA/N° 006/2015
Publicação Nº 29561

EDITAL/SMSA/Nº 006/2015

CHAMAMENTO

A Secretaria de Saúde do Município de Santa Teresa faz 
saber que;

Considerando que a Servidora IVONE RODRIGUES GUE-
DES, ocupante do cargo de provimento efetivo de Médi-
co Ginecologista/Obstetra entrou em Licença sem Remu-
neração no dia 09/11/2011 conforme Portaria/SMSA n° 
007/2012, tendo renovado a licença por mais 02 (dois) 
dois anos, conforme Portaria/SMSA n° 126/2013;

Considerando que, de acordo com o Artigo 112 da Lei nº 
1.800/2007 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Santa Teresa) prevê a Licença sem Remuneração pelo 
período de 02 (dois) anos, prorrogáveis por mais 02 (dois) 
anos e,

Tendo em vista que a Servidora não retornou à suas 
atividades laborais ao término do prazo da Licença, qual 
seja, 09 de novembro de 2015.

Convocamos a Servidora IVONE RODRIGUES GUEDES 
para comparecer junto ao Setor de Recursos Humanos do 
Município de Santa Teresa, imediatamente, para retorno a 
suas atividades junto a Secretaria Municipal de Saúde, sob 

http://www.presidentekennedy.es.gov.br/
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pena de abandono de cargo nos termos do Art. 169 da Lei 
Municipal n° 1.800/2007 do Estatuto dos Servidores Públi-
cos do Município de Santa Teresa.

Secretaria de Saúde do Município de Santa Teresa, Estado 
do Espírito Santo, em 13 de novembro de 2015.

HENRIQUE LUIS FOLLADOR

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA/CGAB N° 117-2015 - DETERMINA RE-
TORNO AO TRABALHO - IVONE GUEDES RODRIGUES

Publicação Nº 29562

PORTARIA SMSA Nº 117/2015

DETERMINA RETORNO AO TRABALHO 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Estado do Espírito 
Santo, no uso de suas atribuições legais e considerando os 
termos do Processo n° 14.932/2015 de 06/11/2015, 

RESOLVE:

Art. 1º Determinar, o retorno imediato ao trabalho da ser-
vidora IVONE GUEDES RODRIGUES, ocupante do Cargo 
de Provimento Efetivo de Médico Ginecologista/Obstetra, 
que se encontrava em licença sem remuneração para tra-
tar de interesses particulares desde 09/11/2011.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data, 
com efeitos retroativos à 09 de novembro de 2015, revo-
gadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Secretaria Municipal de Saúde de Santa Teresa-ES, em 13 
de novembro de 2015.

HENRIQUE LUIS FOLLADOR

Secretário Municipal de Saúde

PUBLICAÇÃO CONTRATOS - 13-11-15
Publicação Nº 29573

RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO DE LO-
CAÇÃO Nº 010/2014

LOCATÁRIO: Município Santa Teresa–ES.

LOCADORA: Claudina Bromerschenkel Scardua.

OBJETO: Acordam a rescisão com efeitos retroativos ao 
dia 14 de outubro de 2015, por solicitação da beneficiária 
do Aluguel Social, no qual afirma que sua família construiu 
um imóvel.

PROCESSOS: 679, 9787/2014 e 2559/2015.

Santa Teresa, 28 de outubro de 2015.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

PREFEITO MUNICIPAL

RESULTADOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS NºS 134, 
132, 131 E 136/2015

Publicação Nº 29566

 RESULTADO DE LICITAÇÃO
O Município de Santa Teresa – ES, através de sua Pregoeira 
Oficial, torna público o resultado da licitação:

Pregão Presencial nº 134/2015
Empresas Vencedoras:

LOTE 01: Ricom Pneus Ltda - R$137.605,00;

LOTE 02: Mega Pneus Autocenter Ltda ME - R$6.700,00.

Pregão Presencial nº 132/2015
Empresas Vencedoras:

LOTE ÚNICO: Mega Recapagens Ltda EPP - R$52.700,00.

Pregão Presencial nº 131/2015
Empresas Vencedoras:

LOTE 01: N. Nunes Comércio Distribuidor Ltda ME - 
R$2.900,00;

LOTE 02: Fracassado;

LOTE 03: Comercial SL Ltda ME - R$3.426,00.

Pregão Presencial nº 136/2015
Licitante Vencedora:

LOTE 01: Andreia Jastrow - R$1.100,00;

LOTE 02: Deserto.

Santa Teresa–ES, 13 de novembro de 2015

Vania Barth

Pregoeira Oficial – PMST
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São Domingos do Norte

Prefeitura

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO 
2896/2015

Publicação Nº 29572

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório n° 2896/2015

Do Objeto: aquisição de materiais didáticos

Do Contratado: J.L de Andrade Moschen – EPP- Aquarela

Endereço: Rua Izidio Borgo, 46 - Centro – São Gabriel da 
Palha/ES. 

Do Valor e do Pagamento: A presente contratação im-
porta em R$ 5.281,62 ( cinco mil duzentos e oitenta um 
reais e sessenta dois centavos), que serão pagos em par-
cela única, sem reajuste.

Da Justificativa: A dispensa de licitação para aquisição 
dos produtos , objeto do presente termo, justifica-se nos 
termos do Inciso II do artigo 24, ou seja por estar o veícu-
lo em seu prazo de garantia e o preço estar em conformi-
dade com o valor de mercado.

Do Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93 
de 21 de Junho de 1993 e alterações posteriores.

São Domingos do Norte/ES, 13 de novembro de 2015

Roque Gabriel

Presidente da CPL

RATIFICAÇÃO

Em vista das justificativas e fundamentações retro relata-
das e levando-se em consideração os termos do parecer 
jurídico, expedido pela Procuradoria Geral, aprovo a reali-
zação da despesa, independente de licitação.

São Domingos do Norte/ES, 13 novembro de 2015.

JOSÉ GERALDO GUIDONI

Prefeito Municipal

Certidão

Processo nº 2896/2015

Nesta data certifico a Entrada do processo nº 2896/2015 
na Sala de Licitações e faço juntar ao mesmo a Portaria nº 
6.760 de 18 de março de 2015

Em, 13 de novembro de 2015

Roque Gabriel

Presidente da CPL

DESPACHO

Processo nº 2896/2015

Para:

Setor de Compras

Encaminho o processo citado em epígrafe para a publi-
cação. Após a juntada da publicação que o processo seja 
encaminhado para a emissão do competente Pedido de 
Fornecimento dos Produtos necessários a realização da 
Revisão Obtigatória solicitada pela representante legal da 
Secretaria.

Em, 13 de novembro de 2015

Roque Gabriel

Presidente da CPL
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São Gabriel da Palha

Prefeitura

DECRETO N°455/2015 - EXONERA SERVIDOR
Publicação Nº 29563

DECRETO Nº 455, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2015

EXONERA SERVIDOR

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal 
de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, no 
uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Art. 1º - EXONERAR a Senhora JULIANA TOMAZELI, Ma-
trícula 3462, Escriturária, Carreira V, Classe “D”, do Car-
go Comissionado de Coordenadora Administrativa, Padrão 
CC-1A-1, da Controladoria Geral do Município, da Prefei-
tura Municipal de São Gabriel da Palha, a partir de 09 de 
novembro de 2015.

Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 09 de novembro de 
2015.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 
Estado do Espírito Santo, em 12 de novembro de 2015.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo.

NIVALDO COMETII

Secretário Municipal de Administração 

DECRETO Nº 454/2015 - DESIGNA SUBSTITUTO
Publicação Nº 29560

DECRETO Nº 454, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2015.

DESIGNA SUBSTITUTO

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal 
de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, no 
uso de suas atribuições legais. 

DECRETA:

Art. 1º - DESIGNAR o Senhor VINICIUS XAVIER DOS 
SANTOS, Matrícula 4707, Assessor Especial Adjunto, Pa-
drão CC -1A - 1, Comissionado, para exercer interinamen-
te, sem remuneração, o cargo Comissionado de Secretário 
Municipal, da Secretaria Municipal de Agricultura e Desen-
volvimento Agropecuário, em virtude das férias do titular 
do cargo, o Senhor Joacir Ferreira da Fonseca, no período 
de 09 a 18 de novembro de 2015.

Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 09 de novembro de 
2015.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 
Estado do Espírito Santo, em 11 de novembro de 2015.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo

NIVALDO COMETTI

Secretário Municipal de Administração 
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DECRETO Nº 456/2015 - NOMEIA SERVIDOR
Publicação Nº 29564

DECRETO Nº 456, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2015.

NOMEIA SERVIDOR

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal 
de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, no 
uso de suas atribuições legais.

D E C R E T A:

Art. 1º - NOMEAR o Senhor EVERALDO PESSI, Matrícula 
139, Agente de Arrecadação, Carreira VI, Classe “M”, para 
exercer o Cargo Comissionado de Coordenador Adminis-
trativo, Padrão CC-1A-1, da Controladoria Geral do Muni-
cípio, da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, a 
partir de 09 de novembro de 2015.

Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 09 de novembro de 
2015.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 
Estado do Espírito Santo, em 12 de novembro de 2015.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo.

NIVALDO COMETTI

Secretário Municipal de Administração 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 13/2015/SEMED - HORAS 
EXTRAS

Publicação Nº 29584

Ordem de Serviço Nº 13/2015

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

CONSIDERANDO o Decreto Nº 429/2015, de 06 de outubro 
de 2015 que proíbe a execução e remuneração de serviços 
extraordinários em todas as Unidades Administrativas, por 
um período de 180 (cento e oitenta) dias, exceto as ab-
solutamente necessárias e autorizadas pelo Prefeito 
Municipal, ou por quem ele delegar, com base em análise 
de Justificativa apresentada pelo Secretário da Pasta.

CONSIDERANDO a necessidade dos motoristas desta Se-
cretaria atender no transporte de alunos; 

CONSIDERANDO as viagens realizadas em outros muni-
cípios, a serviço desta Secretaria, ultrapassando a carga 
horária dos funcionários;

CONSIDERANDO que esta Secretaria e as Escolas funcio-
nam em horário integral de 7 horas às 18 horas;

CONSIDERANDO que o Transporte Escolar é compartilhado 
com o estado e os motoristas trabalham no turno noturno 
ultrapassando sua jornada de trabalho.

CONSIDERANDO o Decreto Nº 429/2015, de 06 de ou-
tubro de 2015 que proíbe a execução e remuneração de 
serviços extraordinários em todas as Unidades Administra-
tivas, por um período de 180 (cento e oitenta) dias, exceto 
as absolutamente necessárias e autorizadas pelo Prefeito 
Municipal, ou por quem ele delegar, com base em análise 
de Justificativa apresentada pelo Secretário da Pasta.

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar, aos motoristas lotados na Secreta-
ria Municipal de Educação, desta Municipalidade a reali-
zarem serviços extraordinários durante o período de 
16/11/2015 a 15/12/2015 para suprirem a demanda 
de serviços existentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Aos servidores atingidos pela pre-
sente ordem de serviço, serão pagas as horas extras ne-
cessárias ao cumprimento do presente objeto.

Art. 2º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na pre-
sente data.

Art. 3º - Publique-se no Diário Oficial dos Municípios do 
Estado do Espirito Santo.

Art. 4º - Dê ciência aos servidores da Secretaria Municipal 
de Educação. 

São Gabriel da Palha, em 13 de novembro de 2015.

SANDRO VAGNO BASTO

Secretario Municipal de Educação

Decreto Nº 97/2015
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PORTARIA Nº 1.063/2015 - LOCALIZA SERVIDOR
Publicação Nº 29568

PORTARIA Nº 1.063/2015 LOCALIZA SERVIDOR

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de 
São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando 
de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Memorando nº 74/2015 de 09 de no-
vembro de 2015, do Gabinete do Prefeito,

R E S O L V E:

Art. 1º - LOCALIZAR a servidora JULIANA TOMAZELI, 
Matrícula 3462, Escriturária, Carreira V, Classe “D”, no De-
partamento de Controle Patrimonial, da Secretaria Munici-
pal de Administração, a partir do dia 09 de novembro de 
2015.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 09 de novembro de 
2015.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 
em 12 de novembro de 2015.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal 

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo.

NIVALDO COMETTI

Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 15/2015/SEMSUT - DESIGNA SERVI-
DOR

Publicação Nº 29585

PORTARIA Nº 15/2015- SEMSUT DESIGNA SERVI-
DOR

José Augusto Netto, Secretário Municipal de Serviços 
Urbanos e Transporte, Nomeado através do Decreto Nº. 
447/2014, de 22 de Setembro de 2014, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Legislação Vigente, e

CONSIDERANDO o disposto no Art. 67 e Parágrafos da 
Lei N.º 8.666/93;

CONSIDERANDO que as Secretarias ficam no dever de 
remeter, mensalmente, ao Chefe do Poder Executivo Mu-
nicipal Relatório de todos os contratos firmados sob sua 
gestão, indicando seu número, nome do contratado, ob-
jeto, valor do contrato e o nome do respectivo Fiscal do 
Contrato;

CONSIDERANDO que o servidor designado para atuar 
como Fiscal do Contrato se encontra impossibilitado de 
exercer a função, 

R E S O L V E:

Art. 1.º - DESIGNAR o servidor MARLON MAGMO COR-
REA, Matrícula 5674, Cargo: DIRETOR DE DEPARTAMEN-
TO, localizado na Secretaria Municipal de Serviços Urba-
nos e Transporte, para atuar como Fiscal do Contrato 
Nº 06/2015 CONTRATO N.° 06/2015, firmado em 16 
de Janeiro de 2015, entre esta municipalidade e a Firma 
RT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, para prestação 
de serviços de transporte e destinação final dos resíduos 
sólidos domiciliares não recicláveis, em aterro sanitário li-
cenciado por órgão competente, proveniente do Município 
de São Gabriel da Palha em cumprimento ao disposto no 
Art. 67 e Parágrafos da Lei N.º 8.666/93.

Art. 2.º - É dever do Fiscal do Contrato exercer com total 
eficiência as funções de acompanhamento e fiscalização 
da execução do contrato, tendo total responsabilidade 
pelos resultados, devendo observar o cumprimento, pela 
contratada, das regras técnicas, científicas ou artísticas 
previstas no instrumento contratual.

Art. 3.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário em 
especial a Portaria nº 01/2015 e 12/2015.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Transporte, em 
04 de novembro de 2015.

JOSE AUGUSTO NETTO

Secretário Municipal de Serviços Urbanos e Transporte 

Publicada nesta Secretaria Municipal de Administração, 
na data supra.
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RETIFICAÇÃO DO ANEXO DA PORTARIA Nº 1.051/2015
Publicação Nº 29559

Retificação 

Retificação do anexo da Portaria nº 1.051/2015, de 06/11/2015, publicadas no Diário Oficial dos Municípios do Espírito 
Santo, Edição 380 do dia 06/11/2015.

ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 1.051/2015, DE 05/11/2015

RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO – AGOSTO/2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ARTE

Nº Servidora Avaliada Cargo Período Avaliado Classe Atual Percentual  
Obtido 

01 CELIA FABIANA FERREIRA DA FONSECA Auxiliar de Biblioteca 08/08/2014 a 07/08/2015 L 100%

RETIFICAÇÃO DO ANEXO DA PORTARIA Nº 1.060/2015
Publicação Nº 29577

Retificação 

Retificação do anexo da Portaria nº 1.060/2015, de 10/11/2015, publicadas no Diário Oficial dos Municípios do Espírito 
Santo, Edição 383 do dia 11/11/2015.

ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 1.060/2015, DE 10/11/2015

RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO – JUNHO/2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº Servidores Avaliados Cargo Período Avaliado Classe Atual Percentual 
Obtido 

01 ADELINO KLANZ Motorista 17/06/2014 a 
16/06/2015 D 100%

02 ANDRÉIA GOMES WOTIKOSKY Agente de Serviços de Saúde 02/06/2014 a 
01/06/2015 D 100%

03 ANTONIO AIRES FERREIRA RODRIGUES BORGES Médico Cardiologista 02/06/2014 a 
01/06/2015 C 100%

04 BARBÁRA LACERDA REPOSSI Fisioterapeuta 02/06/2014 a 
01/06/2015 D 98,21%

05 BIANCA BENINCÁ PIZZIN ONOFRE Farmacêutica Bioquímica 09/06/2014 a 
08/06/2015 D 100%

06 CHARLES CARDOSO RODRIGUES Agente de Serviços de Saúde 16/06/2014 a 
15/06/2015 D 100%

07 CLEIDIANI CARLA BUSS Técnica de Enfermagem 02/06/2014 a 
01/06/2015 D 96,42%

08 ELIANE COSTA SILVA DE JESUS Técnica de Enfermagem 02/06/2014 a 
01/06/2015 C 62,5%

09 ELIZANDRA DOS SANTOS COZER Fonoaudióloga 02/06/2014 a 
01/06/2015 D 100%
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10 ELTON ALMEIDA DA SILVA Motorista 02/06/2014 a 
01/06/2015 D 100%

11 ERLINTON DE MELLO BRAZ Assistente Administrativo 02/06/2014 a 
01/06/2015 D 87,5%

12 FERNANDA FERRI Farmacêutica Bioquímica 16/06/2014 a 
15/06/2015 D 98,21%

13 FRANKS MAURO TARGA FARIA Assistente Administrativo 03/06/2014 a 
02/06/2015 D 100%

14 GISELI LOSS MATTEDE SPERANDIO Nutricionista 02/06/2014 a 
01/06/2015 D 100%

15 GRACIELI SILVA CASALI Fisioterapeuta 17/06/2014 
a16/06/2015 D 98,21%

16 GUDEMBERG MARQUARDT JABOUR Agente de Serviços de Saúde 02/06/2014 a 
01/06/2015 D 98,21%

17 JEAN MÁRCIO DALFIOR PIVETTA Farmacêutico Bioquímico 09/06/2014 a 
08/06/2015 D 98,21%

18 JOSÉ FERREIRA DA FONSECA Médico Ortopedista 02/06/2014 a 
01/06/2015 B 100%

19 JULIANA PETERLE DE NADAI Enfermeira 24/06/2014 a 
23/06/2015 D 98,21%

20 KARINY CURBANI STORCH BAYER Médica Plantonista 02/06/2014 a 
01/06/2015 C 71,42%

21 KARLA CALENTE PONCHA Odontóloga 19/06/2014 a 
18/06/2015 D 100%

22 MARIA EUNICE GOMES PLASTER Agente de Serviços de Saúde 02/06/2014 a 
01/06/2015 D 100%

23 MARIA HILDA LOBO LIMA Agente de Serviços de Saúde 02/06/2014 a 
01/06/2015 D 100%

24 MARILÚCIA PEREIRA COUTINHO VELBERT Agente de Serviços de Saúde 02/06/2014 a 
01/06/2015 D 100%

25 PRISCILA QUEIROZ BONATTO Enfermeira 02/06/2014 a 
01/06/2015 D 100%

26 RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA Fisioterapeuta 02/06/2014 a 
01/06/2015 C 98,21%

27 RAYULA THOMES RONDELLI Farmacêutica Bioquímica 02/06/2014 a 
02/06/2015 D 98,42%

28 RENATA CRISTINA GOMES Assistente Administrativo 16/06/2014 a 
15/06/2015 D 92,85%

29 ROMEU JOAQUIM DE SOUZA NETO Odontólogo 02/06/2014 a 
01/06/2015 D 98,21%

30 SIMONY GRONER MAYER Agente de Serviços de Saúde 02/06/2014 a 
01/06/2015 D 100%

31 VALCEIR BOECHAT DE LAIA Motorista 02/06/2014 a 
01/06/2015 D 100%

32 VALDINEI BATISTA DE JESUS THOM Agente de Serviços de Saúde 02/06/2014 a 
01/06/2015 C 87,5%

33 WANDERLEY ROKSON DAS NEVES Motorista 02/06/2014 a 
01/06/2015 D 100%
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câMara MuniciPal

PORTARIA Nº 117/2015
Publicação Nº 29586

PORTARIA Nº 117 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2015.

DESIGNA SERVIDORES PARA ACOMPANHAMENTO
E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS Nº 004,005 E 
006/2015.

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

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR, os Servidores RODRIGO ANTONIO 
MANOEL, Assistente de Informática e KELLY VERUSKA 
FARIAS DE SOUZA, Diretora De Informática, sendo o pri-
meiro na condição de titular e o segundo suplente, para 
acompanhar e fiscalizar os objetos dos Contratos Adminis-
trativos nº 004,005 e 006/2015, firmado entre a Câmara 

Municipal de São Gabriel da Palha-ES e as Empresas TA-
GLIA FERRE E CIA LTDA EPP, CIBOX INFORMATICA 
LTDA EPP E MC INFORMATICA ME, conforme determi-
na a legislação em vigor.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, no diário Oficial dos Municípios.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:

Everaldo José dos Reis

Presidente 

Ricardo Leandro Mauri

1º Secretário

São Roque do Canaã

Prefeitura

ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 088/2015

Publicação Nº 29582

ERRATA

Na edição do Diário Oficial dos Municípios do Espírito San-
to – DOM/ES do dia 12/11/2015, edição nº 384, na pági-
na 39 do Caderno de Licitações, foi publicado no extrato 
da publicação de aviso do Pregão Presencial nº 088/2015, 
que trata da contratação de empresa para prestação de 
serviços de recauchutagem de pneus a frio, a fim de se-
rem utilizados para a manutenção dos veículos das Se-
cretarias Municipais de Obras e Serviços Urbanos, Desen-
volvimento Econômico e Educação do Município de São 
Roque do Canaã - ES.

ONDE SE LÊ: “O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ, 
através do Pregoeiro Oficial, TORNA PÚBLICO, para co-
nhecimento de quantos possam se interessar, que fará 
realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, 
objetivando a contratação de empresa para prestação de 
serviços de recauchutagem de pneus a frio, a fim de se-
rem utilizados para a manutenção dos veículos das Se-
cretarias Municipais de Obras e Serviços Urbanos, Desen-
volvimento Econômico e Educação do Município de São 
Roque do Canaã - ES, sendo que o serviço dar-se-á par-
celadamente e de acordo com as solicitações, conforme 
descrições do Termo de Referência (Anexo I).”. 

LEIA-SE: “O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ, atra-
vés do Pregoeiro Oficial, TORNA PÚBLICO, para conheci-
mento de quantos possam se interessar, que fará realizar 
licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, objeti-
vando a contratação de empresa para prestação de ser-
viços de recauchutagem de pneus a frio, a fim de serem 
utilizados para a manutenção dos veículos das Secretarias 
Municipais de Obras e Serviços Urbanos, Desenvolvimen-
to Econômico e Educação do Município de São Roque do 
Canaã - ES, conforme descrições do Termo de Referência 
(Anexo I).”.

São Roque do Canaã – ES, 13 de Novembro de 2015.

ALEXSANDRO FIORENTINI

Pregoeiro Oficial

PORTARIA Nº 275/2015
Publicação Nº 29601

PORTARIA Nº 275/2015

DISPÕE SOBRE SUSPENSÃO DE FÉRIAS DE SERVI-
DOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais 



16/11/2015 (Segunda-feira) DOM/ES - Edição N° 386

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 32

conferidas pelo art. 57, incisos VIII, XI e XIV da Lei Orgâ-
nica Municipal, com fulcro na lei municipal 564/2009; e

Considerando o conteúdo do processo administrativo nº 
003178/2015,

RESOLVE:

Art. 1º - Suspender, por necessidade do serviço público, 
no período de 16/11/2015 à 02/12/2015, as férias regula-
mentares da servidora BIANCA SIMONASSI E FRANCO, 
concedidas através da Portaria nº 225, de 1º de outubro 
de 2015, relativas ao período aquisitivo de 23/04/2014 a 
22/04/2015, restando-lhe 17 (dezessete) dias, a gozar 
oportunamente.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 13 de Novembro de 2015.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
099/2015

Publicação Nº 29606

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
099/2015.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ – 
ES.

CONTRATADA: AVAF (ASSOCIAÇÃO VILA VELHENSE DE 
ARBITROS DE FUTEBOL).

Objeto: o acréscimo de R$ 1.140,00 (um mil cento e 
quarenta reais) ao valor global do contrato original, re-
ferentes à prestação de serviços de arbitragem para 06 
jogos de torneio de futebol de campo (item 01), nos dias 
15/11/2015 e 22/11/2015, no valor de R$ 190,00 (cento e 
noventa reais) para cada jogo.

Vigência: a partir 13/11/2015 com término previsto para 
31/12/2015.

Dotação orçamentária:

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE 
E LAZER: 006.001.27.813.0009.2.032 – 3.3.90.39.00000 
(F-157, FR-1000000000).

Processo Administrativo: 001188/2015.
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DECRETO Nº 2.732/2015
Publicação Nº 29612

 

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

0000119 005001.1030200082.027

5.306,82

Manutenção da Atividades de Média Complexidade

33903000000 1201000000MATERIAL DE CONSUMO

0000140 005001.1030500082.030

1.290,00

Assistência à Saúde - Vigilância Epidemiológica e Ambiental

44905200000 1201000000EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

0000157 006001.2781300092.032

1.140,00

Promoção e Apoio a  Eventos Esportivos e Festas no Municipio

33903900000 1000000000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0000188 008001.2060800112.035

340,00

Manutenção das Atividades da Sec. Desenv. Econômico

33903000000 1605000000MATERIAL DE CONSUMO

TOTAL: 8.076,82

Art. 2º.Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 8.076,82 (oito mil setenta e seis reais  e oitenta e dois centavos )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

0000025 003001.0412800052.005

340,00

Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos

33903900000 1605000000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0000084 005001.1012800082.019

354,90

Capacitação e Qualificação dos Profissonais da Saúde

33903000000 1201000000MATERIAL DE CONSUMO

0000085 005001.1012800082.019

452,20

Capacitação e Qualificação dos Profissonais da Saúde

33903600000 1201000000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0000086 005001.1012800082.019

600,00

Capacitação e Qualificação dos Profissonais da Saúde

33903900000 1201000000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

0000094 005001.1030100082.020

2.700,00

Atenção á Saude Básica - Financ. próprio

33903600000 1201000000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0000114 005001.1030200082.026

1.290,00

Manutenção do Consórcio Intermunicipal 

33717000000 1201000000RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS

0000123 005001.1030300082.027

90,00

Manutenção da Atividades de Média Complexidade

33903000000 1201000000MATERIAL DE CONSUMO

0000124 005001.1030300082.028

1.109,72

Assistência Farmacêutica - Financ.Tripartite

33903200000 1201000000MATERIAL,  BEM  OU  SERVIÇO     PARA     DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

0000196 009003.0812200122.037

1.140,00

Manutenção das Atividades de Asssistencia Social

33903000000 1000000000MATERIAL DE CONSUMO

TOTAL: 8.076,82

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SAO ROQUE DO CANAÃ,  13 novembro de 2015

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

O Prefeito Municipal de SAO ROQUE DO CANAÃ, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei
Nº 0000746/2014.

DECRETA:

Art. 1º. Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2015 a importância de R$ 8.076,82   (oito mil setenta e seis reais  e oitenta e
dois centavos ), nas seguintes dotações:

 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

DECRETO  Nº 2.732/2015
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Serra

Prefeitura

CONTRATO 289/2015
Publicação Nº 29622

EXTRATO DE CONTRATO DE Nº Nº289/2015/2015 
PROCESSO Nº 20.897/2015
Partes: O Município da Serra e a Empresa ALLEN RIO SER-
VIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA 
LTDA. Objeto: Contratação de treinamento, prestação de 
serviços de implantação e cessão de direito de uso de licen-
ças de softwares Microsoft. Vigência: 36 (trinta e seis) me-
ses contatos a partir da assinatura. Dotação Orçamentária: 
19.126.0070.2.036/3.3.90.39.00
19.126.0070.2.031/3.3.90.39.00
Data de assinatura, 03 de novembro de 2015.

Cláudio José Mello de Sousa

Secretário Municipal de Administração  
e Recursos Humanos

Lauriete Caneva 

Secretária Municipal de Planejamento Estratégico

CONVÊNIO
Publicação Nº 29605

Resumo do Convênio nº 031/2014 – PMV

Partes: Convênio de cooperação técnica e financeira que 
entre si celebram o Município de Vitória e o Município da 
Serra, na qualidade de convenentes, para os fins expres-
sos nas cláusulas que o integram.

Objeto: Constitui objeto do presente convênio a coope-
ração técnica através da cessão mútua do Professor PEB 
II Fernanda Neves Scaqueti Bonino, matrícula nº 
527625, do quadro de pessoal do Município Vitória, e o 
Professor MAPB Myneia Lucy Leite Ribeiro, do quadro 
de pessoal do Município de Serra.

Vigência: O prazo de vigência deste convênio é de 33 
meses, a contar de 19.05.2014, em conformidade com o 
artigo 34 da Lei nº 2.994/1982.
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DECRETO
Publicação Nº 29599

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                
DECRETO Nº 6823, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2015 

Institui o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil e dá outras providências.  
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, que lhe são 
conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município, 
CONSIDERANDO que a competência da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - Compdec é atuar 
preventivamente e pontualmente nas ações de defesa civil, destinadas à prevenção, minimização e 
impedimento de acontecimentos desastrosos no Município; 
CONSIDERANDO que o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil é uma exigência da Política Nacional 
de Proteção e Defesa Civil, de acordo com as Leis Federais nºs 12.340/2010 e 12.608/2012, competindo ao 
Município o dever de adotar as medidas necessárias à redução dos riscos de desastres; 
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar os procedimentos em caso de situação de emergência e de 
calamidade pública, 
D   E   C   R   E   T   A : 
Art. 1º Aprova o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil do Município da Serra - Plancon, no exercício 
de 2015 e 2016, com o objetivo de garantir a execução das diretrizes contidas no referido Plano. 
§ 1º - As diretrizes do referido Plano serão elaboradas e revisadas anualmente pela Coordenadoria Municipal de 
Proteção e Defesa Civil, sendo apresentadas às secretarias municipais.  
§ 2º - Considerando as freqüentes alterações climáticas, fica o Plano de Contingência de Proteção e Defesa 
Civil estabelecido como referência para quaisquer eventualidades atípicas, sem prejuízo no seu atendimento. 
§ 3º – Integra como Anexo Único deste Decreto, o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil citado no 
caput deste artigo. 
Art. 2º É dever das secretarias municipais adotarem as medidas necessárias para execução do Plancon, de 
acordo com as atribuições nele contidas; 
§ 1º - A incerteza quanto à ocorrência de eventos adversos não constituirá óbice para a adoção das medidas 
preventivas e mitigadoras da situação de risco.  
§ 2º - Caberá a cada secretaria elaborar/revisar a Instrução de Serviço, anualmente, traçando o detalhamento 
das ações, os recursos que irá utilizar e entregar à Compdec, em prazo pré-determinado. 
Art. 3º Compete à Secretaria Municipal de Defesa Social, através da Compdec, articular a execução do referido 
Plano, bem como definir os locais prioritários para implantação de suas ações. 
Art. 4º Os recursos previstos para execução deste Plano serão os já contemplados no orçamento municipal das 
secretarias envolvidas para o exercício vigente, suplementados, se necessário. 
Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação ficando revogadas as disposições em 
contrário. 

Palácio Municipal em Serra, aos 5 de novembro de 2015. 
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS 

Prefeito Municipal 
ANEXO ÚNICO 

PLANO DE CONTINGÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 2015/2016 
1. APRESENTAÇÃO 
O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil – Plancon é um importante instrumento para a preparação e 
planejamento das ações de resposta e socorro às emergências do Município, em defesa da população frente às 
situações de desastres naturais. Estabelece os procedimentos a serem adotados pelos órgãos envolvidos direta 
ou indiretamente na resposta a emergências e desastres relacionados aos eventos naturais. 
O presente Plano, apesar de estar direcionado prioritariamente, aos desastres de inundação e deslizamento, 
realidade específica, no momento, do nosso Município, fica o mesmo estabelecido como referência para 
quaisquer eventualidades atípicas (incêndio, turfa, vendaval, granizo, seca, entre outras), sem prejuízo no seu 
atendimento, considerando as mudanças climáticas apresentadas. 
O Município da Serra está situado geograficamente na rota dos desastres naturais que todos os anos atingem a 
Região Sudeste, causando muitos danos humanos, materiais e ambientais, provocados pelo incremento das 
chuvas, a exemplo dos Estados vizinhos do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. 
O papel da Defesa Civil neste processo é preparar a municipalidade e a comunidade, identificando suas 
vulnerabilidades e necessidades, objetivando o fortalecimento da prevenção dos riscos, melhor planejamento e 
gerenciamento dos recursos disponíveis, visando resposta rápida e eficiente, com a otimização dos serviços e, 
consequentemente, o controle e a redução dos riscos. 
O papel dos atores envolvidos está embasado na multidisciplinaridade e responsabilidade das ações e 
atividades afins, para a dinâmica do desenvolvimento dos serviços, visando ao atendimento de inúmeras 
ocorrências registradas nesse período pela Defesa Civil. 
Ressalta-se, ainda, que o referido Plano é uma exigência da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, de 
acordo com as Leis Federais nºs 12.340/2010 e 12.608/2012, sendo o mesmo um dos critérios para inclusão no 
Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, 
inundações bruscas, processos geológicos ou hidrológicos correlatos, bem como para transferência de recursos 
federais. 
Com o propósito de facilitar o manuseio do Plano Municipal de Contingência, este documento foi organizado em 
quatro partes a fim de facilitar seu entendimento.  
 
A primeira parte aborda o que é o Plano, seu objetivo, as leis que instituem e regulamentam as ações de defesa 
civil, bem como asseguram a implementação do Plano e os níveis de ação que direcionarão os procedimentos 
em relação ao planejamento para emergência. 
 
A segunda parte contém a diretriz do Plano, com competência e atribuições de cada secretaria envolvida, bem 
como os recursos a serem disponibilizados na ação de proteção e defesa civil.  
 
A terceira parte apresenta as Instruções de Serviços, ou seja, o detalhamento minucioso de cada secretaria, 
enquanto estratégia de ação, com vista à preparação para atuação em situações de eventos adversos.  
 
Na última, consta a lista dos bairros mais vulneráveis a risco de desastre, os quais já possuem histórico de 
deslizamentos e inundações. Apresentamos, também, uma relação contendo os telefones úteis a serem 
acionados em caso de emergência, bem como listamos os órgãos vocacionados para atuação em diversas 
situações e serviços.  
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2 - INTRODUÇÃO 
 
 
Os históricos de desastres naturais registrados no Brasil estão associados a eventos pluviométricos intensos e 
prolongados, que provocam deslizamentos de encostas e inundações e se repetem a cada período chuvoso mais 
severo.  
 
Embora as inundações produzam maiores perdas econômicas e impactos mais significativos na saúde da 
população, os deslizamentos de encostas são os que mais preocupam, pois podem causar vitimas fatais.  
 
Os deslizamentos de encostas são considerados fenômenos naturais que podem ocorrer em área de alta 
declividade, por ocasião de chuvas intensas e/ou até mesmo brandas, mas contínuas, que aos poucos vão 
saturando o solo.  
 
Nas cidades brasileiras, encontramos características comuns de ocupação das encostas por assentamentos 
precários, que são agravados, também, além da remoção de vegetação, por outros fatores, tais como: 
execução de cortes e aterros instáveis para construção de moradias e vias de acesso, ausência de sistema de 
drenagem de águas pluviais e coleta de esgoto, deposição de lixo nas encostas, adensamento de moradias 
frágeis e com baixo padrão construtivo, que aumentam a frequência das ocorrências e o alto risco de acidentes.  
 
Levantamentos de riscos realizados em encostas de vários municípios brasileiros apontam que a ausência de 
infraestrutura urbana é uma das principais causas dos fenômenos de deslizamentos no Brasil. Faz-se, portanto, 
necessário investir na política de prevenção de riscos, com prioridade nas áreas de deslizamentos em encostas 
com assentamentos precários, como parte integrante das políticas municipais de defesa civil, habitação, 
saneamento e planejamento urbano. 
 
De acordo com levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo-IPT, os 
acidentes graves relacionados com deslizamentos atingem de forma recorrente um número relativamente 
pequeno dos 5.563 municípios brasileiros, girando em torno de 150 os que tiveram vítimas fatais nos últimos 
17 anos. Os municípios mais vulneráveis localizam-se nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 
Santa Catarina, Pernambuco, Alagoas, Bahia e Espírito Santo. 
 
Seguindo essa tendência nacional relacionada aos eventos climáticos e aos diversos fatores que fazem parte 
das cidades brasileiras, o Município da Serra faz parte desse cenário.  Com uma extensão territorial de 553 
km², é o segundo maior município da Região Metropolitana da Grande Vitória.     
 
Na década de 1970, ocorreu elevado crescimento econômico no Município, atraindo grande massa de 
trabalhadores, que deixaram o campo e vieram em busca de trabalho nas indústrias, causando significativo 
aumento populacional, gerando enormes problemas sociais e ambientais, entre eles a ocupação do solo urbano 
e consequentemente a habitação.  
 
Os grandes complexos industriais que se instalaram no Município absorveram a mão de obra de forma 
temporária, excluindo deste processo aqueles impossibilitados de pagarem aluguel, bem como adquirirem lote 
urbanizado. Essa massa de trabalhadores passou a ocupar o solo de forma desordenada, seja nas encostas, 
beira de rios e córregos, manguezais e demais áreas ambientais.  A provisão da moradia se deu em 
movimentos de autoconstrução e mutirão, em locais inúteis ao mercado imobiliário ou, em casos mais 
extremos, em áreas de proteção ambiental e áreas vedadas por lei (PLHIS/2011, pg. 18).  Está aí, em grande 
parte, a origem de tanta pobreza e exclusão nas áreas mais vulneráveis do Município da Serra.  
 
Outros fatores são visíveis no Município, associados à ação antrópica, através de aterros nos rios, canais, 
impedindo o escoamento e vazão das águas, o lançamento de dejetos, assoreamento dos rios, escavação das 
encostas, baixo padrão construtivo, associado às formas simples de infraestrutura, pavimentação de ruas e 
avenidas (impermeabilização do solo), níveis crescentes de poluição, produção descontrolada de lixo, consumo 
excessivo de produtos etc, são fatores que contribuíram e contribuem para os desastres registrados.   
 
O Município da Serra é o mais populoso do Estado do Espírito Santo, segundo dados do IBGE/2010, com 
469.000 habitantes. Nos últimos anos, tem registrado eventos de grande magnitude, que causaram desastres 
naturais com inundações e deslizamentos de terra nas encostas, trazendo significativos prejuízos sociais e 
econômicos, deixando milhares de pessoas desabrigadas e desalojadas.  
 
O período considerado de anormalidade pela Defesa Civil compreende os meses de outubro a abril, quando 
pode ocorrer maior índice de pluviosidade e, portanto, com possibilidade de ocorrer desastres naturais. Como já 
registrados nos anos de 2008 e 2009, o de maior magnitude ocorreu no final do ano de 2013, com 1.700 
desabrigados e cerca de 15.000 desalojados.   
 
Seguindo a orientação do Ministério das Cidades, o Município elaborou, no ano de 2010, o Plano Municipal de 
Redução de Riscos - PMRR, o qual se constituiu no mapeamento de 39 bairros com potenciais áreas de risco, de 
inundação e deslizamento.  O referido Plano encontra-se em revisão e foram acrescentados mais 10 bairros, os 
quais serão também objeto de estudo.   
 
O PMRR se constitui em instrumento de planejamento para nortear as ações de prevenção, minimização e 
erradicação dos riscos.  O Plano possibilita, ainda, aos gestores e atores sociais conhecer as áreas de risco, bem 
como o grau de risco, buscando, assim, formas de intervenções estruturais e não estruturais e atuação para o 
enfrentamento em caso de desastres.  
 
Entretanto, corrigir os erros do passado, ocasionados pela falta de planejamento do espaço urbano, ou seja, 
realizar obras de intervenções para eliminar ou minimizar os riscos, tornou-se algo oneroso e desafiador para o 
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Poder Público. Por outro lado, não há alternativas de se evitar que os eventos naturais aconteçam e nem prever 
que não vão ocorrer.  
 
Neste sentido, a Defesa Civil do Município, seguindo a orientação da Defesa Civil Nacional/Estadual, elaborou o 
Plano Municipal de Contingência, importante instrumento de planejamento das ações, com vista à preparação 
para atuação em situações de eventos adversos (chuvas de grandes proporções, vendavais, incêndios, turfas, 
entre outros), que possam causar danos e prejuízos à comunidade. E tem por objetivo traçar diretrizes e 
estratégias de ação de forma intersetorial e interdisciplinar, envolvendo os setores internos e externos, com 
vista à resposta, socorro, assistência e recuperação frente aos desastres.  
 
 
3 – OBJETIVOS 
 
 
   - Objetivo Geral 
 
Traçar diretrizes, com vista a nortear as estratégias de ações e potencializar os recursos humanos e materiais 
disponíveis dos diversos órgãos municipais, estaduais, federal e sociedade civil, sob a coordenação da 
Secretaria Municipal de Defesa Social – Sedes/Defesa Civil, para atuação na situação de desastres.  
 
  - Objetivos Específicos 
 

 Envolver as diversas secretarias municipais, para atuação conjunta frente a situações de desastres 
naturais, garantindo o atendimento à população afetada no Município e otimizar os recursos disponíveis. 

 Definir as atribuições e responsabilidades de cada secretaria, para atuação nos casos de desastres. 
 Manter a população informada sobre o Plano de Contingência Municipal, visando estabelecer medidas 

preventivas de proteção e segurança contra desastres e promover a autoproteção.  
 Estabelecer parcerias com órgãos públicos e privados, com o objetivo de fortalecer as ações para 

atender à população de forma mais eficiente e eficaz. 
 
4 - MARCO LEGAL   
 
 
Lei Municipal nº 2.376/2001  
Criação da Coordenadoria de Defesa Civil. 
 
Lei Federal nº 12.340/2010  
A Lei Federal nº 12.340/2010, alterada pela Lei Federal nº 12.983/2014, dispõe sobre as transferências de 
recursos da União aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios, para a execução de ações 
de prevenção em áreas de risco de desastres, de resposta e de recuperação em áreas atingidas por desastres e 
sobre o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil. Em seu artigo 3º, trata dos critérios 
para cadastramento, sendo a elaboração do Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil e os elementos 
que deverão conter no referido Plano. 
  
Lei Federal nº 12.608/2012  
A Lei Federal nº 12.608/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil- Pnpdec, dispõe sobre 
o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - Sinpdec e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil – 
Conpdec, autoriza a criação de Sistema de Informações e Monitoramento de Desastres, altera as Leis Federais 
nº 6.766, nº 9.394, nº 10.257, nº 12.340 e dá outras  providências. 
 
Instrução Normativa – IN nº 01/2012 
Estabelece procedimentos e critérios para a decretação de situação de emergência ou estado de calamidade 
pública.  
 
Lei Municipal nº 4.359/2015  
Cria o Fundo de Proteção e Defesa Civil do Município da Serra e institui o Conselho Gestor. 
 
 
5 - NIVEIS DE ATUAÇÃO 
 
 
A implantação do Plano de Contingência e Proteção em Defesa Civil deverá considerar os níveis de ação que 
direcionarão os procedimentos operacionais, os quais estão relacionados às previsões meteorológicas e ao 
período de normalidade e anormalidade.  
 
Os períodos de anormalidade compreendem os meses de outubro a abril. Sendo assim, nos demais meses do 
ano deverão ser empenhadas as ações de prevenção e preparação.   
Para melhor exemplificar, segue abaixo, de forma ilustrativa e descritiva, as ações para cada nível.  
 
 
 
 
 
 
Nível 1 - Observação 
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Neste nível, são definidas as ações, considerando as condições climáticas. Período estável sem chuvas fortes.  
As ações propostas deverão ser focadas na prevenção e preparação. As atividades a serem desenvolvidas neste 
nível são:  
 

 Realização de ações educativas e preventivas junto às comunidades, por meio dos Núcleos de Proteção 
e Defesa Civil Comunitários – Nupdec’s.  

 Promover a limpeza de canais, rios, córregos, valões, bem como a desobstrução e desentupimento dos 
sistemas pluviais e de esgoto.  

 Revisão e apresentação do Plano Municipal de Contingência - público interno e externo. 
 Elaboração e apresentação da Diretriz Operacional.  
 Elaboração das Instruções de Serviço: detalhamento das ações de cada secretaria e recursos 

necessários. 
 Capacitação dos agentes envolvidos. 
 Realização de simulado (ensaio quente). 
 Realização de audiência pública para apresentação do Plano de Contingência.  

 
Nível 2 – Atenção 
 

                                 
         
      
 
 
 
 
Para o Nível 2, são definidas ações, considerando chuvas de média ou forte 

intensidade, entre 36  a 86,7mm.  A  Defesa  Civil  deverá  acompanhar  os  boletins  meteorológicos,  a  fim  
de  
identificar a mudança de nível.               
 
Neste nível deverão estar definidos:  

 Responsáveis de cada secretaria, com contato para interlocução com a Defesa Civil (Secretário e Secretário 
Adjunto - 24 horas).  

 Equipe técnica definida e capacitada. 
 Recursos identificados e em condições para utilização. 
 Atenção aos boletins meteorológicos encaminhados pela Defesa Civil.  

 
 
Nível 3 – Alerta 

                                                                      
      
 
 
 
Para o nível 3, são definidas ações considerando chuvas de  média ou forte intensidade,  
acima de 86mm. A Defesa Civil deverá acompanhar constantemente os boletins 

meteorológicos, a fim de identificar a evolução para mudança de nível e acionamento do Gabinete Operacional.   
 
Neste nível deverá ocorrer:                                         

 Instalação dos dois Gabinetes: Estratégico e Operacional. 
 Convocação dos responsáveis de cada secretaria, para inicio da atuação para emergência. 
 Recursos humanos e equipamentos disponíveis a serviço do Gabinete Operacional. 

 
Nível 4 – Emergência ou Alerta Máximo         

                 
   
 
 
 
 
 

Neste nível, torna-se obrigatório o acionamento do planejamento para situações de emergência, quando já 
ocorrem deslizamentos/escorregamentos decorrentes de chuvas de forte intensidade. Neste momento, são 
desenvolvidas as atividades de socorro às populações em risco, assistência aos habitantes atingidos, remoção 
para abrigos provisórios e reabilitação de cenários.  
 
Caberá à Defesa Civil monitorar os índices pluviométricos, bem como acompanhar os boletins meteorológicos e 
informar aos responsáveis pelas secretarias, por meio de mecanismos tecnológicos ágeis, para que os mesmos 
fiquem atentos conforme evolução do evento.  
 
Para melhor desenvolvimento e operacionalização das ações de socorro, assistência e resposta, a instalação do 
Plano Municipal de Contingência seguirá a Diretriz Operacional, conforme esquema a seguir: 
 
 
 
 
 
6. DIRETRIZ OPERACIONAL  
 
 

 

 

 



16/11/2015 (Segunda-feira) DOM/ES - Edição N° 386

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 39

 

 
 

A Diretriz tem por finalidade nortear um plano, uma ação com orientações que definem e regulam um caminho 
a seguir.  
 
Nesta perspectiva, a execução do presente Plano terá como Diretriz Operacional a implantação de dois 
Gabinetes: Estratégico e Operacional, os quais, compostos pelos respectivos gestores, terão a responsabilidade 
de tomar as decisões a nível administrativo e de execução.  
 
Cada Gabinete possui as suas competências, objetivando administrar a crise, de forma organizada e ágil.   
A Diretriz define, também, as atribuições e competências especificas de cada secretaria, bem como os recursos 
necessários à execução das ações.    
 
Visando à efetividade e eficácia das ações, cada secretaria deverá elaborar a Instrução de Serviço, traçando o 
detalhamento das ações, com definições de como, quando, onde, o que e quem irá fazer e os recursos que irá 
utilizar.   
 
O gráfico a seguir ilustra o fluxo operacional do Plano de Contingência: 
 

 
 
 
6.1 Gabinete Estratégico 
 
Composto pelo Prefeito e os Secretários das seguintes Pastas: GP, CG, Sead, Seplae, Sefa, Proger, Secom, 
Sedec, Sedes e Controladoria Geral. Este Gabinete tem por finalidade a coordenação política e tomada de 
decisão para a execução das atividades de socorro, assistência à população atingida e reconstrução de cenários.  
 
São competências deste Gabinete: 
 

 Manter o Prefeito permanentemente informado. 
 Prover infraestrutura e recursos necessários para implementação e garantia para a plena operação do Plano. 
 Buscar recursos e apoio técnico no Governo do Estado e União, se necessário. 
 Estabelecer parcerias necessárias com o Grupo de Apoio Externo (público e privado). Cepdec, Corpo de 

Bombeiros, PM, PRF, CST, Cesan, Edp, etc). 
 Realizar avaliação sistemática, em conjunto com o Gabinete Operacional, visando novos direcionamentos das 

ações. 
 Avaliar, após o evento, em conjunto com o Gabinete Operacional, a atuação de todos os setores, visando 

aprimorar os procedimentos e ferramentas utilizadas.  
 
6.2 Gabinete Operacional 
 
Composto pelos gestores das Secretarias: Sedes, Semas, Sehab, Sedur, Semma, Seob, Sedu, Sese, Sesa, 
Seap, Sedir, Seter, Seppom, Setur e técnico da Secom, tem por finalidade a coordenação executiva. Sua 
atuação consiste na execução das atividades de socorro e assistência à população atingida, abertura de abrigos 
e reconstrução de cenários. 
 
São competências deste Gabinete: 
 

 Avaliar a necessidade, autorizar e garantir suporte para eventuais remoções preventivas ou em caráter 
emergencial. 

 Manter atualizadas as informações sobre a situação do Município, no que se refere ao desastre e 
repassar para o Gabinete Estratégico. 
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 Fornecer informações oficiais à imprensa, sendo esta atribuição do Secretário Municipal de Defesa 
Social ou a quem este designar. 

 Participar de reuniões comunitárias. 
 Definir o momento adequado para a desmobilização dos Gabinetes. 

 
 
 
 
 
 
7. COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES 
 
7.1 Competências e atribuições comuns a todas as secretarias: 
 

a) Elaborar a Instrução de Serviço da secretaria e encaminhar para a Defesa Civil, com prazo 
estabelecido para entrega até a segunda quinzena do mês de outubro do exercício vigente. 

b) Disponibilizar recursos humanos e materiais, conforme descrito nas atribuições específicas de cada 
secretaria. 

c) Levantamento de dados sobre danos e prejuízos, visando preenchimento de formulário para 
decretação de emergência ou calamidade - Formulário de Informação sobre Desastre - Fide. 

d) Manter controle diário dos servidores empenhados em regime normal e extraordinário, para respaldar 
o possível pagamento da escala extraordinária e repassar à Sead. 

e) Reunir o seu corpo técnico e apresentar a Instrução de Serviço.  
 
 
7.2  Atribuições Especificas  
 
7.2.1 Coordenadoria de Governo – CG 
 

a) Realizar interfaces com as instituições públicas: estaduais, federais e privadas, caso necessário.  
b) Garantir a participação e o comprometimento das secretarias municipais na operacionalização do Plano 

de Contingência, em conjunto com a Seplae. 
c) Captação de recursos para resposta e reconstrução. 
d) Solicitar junto ao Ministério da Integração Nacional, por meio do Cartão da Defesa Civil, o pagamento 

de aluguel social emergencial a 150 famílias, pelo período de 6 meses, prorrogado por mais 6 meses, conforme 
necessidade.    

e) Auxiliar a Defesa Civil nos procedimentos documentais com a Caixa, para resgate do FGTS. 
 
Recursos Necessários: 
 

• 5  assistentes sociais (UEL), para atuar na Defesa Civil.  
• 2  digitadores, para atuar na Defesa Civil. 
 1 veículo com motorista, à disposição da Defesa Civil. 

       
  7.2.2 Controladoria Geral do Município – CGM 
 

 Analisar e orientar todos os procedimentos e processos que se fizerem necessários, referentes ao período 
emergencial. 
 
7.2.3 Gabinete do Prefeito – GP 
 

 Estabelecer mediação com as lideranças comunitárias, caso necessário.  
 Coordenar a instalação do Gabinete Estratégico.      

 
7.2.4 Instituto de Previdência da Serra – IPS 
 

 Realizar campanhas no período da normalidade, visando criar um cadastro de ex-servidores para 
atuarem, caso necessário, como voluntários no período da emergência: engenheiros, arquitetos, técnicos em 
edificações, assistentes sociais, psicólogos, sociólogos, enfermeiros, estagiários nas áreas afins, entre outros. 
 
Recursos Necessários: 
 

• 2 assistentes sociais, para atuar na Defesa Civil. 
 1 veículo com motorista, à disposição da Defesa Civil. 

 
7.2.5 Procuradoria Geral do Município – Proger  
 

 Elaborar decreto para situação de emergência ou estado de calamidade pública, seguindo o modelo da 
Defesa Civil Nacional.  

 Formular leis e decretos, visando atendimento às questões emergenciais. 
 Assessorar outras questões jurídicas, caso necessário.  
 Analisar e orientar todos os procedimentos e processos que se fizerem necessários, referentes ao 

período emergencial.    
                                                                                                                                                                                       
7.2.6 Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – Sead  
 

 Providenciar serviços de manutenção dos veículos, com plantão de frentista 24 horas (abastecimento, 
mecânica, guincho, borracharia, entre outros).  

 Orientar às secretarias a respeito do trabalho extraordinário dos servidores que atuarão na emergência, 
elaborando um documento com os procedimentos necessários que respalde o possível pagamento da escala 
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extra.  
 Instalar 3 linhas do telefone 199 no Videomonitoramento, onde deverá funcionar o call center, com 4 linhas, 

simultaneamente.  
 Garantir 2 refeições (almoço e jantar) para os profissionais que atuarão no período da emergência. 
 Liberar integralmente o estacionamento do Pró-Cidadão e da Prefeitura, para recursos logísticos de emergência, 

caso necessário. 
 
Recursos Necessários: 

 3 assistentes sociais, para atuar na Defesa Civil.                                                                                                                                            
 1 profissional de telefonia, para atuar na Defesa Civil. 
 2 caminhões baú com motoristas, à disposição da Defesa Civil. 
 2 caminhonetes 4x4 com motoristas, à disposição da Defesa Civil. 
 20 chips de telefone para o Gabinete Operacional/Sedes. 
 1 mecânico.     
 1 auxiliar mecânico. 
 1 borracheiro. 
 material de consumo (escritório, limpeza, etc).       

 
7.2.7 Secretaria Municipal de Comunicação – Secom  
 

 Monitorar as notícias e ações da Defesa Civil/Sedes e secretarias envolvidas. 
 Providenciar interlocução da PMS x Imprensa X Comunidade. 
 Definir porta-voz (fonte: imprensa). 
 Divulgar notas educativas/preventivas e esclarecimentos sobre a emergência. 
 Divulgar campanhas no período da normalidade, visando criar um cadastro de voluntários para atuar, caso 

necessário, no período da emergência: engenheiros, arquitetos, técnicos em edificações, assistentes sociais, 
psicólogos, sociólogos, enfermeiros, estagiários nas áreas afins, entre outros. 

 Encaminhar à Defesa Civil o cadastro de voluntários. 
 Fazer registro fotográfico dos cenários nos bairros afetados, bem como de atendimento. 
 Providenciar previamente local e agendar hora para entrevista à imprensa. 
 Providenciar com a Defesa Civil coletes para os entrevistados. 
 Providenciar fotógrafo com experiência em fotografia aérea.  
 Preparar uniforme especial para o Prefeito (Colete, boné ou capacete). 
 Construir um vídeodocumentário sobre cenários de risco e período emergencial. 

 
Recursos Necessários: 
 

• 2 fotógrafos com equipamento, para atuar na Defesa Civil.  
• 1  jornalista, para atuar na Defesa Civil.                      

 
  7.2.8 Secretaria Municipal da Fazenda – Sefa  
 

 Agilizar a liberação de recursos que possam atender às necessidades emergenciais das secretarias envolvidas. 
 Verificar a situação dos imóveis das famílias desabrigadas no Cadastro Municipal de Contribuintes (IPTU), caso 

seja necessário.  
 
Recursos Necessários: 
 

• 1 técnico do cadastro imobiliário.  
• 1 técnico da área financeira.  

 
 
7.2.9 Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico – Seplae 
 

 Garantir a participação e o comprometimento das secretarias municipais na operacionalização do Plano de 
Contingência em conjunto com a CG. 

 Auxiliar a Defesa Civil, por meio do Geoprocessamento, na identificação das áreas afetadas, pontuando nos 
mapas para informação no Formulário de Informação de Danos (Fide). 

 Identificar fonte de recursos e agilizar os processos para aquisição de material e/ou equipamento para atender 
às emergências. 

 Elaborar e disponibilizar, antes do evento crítico, sistema informatizado de atendimento e registro da Defesa 
Civil.  

 Providenciar manutenção do sistema e equipamentos de informática. 
 Providenciar elaboração e impressão de mapas para os grupos regionais.  
 Criar um aplicativo para celular voltado para informações específicas de Defesa Civil: sistema de alerta e 

alarme, boletim meteorológico, informações gerais, etc 
 
Recursos Necessários: 
 

 2 técnicos do geoprocessamento.  
 2 técnicos de informática, para atuar na Defesa Civil.  
 1 engenheiro florestal, para atuar na Defesa Civil.  
 1 geógrafo, para atuar na Defesa Civil. 

 
7.2.10 Secretaria Municipal de Defesa Social – Sedes 
 
Secretário / Diretor: 
 

 Caberá ao Secretário Municipal de Defesa Social fornecer informações oficiais à imprensa. 
 Decidir a deflagração de eventuais estados de atenção, alerta ou alerta máximo e informar às 
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secretarias.  
 Indicar ao Prefeito a necessidade de decretação de situação de emergência ou estado de calamidade 

pública. 
 Convocar as secretarias para atuação. 
 Distribuir as demandas ao Gabinete Operacional. 
 Estabelecer parceria com a Cepdec, visando utilização de aeronave, equipe para sobrevoo: Prefeito, 

Secretário Sedes, Diretor da Defesa Civil e fotógrafo Secom. 
 Coordenar e implementar as ações de socorro, assistência e reconstrução. 
 Realizar simulado – ensaio quente.  
 Organizar os grupos de resposta regional.  
 Formular processo de decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública. 
 Estabelecer parceria com Universidade, buscando estagiários para atendimento às famílias afetadas.  
 Providenciar segurança nos abrigos, em conjunto com a Sead e Sedu. 
 Mobilizar o grupo de guarda-vidas, para atuar no socorro e resgate.  
 Adotar os procedimentos necessários com a Caixa, para resgate do FGTS. 

 
Técnicos: vistoria e social 
 

 Isolar áreas de risco e adesivar edificações interditadas. 
 Identificar locais para instalação das bases regionais. 
 Monitorar permanentemente os índices pluvio-fluviométricos e as previsões meteorológicas. 
 Monitorar as áreas de risco, visando à prevenção (limpeza de rios, valões e encostas).           
 Realizar leitura dos pluviômetros e manter a comunidade informada sobre os índices de chuva. 
 Revisar e implementar o Plano de Contingência. 
 Elaborar e apresentar a Diretriz Operacional.  
 Promover a capacitação dos agentes envolvidos. 
 Realizar ações educativas e preventivas junto às comunidades, por meio dos NUPDECs, tanto em 

período de normalidade quanto de calamidade. 
 Realizar audiência pública, para apresentação do Plano de Contingência a cada dois exercícios.  
 Avaliar a necessidade de abertura de abrigos e acionar a Semas. 
 Remover famílias em situação de risco iminente. 
 Coordenar equipe social, para atendimento às famílias desalojadas. 
 Realizar o cadastramento socioeconômico das famílias desalojadas e encaminhar à Seppom, para 

distribuição dos donativos. 
 Apoiar a Seppom na distribuição e entrega de donativos das famílias desalojadas. 
 Manter o cadastramento social de toda a população desabrigada e dos desalojados. 

 
Administrativo 
 

 Proceder registro de todos os dados pertinentes ao desastre, visando criar um banco de dados das 
ações realizadas pelo município (quantitativo do nº de desabrigados, desalojados, nº de  abrigos públicos, 
donativos entregues, entre outros). 

 Requisitar os equipamentos públicos, para atender à demanda de serviços emergenciais, devendo 
estar disponíveis no Pró-Cidadão.            

 Organizar o espaço no Pró-Cidadão, para mobilidade dos veículos, máquinas e equipamentos.  
 Registrar dados estatísticos de toda a situação do evento.  
 Manter controle diário dos servidores empenhados em regime normal e extraordinário. 
 Adquirir equipamentos de segurança pessoal – EPI e de serviço, necessários para o atendimento na 

emergência: capa de chuva, botas, luvas, uniformes, lonas plásticas, fitas zebradas, pá, enxada, motosserra, 
lanterna, entre outras. 

 Manter em condições de uso os equipamentos: veículos, barcos, motosserra e lanterna.  
 Adquirir telhas de fibrocimento, para recomposição de edificações sinistradas por vendavais etc (ata de 

registro de preço).  
 Providenciar adesivos para carros que estarão a serviço da Defesa Civil. 
 Providenciar adesivos para identificar edificações interditadas. 

 
7.2.11 Secretário Especial de Agricultura, Agroturismo, Aquicultura e Pesca – Seap  
 

 Realizar vistorias técnicas na área rural: vias de acesso, edificações, perda na piscicultura, pecuária, 
frustração de safras, risco de rompimento de barragens, entre outros.             

 Fotografar os cenários, para efeito de registro documental, visando atender às exigências de 
decretação.     
 
 
Recursos Necessários: 
 

 1 engenheiro agrônomo. 
 1 técnico agrônomo. 
 1 encarregado. 
 1 veiculo passeio, com motorista. 
 1 moto-niveladora, com operador. 
 1 caminhão truck, com motorista. 
 1 retro-escavadeira, com operador. 

 
Obs: Os recursos deverão ser utilizados para atendimento na área rural. 
 
 
7.2.12 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – Sedec  
 

 Acompanhamento dos setores econômicos (indústria, comércio, serviços), visando subsidiar o 
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diagnóstico das necessidades e perdas. 
 Estabelecer contato com os setores econômicos, visando parceria e encaminhar ao Gabinete 

Estratégico.  
 
Recursos Necessários: 
 

• 1 nutricionista ou economista doméstico, para atuar nos postos de coletas de donativos.  
 1 veículo com motorista, à disposição da Defesa Civil. 

 
7.2.13 Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - Sedir  
 

 Coordenar campanhas de recebimento e distribuição de donativos. 
 Definir, em conjunto com a Setur e Seppom, locais para postos de recebimento e armazenamento de 

donativos.  
 Coordenar todo procedimento necessário para o recebimento, triagem e entrega de donativos nos 

abrigos e bairros (logística, transporte, etc). 
  Providenciar com a Secom, a divulgação de campanhas de arrecadação de donativos.  
 Controlar a entrada e saída dos donativos, para prestação de contas com a Semas e Defesa Civil.  
 Efetuar registro fotográfico, visando subsidiar relatórios, prestação de contas, entre outros. 
 Fornecer documentação civil básica (2ª via de certidão de nascimento) e/ou facilitar o 

encaminhamento às pessoas atingidas, quando necessário. 
 
 Recursos Necessários: 
 

• 2 assistentes sociais, para atuar na Defesa Civil.  
• 1 psicólogo, para atuar na Defesa Civil.  
 1 veículo tipo van, à disposição da Defesa Civil. 
 1 veículo de passeio, à disposição da Defesa Civil. 

 
7.2.14 Secretaria Municipal de Educação – Sedu  
 

 Indicar e disponibilizar escolas para abrigamento, conforme listagem dos bairros indicados pela Defesa 
Civil e repassar para a Sedes e Semas, até a segunda quinzena do mês de outubro do exercício vigente, com 
nome e telefone dos responsáveis que deverão ficar em alerta, para acionamento 24 horas. 

 Designar cozinheiras e auxiliares de cozinha para trabalho permanente nos alojamentos, 
preferencialmente, com experiência, ficando responsáveis pela preparação das refeições (caso o alimento seja 
produzido no abrigo).  

 Garantir transferência de escola de alunos das áreas atingidas, em caso de mudança do local. 
 Enviar a Instrução de Serviço à Semas e Sedes. 
 Apoiar a Semas no gerenciamento dos abrigos.  

 
Recursos Necessários: 
 

• Cozinheiras e auxiliares de cozinha, conforme a quantidade de abrigos. 
• Nutricionistas, para acompanhamento e elaboração de cardápios.  
• Estabelecer parceria com empresa contratada para disponibilizar ônibus para transportar 

desabrigados, caso seja necessário.  
• Auxiliar administrativo para apoiar a Semas no gerenciamento dos abrigos. 

 
7.2.15 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – Sedur  
 

 Monitorar e combater ocupações e construções irregulares nas áreas de risco. 
 Auxiliar a Defesa Civil, concedendo técnicos para formação das equipes que realizarão vistorias nos 

imóveis afetados.  
 Disponibilizar banheiros químicos para quadras e abrigos, caso necessário.  

 
Recursos Necessários:  
 

• Fiscais municipais, para monitoramento de ocupações e construções irregulares nas áreas de risco. 
• 4 técnicos em edificações, para atuar na Defesa Civil; 
• 6 arquitetos/engenheiros, para atuar na Defesa Civil;   
 1 veículo kombi com motorista, à disposição da Defesa Civil; 
 1 veiculo passeio com motorista, à disposição da Defesa Civil; 

        
 
7.2.16 Secretaria Municipal de Habitação – Sehab  
 

 Fazer interface com os abrigos, no sentido de conhecer os desabrigados haja vista a demanda já 
atendida pelo aluguel social desenvolvido pela Sehab. 

 Garantir a inclusão de 100 famílias desabrigadas em aluguel social emergencial, pelo período de 3 
meses, podendo ser prorrogado por mais 3 meses (considerando as características do imóvel de origem e a 
forma como o mesmo foi afetado) mediante disponibilidade de recursos próprios ou captados com os entes 
federados. 

 Solicitar suplementação de orçamento, para pagamento de aluguel social emergencial para o exercício 
de 2015 e 2016. 

 Gerenciar e prestar conta do recurso federal utilizado para o Aluguel Social. 
 
Recursos Necessários: 
 

• 1  arquiteto, para atuar na Defesa Civil.  
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 Assistentes Sociais , para atuar na gestão do aluguel social emergencial. 
 1 veiculo com motorista, à disposição da Defesa Civil. 

 
7.2.17 Secretaria Municipal de Assistência Social – Semas 
 

 Realizar capacitação, em conjunto com a Defesa Civil, para atuação na emergência.  
 Instalar e gerenciar os abrigos temporários, mantendo equipe técnica, alimentação (marmitex) e 

demais recursos necessários aos desabrigados.  
 Acionar a Sedu, para abertura de abrigos públicos. 
 Encaminhar as famílias desabrigadas para os serviços, programas e projetos da Administração. 
 Fazer levantamento socioeconômico das famílias desabrigadas e encaminhar à Defesa Civil. 
 Repassar à Defesa Civil e à SESA, diariamente, o número de desabrigados.  
 Solicitar à Defesa Civil a realização de vistoria dos imóveis, para possibilidade ou não de retorno das 

famílias;  
 Dar suporte à Defesa Civil no acompanhamento e cadastramento sócio-econômico das famílias 

desalojadas quando não houver necessidade ou o número de abrigos públicos abertos não forem expressivos.  
 Liberar kit limpeza e cestas básicas às famílias identificadas nos abrigos, para desinfecção e 

descontaminação do ambiente no retorno para casa. 
 Disponibilizar os CRAS locais, a fim de auxiliar nos atendimentos sociais de emergência, bem como a 

logística para funcionamento da base regional da Defesa Civil.  
 Adotar procedimentos necessários para aquisição de cestas básicas, colchões, kits de limpeza, entre 

outros, para atendimento às vítimas afetadas/desalojadas pelas chuvas, incêndios ou desastres (Benefício 
Eventual – LOAS). 
 
Recursos Necessários: 
 

• Todos os assistentes sociais e psicólogos lotados na Semas (capacitados) para gerenciamento de 
abrigos provisórios. 

• 2  assistentes técnicos. 
• 1 veículo kombi, com motorista.  
• 1 veículo passeio, com motorista.  
• 1500 cestas básicas, para atendimento aos desabrigados e desalojados. 
• 1500 colchões (750 em estoque para pronto emprego e restante em ata de registro de preço), para 

atendimento aos desabrigados e desalojados. 
• Roupas de cama, banho, cobertores, fraldas descartáveis (adulto e infantil).  
• 1500 kits limpeza (estoque para atendimento emergencial).              

 
7.2.18 Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Semma  
 

• Monitorar e fiscalizar Área de Interesse Ambiental – AIA, Área de Preservação Permanente - APP e 
áreas de risco, impedindo ocupações. 

• Acompanhamento e monitoramento das consequências oriundas dos desastres que possam afetar os 
recursos ambientais (água, ar, solo, flora, fauna). 
 
Recursos Humanos: 
 

• 1 geógrafo, para atuar na Defesa Civil.  
• 1 engenheiro ambiental, para atuar na Defesa Civil.  
• 1 engenheiro civil, para atuar na Defesa Civil.  
• 1 biólogo, para atuar na Defesa Civil.  
• 4  fiscais ambientais.  

 
Recursos Necessários: 
 

 2  veículos tração 4X4 com motorista, à disposição da Defesa Civil. 
 1  barco motor com condutor, à disposição da Defesa Civil.         

 
7.2.19 Secretaria Municipal de Obras – Seob  
 

 Monitorar e restabelecer os cenários para correção do risco iminente (sistemas de drenagem, vias 
públicas, equipamentos públicos, pontes, etc).  

 Estabelecer parceria com as empresas contratadas para disponibilizar recursos humanos e 
equipamentos no atendimento às emergências.  
 
Recursos Necessários: 
 

• 4  engenheiros civis,  para atuar na Defesa Civil.  
• 2 técnicos de edificações,  para atuar na Defesa Civil.  
 1  veículo com motorista, à disposição da Defesa Civil. 
• Equipamentos a serem disponibilizados pelas contratadas (caminhões, retroescavadeira, pá 

carregadeira, poclain etc).         
 
7.2.20 Secretaria Municipal de Políticas Públicas Para Mulheres - Seppom  
 

 Coordenar campanhas de recebimento e distribuição de donativos. 
 Definir, em conjunto com a Setur e Sedir, locais para postos de recebimento e armazenamento de 

donativos.  
 Coordenar todo procedimento necessário para o recebimento, triagem e entrega de donativos nos 

abrigos e bairros (logística, transporte, etc). 
 Coordenar a distribuição dos donativos às famílias desalojadas, com apoio dos policiais militares do 
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Vídeomonitoramento, mediante cadastros fornecidos pela Defesa Civil. 
  Providenciar, em conjunto com a Secom, a divulgação de campanhas de arrecadação de donativos.  
 Controlar a entrada e saída dos donativos, para prestação de contas com a Semas e Defesa Civil. 
 Efetuar registro fotográfico, visando subsidiar relatórios, prestação de contas, entre outros. 

 
7.2.21 Secretaria Municipal de Saúde – Sesa  
 

 Implementar medidas de redução e/ou eliminação dos riscos à saúde, associados ao desastre em cada 
setor: Vigilância Ambiental em Saúde, Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária, Vigilância em Saúde do 
Trabalhador e Atenção à Saúde. 

 Realizar procedimentos e atendimentos nos abrigos.  
 Orientar as famílias, com noções básicas de higiene e limpeza doméstica depois dos alagamentos. 
  Providenciar medicamentos, vacinas, ambulâncias, entre outros. 

 
Recursos Necessários: 
 

• 6 assistentes sociais, para atuar na Defesa Civil.   
• 3 arquitetos, para atuar na Defesa Civil. 

  
7.2.22 Secretaria Municipal de Serviços – Sese  
 

a) Implementar ações preventivas: 
• Limpezas das encostas, rios, canais, boca de lobo e vias de drenagens.  
b) Implementar ações para atendimento às necessidades do período emergencial:  
• Remover lixos, entulhos e terras nas áreas sinistradas.  
• Desobstruir vias públicas. 
• Promover sucção de água acumulada e esgoto. 
• Transportar mudanças das famílias atingidas.  
c) Realizar corte e poda de árvores que ofereçam risco à população em vias públicas. 
d) Estabelecer parcerias com as empresas contratadas, para disponibilizar operários e equipamentos, 

para atendimento a emergências.     
 
Recursos Necessários:  
 

• 2  encarregados de serviços. 
• 3  pá-carregadeiras com operadores.  
• 2  retro-escavadeiras com operadores.  
• 5  caminhões truck com motoristas.  
• 1  caminhão munck com motorista. 
• 2 caminhões-baú com motoristas - transportes de mudanças/remoções.  
• 1 carro-pipa com motorista.  

 
Equipes de Serviços: 
 

• Equipe tapa-buracos.  
• Equipe c/ caminhão limpa-fossa (alta pressão).  
• Equipe para corte de árvores.  

 
7.2.23 Secretaria Municipal de Trabalho e Renda – Seter  
 

• Priorizar o atendimento relativo à emissão de 2ª via de documentos (Carteira de Trabalho e 
Previdência Social – CTPS e CPF) à população afetada.  

• Criar banco de dados, visando promover a inclusão das famílias afetadas em programa e projeto de 
geração de emprego e renda. 

• Apoiar a Defesa Civil nos serviços administrativos (orientação e emissão de declaração para fins de 
comprovação na empresa), justificando a ausência no trabalho, bem como comprovação com a Caixa, para 
resgate de FGTS. 

• Apoiar a Defesa Civil no controle (cautela) da entrega e recebimento dos equipamentos pessoais: capa 
de chuva, botas, uniformes, entre outros, aos servidores que atuarão na emergência.  
 
Recursos Necessários: 
 

 2 auxiliares administrativos, para atuar na Defesa Civil.   
 Computadores e copiadoras, à disposição da Defesa Civil – quantitativo a ser definido pela Seter.  

 
7.2.24 Secretaria Municipal de Turismo – Setur  
 

 Identificar e catalogar as quadras e ginásios esportivos para abrigamento, depósito e triagem de donativos, 
entre outros.  

 Definir com a Semas, Sedir e Seppom os locais para serem utilizados para abrigamento, recebimento e 
armazenamento de donativos.  

 Providenciar a liberação das quadras poliesportivas comunitárias. 
 Auxiliar na coordenação de recebimento, triagem e distribuição de donativos. 
 Enviar lista dos ginásios poliesportivos à Sedes, Semas, Sedir e Seppom, contendo os nomes, endereços, 

telefones de contato dos responsáveis pelos espaços. 
 Acompanhar e apoiar a Defesa Civil e a Semas na abertura e funcionamento dos abrigos nos ginásios e quadras 

esportivas, caso seja necessário.  
 Enviar a Instrução de Serviço à Sedir, Seppom e Semas. 
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8 - 49 BAIRROS COM ÁREAS DE RISCO, VULNERÁVEIS ÀS AÇÕES DE DESASTRES NO MUNICÍPIO DA 
SERRA – PMRR, AGRUPADOS EM 7 REGIÕES.  
 
Região de Nova Almeida 
 

 Boa Vista I 
 São João 
 Serramar  
 Praiamar 
 Parque das Gaivotas 

  
Região de Jacaraípe 
  

 Bairro das Laranjeiras 
 Parque Jacaraipe 
 Residencial Jacaraipe  
 São Patrício 
 Lagoa de Jacaraipe  
 Costa Dourada 
 Praia de Carapebus  
 Balneário de Carapebus 
 São Francisco  
 Feu Rosa  
 Vila Nova de Colares 

 
Região Civit  
 

 Nova Carapina I  
 Nova Carapina II 
 Eldorado  
 Serra Dourada I 
 Serra Dourada II  
 Serra Dourada III 
 Cidade Pomar  
 Santa Rita de Cássia 
 Maringá 

 
Região Serra Sede 
  

 Planalto Serrano Blocos A, B e C 
 Vista da Serra I 
 Vista da Serra II 
 Divinópolis 
 Jardim Bela Vista 
 Cascata 
 Belvedere 

 
Região Anchieta 
 

 Central Carapina 
 Jardim Tropical 
 José de Anchieta II 
 José de Anchieta III 
 Solar de Anchieta 
 Diamantina 
 Cantinho do Cèu 
 Taquara I 
 Taquara II 

 
Região de Carapina 
  

 Jardim Carapina  
 Hélio Ferraz 
 Carapina Grande  
 Boa Vista II 
 André Carlone 

 
Região Laranjeiras 
  

 Novo Horizonte  
 Guaraciaba 
 Camará 

 
9 – REDE DE SERVIÇOS 
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Ações a serem desenvolvidas quando das ocorrências emergenciais e órgãos que serão acionados de acordo 
com cada situação. 
   
1. Isolamento e segurança da área atingida  
 

 Transito Municipal  
 Policia Militar  
 Policia Rodoviária Federal 

 
2. Combate a Sinistros – busca, salvamento (ABS) e resgate de vítimas 
 

 Corpo de Bombeiros  
 Brigadas de Incêndio  
 Guardas Vidas Municipal  

     
3. Atendimento Hospitalar  
 

 Corpo de Bombeiros  
 Secretaria Municipal de Saúde  
 SAMU – Resgate (Suporte Avançado ) 
 Central de Ambulância (Suporte Básico)  

 
4. Atendimento Médico Especializado  
 

 Hospital Dório Silva  
 Hospital Jaime Santos Neves  
 Hospital Metropolitano  
 Vitoria Apart  Hospital  
 Unidade de Pronto Atendimento de Carapina – UPA  
 Pronto Atendimento - Carapina  

 
5. Cadastro de vítimas, registro geral e processamento das informações: 
 

 Defesa Civil Municipal - Comdec/Sedes  
 Secretaria Municipal de Ação Social - Semas  
 Secretaria Municipal de Saúde - Sesa  

 
6. Divulgação das informações para Imprensa:  
 

 Secretaria Municipal de Comunicação Social – Secom  
       
7. Ações de Vigilância Sanitária e Epidemiológica/ Vig. Água/ Vig. Desastres e Outros:  
 

 Secretaria Municipal de Serviços 
 Cesan  
 Edp – Escelsa  
 Oi 

 
8. Descontaminação e desinfecção das áreas atingidas.  

 
 Secretaria Municipal de Saúde – Sesa  
 Secretaria Estadual de Saúde - Sesa 
 Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Semma 
 Instituto Estadual de Meio Ambiente - IEMA 

 
9. Remoção, identificação, tratamento e sepultamento de cadáveres. 

 
 Instituto Médico Legal – IML 
 Secretaria Municipal de Serviço – Sese 
 Policia Civil (Policia Técnico – Cientifica) 

 
10. Avaliação de danos e levantamento das necessidades 

 
 Secretarias Municipais e Estaduais nas demandas que lhes forem afins 
 Secretaria Municipal de Defesa Social – Sedes/ Comdec 

 
9.1 - CONTATOS DE REDE DE SERVIÇOS 
 

Órgãos Telefone 
Cesan  2127-5013 

Escelsa  08007210707 - 3348-4000 

Policia Rodoviária Federal  3251-1112 – 99831-5137 
Policia Militar  190- 3636-0204 

 
Arcelor Mital 
 

3348-1132/ 99292-1322 
99292-2996/ 3348-2095 
98115-8220/ 33482503 
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Corpo de Bombeiros  193 / 3138-1063 

Defesa Civil Estadual /REPDEC 99993 - 2779 - 3137- 4418   
 

Defesa Civil Cariacica 3346-6100  
Defesa Civil Vila Velha  3388-2029/4346 
Defesa Civil Vitória  3382-6167/  98818-4438   
Defesa Civil Fundão  3267-1944/ 99794-0505 
Defesa Civil Viana  3255-1109/ 992789174 
SAMU – Resgate (Suporte Avançado ) 192 
Central de ambulância (Suporte Básico)  0800 0812192 
Hospital Dório Silva  3328-5035 
Hospital Jaime Santos Neves  3331-7500 

Hospital Metropolitano  2104-7000 
Vitoria Apart  Hospital  3201-5555  /  3201-5559 

Oi 103 31 

Secretaria Estadual de Saúde - SESA 3636-8300 

Instituto Estadual de Meio Ambiente - IEMA 3317-8452 

Instituto Médico Legal – IML 3137-9127 

Policia Civil (Polícia Técnico – Cientifica) 3315-9154   
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DECRETO 6867
Publicação Nº 29621

 

DECRETO Nº 6867, DE 12 DE NOVEMBR DE 2015 
Altera dispositivos do Decreto nº 6671/2015, que estabelece normas relativas ao encerramento do 
exercício financeiro de 2015 e dá outras providências. 
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, que lhes são 
conferidas pelo inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município, 
 
D   E   C   R   E   T   A  : 
 
Art. 1º O artigo 6º do Decreto nº 6671, de 16 de outubro de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 6 Ficam vedadas: 
I. A emissão de AF (Autorização de Fornecimento), a partir de 11 de dezembro de 2015; 

II. O recebimento de materiais no almoxarifado, após o dia 15 de dezembro de 2015.” 
Art. 2º O § 2º do artigo 11 do Decreto nº 6671/2015 passa a vigorar com a seguinte redação: 
§ 2º Todos os processos de despesas realizadas até 22 de dezembro de 2015, contendo os documentos 
comprobatórios do respectivo crédito devidamente atestados, serão encaminhados ao Departamento de 
Contabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda e/ou setor equivalente nos órgãos da Administração Indireta, até 
o dia 30 de dezembro de 2015, para liquidação e inscrição em restos a pagar processados. 
Art. 3º O anexo deste Decreto substitui o Anexo do Decreto nº 6671/2015. 
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 

 
Palácio Municipal em Serra, aos 12 de novembro de 2015. 

 
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS 

Prefeito Municipal 
 

ANEXO 
PRAZOS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015 

03/11/2015 Pedido de Autorização de Despesa – PAD; Art. 4º. 
SEAD/ 

PROTOCOLO 

13/11/2015 Emissão das Notas de Reserva; Art. 5º. SEPLAE 

04/12/2015 Emissão das Notas de Empenho; Art. 9º. SEFA/DC 

30/12/2015 Solicitação para liquidação de despesas; Art. 11º § 2º. SEFA/DC 

22/12/2015 Pagamento de despesas; Art. 14º. SEFA/DF 

13/12/2015 Encerramento dos Adiantamentos; Art. 15º.  
SEAD/ 

PROTOCOLO 

18/12/2015 Recolhimento dos saldos dos Adiantamentos não utilizados; art. 15º § 3º   

18/12/2015 Entrega das Prestações de Contas dos Adiantamentos; art. 15º § 4º      

22/12/2015 Anulação de empenhos de suprimentos de fundos;  SEFA/DC 

30/12/2015 Registro contábil da prestação de contas de Suprimentos de Fundos;  SEFA/DC 

29/03/2016 
Mensagem de encaminhamento contendo sumário da documentação acostada, declarando que apresenta, perante o 
Tribunal de Contas, em mídia eletrônica, as peças e documentos de sua prestação de contas, responsabilizando-se 
pelo inteiro teor dessas informações. 

CG 

22/02/2016 

Relatório de gestão abordando aspectos de natureza orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patrimonial, 
organizado de forma que permita uma visão sistêmica do desempenho e da conformidade da gestão do município 
durante o exercício financeiro a que se refere a prestação de contas, em relação às diretrizes orçamentárias 
estabelecidas para aquele exercício e à legislação em vigor. 

SEPLAE 

O relatório de gestão deverá destacar, dentre outros aspectos: Art. 16º 

a) O atendimento aos limites constitucionais para realização de despesas em ações e serviços públicos de saúde, na 
manutenção e no desenvolvimento do ensino, remuneração dos profissionais do magistério, pertinência dos recursos 
aplicados em saúde e educação, transferências para o Poder Legislativo, dentre outros limites impostos pela 
Constituição Federal; 

  

b) O atendimento aos limites estabelecidos pela LRF para despesas com pessoal, endividamento, operações de 
crédito, inclusive por antecipação de receitas orçamentárias, concessão de garantias e contra garantias, obrigações 
contraídas no último ano de mandato, dentre outros limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal; 

  

c) As medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal, se excedente ao respectivo limite, quando for 
o caso;   

d) O cumprimento das metas estabelecidas na LDO;   

e) O reflexo da renúncia de receitas no desenvolvimento econômico e social do município, considerando, inclusive, o 
reflexo nas contas públicas municipais;   

f) A adoção de medidas de compensação para a renúncia de receitas;   
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g) O cumprimento dos programas previstos na LOA e sua consonância com a LDO e com o PPA, descrevendo de 
forma analítica as atividades dos órgãos e entidades do Poder Executivo, a execução dos programas incluídos na 
LOA, com indicação das metas físicas e financeiras previstas e executadas; 

  

h) A inscrição, a baixa e os pagamentos de precatórios, evidenciando a política adotada pelo governo do município 
para o pagamento da dívida, na forma das disposições contidas no artigo 100 da CRFB/88;   

i) O montante dos gastos com publicidade dos órgãos e entidades da Administração Pública, inclusive as empresas e 
sociedades de economia mista municipais;   

j) As estratégias operacionais adotadas pela Procuradoria Geral do Município no que se refere à recuperação dos 
créditos tributários municipais;   

k) O atendimento das recomendações e/ou determinações contidas nos pareceres prévios emitidos pelo TCEES;   

l) O desempenho da arrecadação das receitas municipais, destacando as providências adotadas no âmbito da 
fiscalização das receitas e combate à sonegação, bem como as demais ações voltadas para o incremento das 
receitas de competência do Município; 

  

m) A participação acionária do Município, em 31 de dezembro, nas empresas públicas e sociedades de economia 
mista, com indicação dos resultados obtidos no exercício, sob análise.   

11/03/2016 Balanço Orçamentário,  SEFA/DC 

11/03/2016 Balanço Financeiro  SEFA/DC 

11/03/2016 Balanço Patrimonial. SEFA/DC 

11/03/2016 Demonstrativo de Variação Patrimoniais,  SEFA/DC 

11/03/2016 Demonstrativo Dívida Fundada,  SEFA/DC 

11/03/2016 Demonstrativo Dívida Flutuante,  SEFA/DC 

11/03/2016 Demonstrativo Fluxo de Caixa  SEFA/DC 

11/03/2016 Demonstrativo Mutações Patrimônio Líquido SEFA/DC 

11/03/2016 

Balancete da execução orçamentária, da receita e da despesa,consolidado e acumulado até o mês de dezembro, 
detalhando as contas de receita que possuem títulos genéricos e demonstrando a previsão orçamentária, a 
movimentação dos créditos adicionais, os valoresempenhados, liquidados e pagos, e a fonte de recursos, 
detalhando: 

SEFA/DC · Órgão/Unidade orçamentária 

· Função/subfunção 

· Programa 

· Projeto/atividade 

· Elemento de despesa 

· Execução da receita 

11/03/2016 

Balancete da execução orçamentária, da receita e da despesa, consolidando as unidades orçamentárias do Poder 
Executivo, acumulado até o mês de dezembro, detalhando as contas de receita que possuem títulos genéricos e 
demonstrando a previsão orçamentária, a movimentação dos créditos adicionais, os valores empenhados, liquidados 
e pagos, e a fonte de recursos, detalhando: 

SEFA/DC · Órgão/Unidade orçamentária 

· Função/subfunção 

· Programa 

· Projeto/atividade 

· Elemento de despesa 

· Execução da receita 

22/02/2016 Cálculo do percentual de recursos próprios aplicados em saúde conforme a Lei Complementar 141/2012, gerado pelo 
Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Saúde – SIOPS. SESA 

06/01/2016 Relação de restos a pagar existentes no encerramento do exercício; art. 11 § 2º SEFA/DC 

11/03/2016 Relação de restos a pagar cancelados no exercício SEFA/DC 

11/03/2016 Extratos bancários das contas vinculadas às despesas com Saúde e Ensino, relativos ao mês de encerramento do 
exercício, com respectivas conciliações bancárias. SEFA/DC 

11/03/2016 Demonstrativo de despesas liquidadas em ações e serviços públicos de Saúde. SEFA/DC 

11/03/2016 Demonstrativo de despesas liquidadas em ações e serviços públicos Ensino. SEFA/DC 

02/03/2016 Parecer do Conselho de Fiscalização sobre a prestação de contas dos recursos do FUNDEB. (artigo 27 da Lei Federal 
nº 11.494/2006); art. 17º SEDU 
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02/03/2016 Parecer do Conselho de Fiscalização sobre a prestação de contas dos recursos aplicados em Ações e Serviços 
Públicos de Saúde (arts. 34 a 37 da Lei Complementar Federal nº 141/2012); art. 18º SESA 

15/01/2016 Relação consolidada dos precatórios judiciais pagos, baixados e inscritos no exercício, acompanhado da relação de 
inscrições por ordem cronológica; Art. 21º PROGER 

22/02/2016 
Demonstrativo consolidado dos créditos adicionais contendo informações sobre os créditos abertos no exercício: lei 
autorizativa, instrumentos de abertura, natureza, valor e fonte de recursos utilizada, dentre outras informações; Art. 
20º 

SEPLAE 

22/02/2016 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  SEFA 

22/02/2016 Relatório de Gestão Fiscal SEFA 

22/02/2016 Cópia da lei de desconcentração administrativa, no caso dos municípios onde a gestão dos recursos públicos no 
Poder Executivo Municipal tenha sido objeto de outorga aos Secretários e demais gestores. PROGER 

29/03/2016 Relatório de avaliação do cumprimento do plano de ação para implantação do Sistema de Controle Interno (Art. 3º, 
§ 3º, da Resolução TC nº 227/2011) CGM 

29/03/2016 Relatório e parecer conclusivo do órgão central do sistema de controle interno contendo os elementos previstos na 
Instrução Normativa 28.  CGM 

29/03/2016 
Pronunciamento expresso do chefe do poder atestando ter tomado conhecimento das conclusões contidas no parecer 
conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de controle interno, a que se refere o parágrafo único, do artigo 4º, 
da Resolução TC nº 227/2011. 

CGM 

08/01/2016 

Rol de responsáveis contendo: (Artigo 137, I, do RITCEES, aprovado pela Resolução TC nº 261/2013) 

SEAD 

· Nome 

· Endereço residencial e eletrônico 

· Cargo ou função 

· Inscrição no cadastro de Pessoas Físicas da RFB (CPF) 

· Período de gestão 

· Ato de nomeação e exoneração  

Obs.: Consideram-se responsáveis, para fins dessa prestação de contas: os ordenadores de despesas, contabilistas, 
responsáveis pelo controle interno, responsáveis pelo controle de patrimônio, dentre outros servidores que 
participam direta ou indiretamente no fornecimento de informações contidas nesta prestação de contas. 

22/02/2016 

Relatório de gestão abordando aspectos de natureza orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patrimonial, 
organizado de forma que permita uma visão de conformidade e desempenho dos atos de gestão praticados pelos 
ordenadores de despesa, evidenciando os resultados dos programas desenvolvidos no âmbito de cada órgão. (Artigo 
137, II, do RITCEES, aprovado pela Resolução TC nº 261/2013) 

SEPLAE / 
ORDENADORES 
DE DESPESAS 

29/03/2016 
Relatório e parecer conclusivo emitido pelo controle interno contendo os elementos indicados no ANEXO 12 da 
Instrução Normativa n° 28 TC-ES. (Artigo 135, § 4º c/c artigo 137, IV do RITCEES, aprovado pela Resolução TC nº 
261/2013) 

CGM 

06/01/2016 Inventário anual dos bens móveis. SEAD 

06/01/2016 Resumo do inventário de bens móveis, na forma do Anexo 15 desta instrução normativa. SEAD 

06/01/2016 Demonstrativo analítico das entradas e saídas de bens móveis SEAD 

06/01/2016 Inventário anual dos bens imóveis SEAD 

06/01/2016 Resumo do inventário de bens imóveis SEAD 

06/01/2016 Demonstrativo analítico das entradas e saídas de bens imóveis SEAD 

06/01/2016 Inventário anual dos bens em almoxarifado SEAD 

06/01/2016 Resumo do inventário do almoxarifado – material de consumo SEAD 

06/01/2016 Demonstrativo analítico das entradas e saídas do almoxarifado – material de consumo, SEAD 

06/01/2016 Resumo do inventário do almoxarifado – material permanente SEAD 

06/01/2016 Demonstrativo analítico das entradas e saídas do almoxarifado – material Permanente SEAD 

15/01/2016 Ato de designação da comissão responsável pela elaboração dos inventários. SEAD 

15/01/2016 

Demonstrativo da dívida ativa tributária e não tributária, devidamente assinado pelo gestor e por profissional 
responsável, destacando-se: 

SEFA/DAT 

· saldo inicial; 

· inscrições no exercício; 

· baixas por pagamento; 

· baixas por cancelamentos, acompanhadas de documentação que comprove sua legalidade e motivação; 
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· saldo final. 

15/01/2016 

Demonstrativo de “restos a pagar” evidenciando: 

SEFA/DC 

· os saldos de restos a pagar de exercícios anteriores e os restos a pagar inscritos no exercício sob análise, 
discriminados em: processados e não processados, por exercício, por credor, por fonte de recursos, por função e 
subfunção; 

· os restos a pagar cancelados no exercício sob análise, discriminados em: processados e não-processados, por 
exercício, por credor, por fonte de recursos, por função e subfunção; bem como cópia dos respectivos atos que 
autorizaram o cancelamento. 

11/03/2015 Extratos bancários relativos ao mês de encerramento do exercício. SEFA/DC 

11/03/2015 Termo de verificação de disponibilidades SEFA/DF 

15/01/2016 
Resumo anual da folha de pagamento do exercício financeiro, dosservidores vinculados ao Regime Próprio de 
Previdência Social (RPPS), contendo os proventos, as vantagens e os descontos especificados por natureza, bem 
como as obrigações patronais. 

SEAD 

15/01/2016 
Resumo anual da folha de pagamento do exercício financeiro, dosservidores vinculados ao Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS), contendo os proventos, as vantagens e os descontos especificados por natureza, bem 
como as obrigações patronais. 

SEAD 

11/03/2015 Demonstrativo evidenciando, mensalmente, o valor da despesa liquidada e efetivamente recolhida de contribuições 
sociais patronais, discriminando por instituição previdenciária (RPPS e RGPS). SEFA/DC 

11/03/2015 Demonstrativo evidenciando, mensalmente, o valor retido de contribuições sociais dos servidores e efetivamente 
recolhidos, discriminando por instituição previdenciária (RPPS e RGPS). SEFA/DC 

15/01/2016 Instrumento normativo fixador dos subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito para o exercício a que se refere a 
prestação de contas SEAD 

15/01/2016 Fichas financeiras evidenciando os pagamentos de subsídios ao Prefeito e ao Vice-Prefeito no exercício a que se 
refere a prestação de contas. SEAD 

 
 
 
 
 DECRETO 6871

Publicação Nº 29647

DECRETO Nº 6871, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2015

Torna sem efeito o Decreto nº 6842, de 10 de no-
vembro de 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município,

D E C R E T A :

Art. 1º Torna sem efeito o Decreto nº 6842, de 10 de no-
vembro de 2015, que nomeou ADENILSON DOMINGOS 
DA CONCEIÇÃO, para exercer o cargo em comissão de 
ASSISTENTE TÉCNICO - CC-5 da Secretaria Municipal de 
Administração e Recursos Humanos - Sead.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Palácio Municipal em Serra, aos 12 de novembro de 2015.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO 6872
Publicação Nº 29643

DECRETO Nº 6872, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2015
Nomeia Assistente Técnico – Sead.
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município,
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 13 e 14, II, § 2º 
da Lei nº 2.360/2001,

D E C R E T A :

Art. 1º Nomeia HOSANA BONFIM DOS SANTOS, para 
exercer o cargo em comissão de ASSISTENTE TÉCNICO – 
CC-5 da Secretaria Municipal de Administração e Recursos 
Humanos – Sead, com remuneração e atribuições previs-
tas em leis específicas.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Palácio Municipal em Serra, em 12 de novembro de 2015.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal
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DECRETO 6873
Publicação Nº 29646

DECRETO Nº 6873, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2015
Nomeia Assistente Técnico – Sead.
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município,
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 13 e 14, II, § 2º 
da Lei nº 2.360/2001,

D E C R E T A :

Art. 1º Nomeia PAULO APOLO DE JESUS SANTOS, para 
exercer o cargo em comissão de ASSISTENTE TÉCNICO – 
CC-5 da Secretaria Municipal de Administração e Recursos 
Humanos – Sead, com remuneração e atribuições previs-
tas em leis específicas.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Palácio Municipal em Serra, em 12 de novembro de 2015.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO 6874
Publicação Nº 29645

DECRETO Nº 6874, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2015

Nomeia Chefe da Divisão de Projetos Habitacionais 
- Semas.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município,

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 13 e 14, II, § 2º 
da Lei nº 2.360/2001,

D E C R E T A :

Art. 1º Nomeia MÔNICA AMARAL GOMES, para exercer 
o cargo em comissão de CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS 
HABITACIONAIS - CC-4 da Secretaria Municipal de Assis-
tência Social – Semas, com remuneração e atribuições 
previstas em leis específicas.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Palácio Municipal em Serra, em 12 de novembro de 2015.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO 6875
Publicação Nº 29624

DECRETO Nº 6875, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2015

Regulamenta no Âmbito do Poder Executivo Munici-
pal a Lei Federal nº 12.846/2013, que dispõe sobre 
a responsabilização administrativa e civil de pesso-
as jurídicas pela prática de atos contra a Administra-
ção Pública e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgâni-
ca do Município e em conformidade com a Lei Federal nº 
12.846/2013,

D E C R E T A :

Art. 1° Este Decreto regulamenta, no âmbito do Poder 
Executivo Municipal, a responsabilização objetiva adminis-
trativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a 
Administração Pública Municipal, de que trata a Lei Federal 
n° 12.846/2013.

Parágrafo único. As sanções previstas na Lei Federal n° 
8.666/1993 e/ou em outras normas de licitações e contra-
tos da Administração Pública, cujas respectivas infrações 
administrativas guardem subsunção com os atos lesivos 
previstos na Lei Federal n° 12.846/13, serão aplicadas 
conjuntamente, nos mesmos autos, observando-se o pro-
cedimento previsto neste Decreto, desde que ainda não 
tenha havido o devido sancionamento por outros órgãos 
da Administração Pública.

Art. 2° A apuração da responsabilidade administrativa de 
pessoa jurídica que possa resultar na aplicação das san-
ções previstas no artigo 6° da Lei Federal n° 12.846/2013, 
bem como aquelas que se enquadram na situação prevista 
no parágrafo único no artigo anterior, será efetuada por 
meio de Processo Administrativo de Responsabilização – 
PAR, obrigatoriamente procedido de Procedimento de In-
vestigação Preliminar, de caráter sigiloso e não punitivo. 

CAPÍTULO II

DA INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR

Art. 3° O procedimento de investigação será destinado 
à averiguação de indícios de autoria e materialidade de 
todo e qualquer fato que possa acarretar a aplicação das 
sanções previstas na Lei Federal n° 12.846/2013 e caberá 
exclusivamente ao Órgão Central do Sistema de Controle 
Interno Municipal. 

Art. 4° O procedimento de investigação poderá ser inau-
gurado pela autoridade máxima do órgão prevista no arti-
go 3° deste Decreto: 

I. de ofício; 

II. em face de requerimento ou representação formulada 
por qualquer pessoa por qualquer meio legalmente per-
mitido, desde que contenha informações sobre o fato e 
seu provável autor, bem como a qualificação mínima que 
permita sua identificação e localização; 
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III. por comunicação de outro órgão ou entidade estatal, 
acompanhado de despacho fundamentado da autoridade 
máxima, contendo a descrição do(s) fato(s), seu(s) pro-
vável(is) autor(es) e devido enquadramento legal na Lei 
Federal nº 12.846/2013, bem como da juntada da docu-
mentação pertinente. 

§ 1° A competência administrativa prevista neste artigo 
poderá ser delegada, vedada subdelegação. 

§ 2° O conhecimento por manifestação anônima não im-
plicará ausência de providências, desde que obedecidos os 
mesmos requisitos para as representações em geral cons-
tantes no inciso II deste artigo. 

§ 3° Sempre que tomar conhecimento de fato que possa 
ser objeto de responsabilização administrativa por qual-
quer dos atos lesivos na Lei Federal nº 12.846/2013, a 
autoridade máxima de cada órgão deverá encaminhar, no 
prazo de 10 dias, contados de sua ciência, comunicação 
formal ao órgão descrito do artigo 3° deste Decreto, sob 
pena de responsabilização penal, civil e administrativa, 
nos termos da legislação específica aplicável. 

Art. 5° O servidor responsável pela investigação poderá 
utilizar-se de todos os meios probatórios admitidos em lei 
para a elucidação dos fatos e aqueles que lhe são corre-
latos. 

§1° A autoridade máxima do Órgão Central do Sistema de 
Controle Interno poderá: 

I. requisitar nominalmente servidores estáveis do órgão 
ou entidade envolvida na ocorrência para auxiliar na inves-
tigação, sendo que, neste caso, a requisição terá caráter 
irrecusável;

II. solicitar, por intermédio da autoridade instauradora, ao 
órgão de representação judicial que requeira as medidas 
judiciais necessárias para a investigação das infrações, no 
País ou no exterior. 

Art. 6° A investigação deverá ser concluída no prazo de 
90 dias, podendo ser prorrogado por igual período pela 
autoridade instauradora. 

Art. 7° Esgotadas as diligências ou vencido o prazo cons-
tante no artigo anterior o responsável pela condução do 
procedimento investigatório elaborará relatório conclusivo, 
o qual deverá conter: 

I. o(s) fato(s) apurado(s);

II. o(s) seu(s) autor(es); 

III. o(s) enquadramento(s) legal(is) nos termos da Lei Fe-
deral nº 12.846/2013;

IV. a sugestão de arquivamento ou de instauração de PAR 
para apuração da responsabilidade da pessoa jurídica, 
bem como o encaminhamento para outras autoridades 
competentes, conforme o caso. 

Art. 8° Recebidos os autos do procedimento de investi-
gação na forma prevista no artigo anterior, a autoridade 
prevista no artigo 3° deste Decreto poderá determinar a 
realização de novas diligências, o arquivamento da maté-
ria ou a instauração de PAR. 

Parágrafo único. Em caso de fato novo e/ou novas pro-
vas, os autos do procedimento de investigação poderão 

ser desarquivados, de ofício ou mediante requerimento, 
pela autoridade descrita no artigo 3° deste Decreto, em 
despacho fundamentado. 

CAPÍTULO III

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO  
DE RESPONSABILIZAÇÃO

Art. 9° A competência para a instauração e julgamento do 
PAR é da autoridade máxima do órgão da Administração 
Direta ou Indireta, em face da qual foi praticado o ato le-
sivo, sob pena de responsabilidade.

§ 1º Em caso de omissão da autoridade máxima do órgão 
previsto no artigo 9º deste Decreto, compete ao Órgão 
Central do Sistema de Controle Interno a atribuição acima 
mencionada.

§ 2° No âmbito da competência concorrente, tornar-se-á 
preventa a autoridade que primeiro instaurar o PAR. 

SEÇÃO I

Da Instauração, Tramitação e Julgamento do PAR

Art. 10 A instauração do processo administrativo para 
apuração de responsabilidade administrativa dar-se-á por 
portaria, a ser publicada no Diário Oficial e deverá conter: 

I. o nome e o cargo da autoridade instauradora; 

II. o nome empresarial, a firma, a razão social ou a deno-
minação da pessoa jurídica; 

III. o número da inscrição da pessoa jurídica ou entidade 
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ; 

IV. os membros da comissão processante, com a indicação 
de um presidente; 

V. a síntese dos fatos, as normas pertinentes à infração e 
a sanção cabível; 

VI. o prazo para a conclusão do processo e a apresentação 
de relatório sobre os fatos apurados e eventual responsa-
bilidade da pessoa jurídica. 

Parágrafo único. Fatos não mencionados na portaria po-
derão ser apurados no mesmo processo administrativo de 
responsabilização, independente de aditamento ou com-
plementação do ato de instauração, garantido o contradi-
tório e a ampla defesa, mediante nova notificação. 

Art. 11 O PAR será conduzido por comissão processante 
composta por 3 servidores estáveis e exercerá suas ati-
vidades com independência e imparcialidade, assegurado 
o sigilo necessário não apenas á elucidação do fato ou a 
preservação da imagem dos envolvidos, mas também ao 
interesse da Administração Pública, garantido o direito à 
ampla defesa e ao contraditório. 

§ 1° A autoridade máxima do Órgão Central do Sistema de 
Controle Interno poderá requisitar nominalmente servido-
res estáveis do órgão ou entidade envolvida na ocorrência 
para auxiliar na condução do PAR, sendo que, neste caso, 
a requisição terá caráter irrecusável. 

§ 2° A comissão do PAR deverá autuar os indícios, pro-
vas e elementos que indiquem a prática dos atos lesivos 
contra a Administração Pública, numerando e rubricando 
todas as folhas. 
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§ 3° A comissão, para o devido e regular exercício de suas 
funções, poderá: 

I. propor, cautelarmente e de forma fundamentada, a sus-
pensão de procedimentos licitatórios, contratos ou quais-
quer atividades e atos administrativos relacionados ao ob-
jeto do PAR, até a sua conclusão; 

II. solicitar a atuação de especialistas com notório conheci-
mento, de órgãos e entidades públicas ou de outras orga-
nizações, para auxiliar na análise da matéria sob exame; e 

III. solicitar ao órgão de representação judicial que requei-
ra as medidas judiciais necessárias para o processamento 
das infrações, no País ou no exterior. 

§ 4° Os atos processuais poderão ser realizados por meio 
de videoconferência ou outro recurso tecnológico de trans-
missão de sons e imagens em tempo real, assegurado o 
direito ao contraditório e à ampla defesa. 

§ 5° A pessoa jurídica poderá acompanhar o PAR por meio 
de seus representantes legais ou procuradores, restando-
lhes assegurado amplo acesso aos autos com extração de 
fotocópias, vedada a sua retirada mediante carga da re-
partição pública. 

§ 6° Os atos processuais serão públicos, salvo quando for 
decretado fundamentadamente o sigilo nas hipóteses em 
que o interesse público exigir ou quando houver informa-
ção protegida por sigilo legal, caso em que o direito de 
consultar os autos e pedir certidões será restrito às partes 
ou seus procuradores. 

Art. 12 O prazo para conclusão do PAR não excederá 180 
dias, admitida prorrogação por igual período, por solicita-
ção, em despacho fundamentado, do presidente da comis-
são à autoridade instauradora. 

Parágrafo único. Suspende-se a contagem do prazo pre-
visto no caput deste artigo: 

I. pela propositura do acordo de leniência até o seu efetivo 
cumprimento; 

II. quando o resultado do julgamento do PAR depender de 
fatos apurados em outro processo; 

III. quando houver a necessidade de providências judiciais 
para o seu prosseguimento; 

IV. por motivo de força maior. 

Art. 13 Instaurado o PAR, a comissão processante notifi-
cará a pessoa jurídica para, no prazo de 30 dias, contados 
da data do recebimento da notificação, apresentar defesa 
escrita e especificar eventuais provas que pretende pro-
duzir. 

§ 1° Do instrumento de notificação constará; 

I. a identificação da pessoa jurídica e, se for o caso, o 
número de sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas – CNPJ; 

II. a indicação do órgão ou entidade envolvida na ocor-
rência e o número do processo administrativo instaurado; 

III. a descrição sucinta dos atos lesivos supostamente pra-
ticados contra a Administração Pública Municipal e as san-
ções cabíveis; 

IV. a informação de que a pessoa jurídica tem o prazo de 
30 dias para, querendo, apresentar defesa escrita; 

V. a indicação precisa do local onde a defesa poderá ser 
protocolizada.

§ 2° As notificações, bem como as intimações, serão feitas 
por via postal, com aviso de recebimento ou por qualquer 
outro meio que assegure a certeza de ciência da pessoa 
jurídica acusada. 

§ 3° A pessoa jurídica poderá ser intimada no domicílio de 
seu representante legal. 

§ 4° Estando a parte estabelecida em local incerto, não 
sabido ou inacessível ou ainda sendo infrutífera a intima-
ção na forma do § 2°, será feita nova intimação por meio 
de edital publicado na imprensa oficial e no sítio eletrônico 
do órgão ou entidade pública responsável pela instauração 
e julgamento do PAR, contando-se o prazo para apresen-
tação da defesa a partir da data de publicação do edital. 

§ 5° As sociedades sem personalidade jurídica serão in-
timadas no domicílio da pessoa a quem couber a admi-
nistração de seus bens, aplicando-se, caso infrutífera, o 
disposto no § 4° deste artigo. 

Art. 14 Na hipótese de a pessoa jurídica requerer a pro-
dução de provas em sua defesa, a comissão processante 
apreciará a sua pertinência em despacho motivado e fixará 
prazo razoável, conforme a complexidade da causa e de-
mais características do caso concreto, para a produção das 
provas deferidas. 

§ 1° A pessoa jurídica poderá requerer todas as provas 
admitidas em direito e pertinentes à espécie, sendo-lhe fa-
cultado construir advogado para acompanhar o processo. 

§ 2° Serão recusadas, mediante decisão fundamentada, 
provas propostas pela pessoa jurídica que sejam ilícitas, 
impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempes-
tivas. 

Art. 15 Tendo sido requerida a produção de prova teste-
munhal, incumbirá à pessoa jurídica juntar o rol das teste-
munhas no prazo de defesa e apresentá-las em audiência 
a ser designada pela comissão, independentemente de in-
timação e sob pena de preclusão. 

§ 1° A pessoa jurídica poderá ser representada por pre-
posto credenciado, que tenha pleno conhecimento dos 
fatos, munido de carta de preposição, com poderes para 
confessar. 

§ 2° Verificando que a presença do representante da pes-
soa jurídica poderá influir no ânimo da testemunha, de 
modo a prejudicar a verdade do depoimento, o presidente 
da comissão processante providenciará a sua retirada do 
recinto, prosseguindo na inquirição com a presença de seu 
defensor, fazendo o registro do ocorrido no termo de au-
diência. 

§ 3° O depoimento das testemunhas do PAR observará o 
procedimento previsto na legislação municipal que regula-
menta o processo administrativo disciplinar, aplicando-se, 
subsidiariamente, o Código de Processo Civil. 

Art. 16 Concluídos os trabalhos de instrução, o PAR será 
encaminhado pela comissão processante ao órgão de re-
presentação judicial do ente público para, no prazo 30 
dias, apresentar manifestação quanto à observância e à 
regularidade do devido processo legal administrativo. 

Parágrafo único. Findo o prazo a que se refere o caput 
deste artigo, com ou sem a manifestação, os autos serão 
devolvidos à comissão processante para elaboração de re-
latório final. 

Art. 17 O relatório final da comissão processante deverá 
obrigatoriamente ser elaborado com a observância dos se-
guintes requisitos: 
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I. descrição dos fatos apurados durante a instrução pro-
batória; 

II. detalhamento das provas ou de sua insuficiência, bem 
como apreciação da defesa e dos argumentos jurídicos que 
a lastreiam; 

III. indicação de eventual prática de ilícitos administrati-
vos, cíveis ou criminais por parte de agentes públicos; 

IV. caso tenha sido celebrado de leniência, indicação do 
cumprimento integral de todas as suas cláusulas;

V. análise da existência e do funcionamento de programa 
de integridade; 

VI. conclusão objetiva quanto à responsabilização ou não 
da pessoa jurídica e, se for o caso, sobre a desconside-
ração de sua personalidade jurídica, sugerindo, de forma 
motivada, as sanções a serem aplicadas. 

Art. 18 Após apresentação do relatório final, os autos do 
PAR serão imediatamente encaminhados à autoridade jul-
gadora, para a decisão devidamente motivada com a indi-
cação dos fatos e fundamentos jurídicos, a qual deverá ser 
necessariamente proferida em 30 dias. 

Parágrafo único. A decisão prevista no caput deste arti-
go será publicada no Diário Oficial.

SEÇÃO II 

Do Recurso

Art. 19 Caberá recurso administrativo, com efeito suspen-
sivo, contra a decisão administrativa de responsabilização, 
o qual poderá ser interposto no prazo de 15 dias, contados 
a partir da notificação da pessoa jurídica envolvida e do 
órgão de representação judicial do ente público. 

Art. 20 O recurso previsto no artigo anterior deverá ser 
interposto perante órgão colegiado a ser criado por ato do 
Prefeito Municipal, o qual terá competência administrativa 
para admiti-lo, processá-lo e julgá-lo e que será presidido, 
obrigatoriamente, pela autoridade máxima do Órgão Cen-
tral do Sistema de Controle Interno. 

Art. 21 A não interposição de recurso administrativo no 
prazo previsto no artigo 19 ou o seu julgamento definiti-
vo pelo órgão colegiado competente gerará o trânsito em 
julgado da decisão administrativa sancionatória proferida. 

Parágrafo único. Encerrado o processo na esfera admi-
nistrativa, a decisão final será publicada no Diário Oficial, 
dando-se conhecimento de seu teor ao Ministério Público 
para apuração de eventuais ilícitos, inclusive quanto à res-
ponsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica 
ou seus administradores ou de qualquer pessoa natural, 
autora, coautora ou partícipe. 

CAPÍTULO IV

DA DESCONSIDERAÇÃO DA  
PERSONALIDADE JURÍDICA

Art. 22 Na hipótese da comissão, ainda que antes da fi-
nalização do relatório, constatar suposta ocorrência de 
uma das situações previstas no artigo 14 da Lei Federal n° 
12.846/2013, dará ciência à pessoa jurídica e notificará os 
administradores e sócios com poderes de administração, 
informando sobre a possibilidade de a eles serem estendi-

dos os efeitos das sanções que porventura venham a ser 
aplicadas àquela, a fim de que exerçam o direito ao con-
traditório e à ampla defesa. 

§ 1° Poderá o Controlador Geral do Município, requerer à 
comissão a inserção, em sua análise, de hipótese de des-
consideração da pessoa jurídica. 

§ 2° A notificação dos administradores e sócios com pode-
res de administração deverá observar o disposto no artigo 
13 deste Decreto, informar sobre a possibilidade de a eles 
serem estendidos os efeitos das sanções que porventura 
venham a ser aplicadas à pessoa jurídica e conter, tam-
bém, resumidamente, os elementos que embasam a pos-
sibilidade de sua desconsideração. 

§ 3° Os administradores e sócios com poderes de admi-
nistração terão os mesmos prazos previstos para a pessoa 
jurídica. 

§ 4° A decisão sobre a desconsideração da pessoa jurídica 
caberá ao Controlador Geral do Município e integrará a 
decisão a que alude o artigo 18 deste Decreto. 

§ 5° Os administradores e sócios com poderes de admi-
nistração poderão recorrer da decisão que declarar a des-
consideração da pessoa jurídica, observado o disposto no 
artigo 19 deste Decreto. 

CAPÍTULO V

DA SIMULAÇÃO OU FRAUDE NA  
FUSÃO OU INCORPORAÇÃO

Art. 23 Para os fins do disposto no § 1° do artigo 4° da 
Lei Federal n° 12.846/2013, havendo indícios de simula-
ção ou fraude, a comissão examinará a questão, dando 
oportunidade para o exercício do direito à ampla defesa e 
contraditório na apuração de sua ocorrência. 

§ 1° Havendo indícios de simulação ou fraude, o relatório 
da comissão será conclusivo sobre sua ocorrência. 

§ 2° A decisão quanto à simulação e fraude será proferida 
pela autoridade julgadora e integrará a decisão a que alu-
de o “caput” do artigo 18 deste Decreto. 

CAPÍTULO VI 

DA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES

Art. 24 As pessoas jurídicas estão sujeitas às seguintes 
sanções administrativas, nos termos do artigo 6° da Lei 
Federal n° 12.846/2013: 

I. multa; 

II. publicação extraordinária da decisão administrativa 
sancionadora. 

SEÇÃO I 

Da Multa

Art. 25 A multa-base será fixada, levando-se em consi-
deração não apenas a gravidade e a repercussão social da 
infração, mas também os princípios da razoabilidade e da 
repercussão social da infração e proporcionalidade, jamais 
sendo inferior à vantagem auferida, quando for possível 
sua estimação. 
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Art. 26 São circunstâncias que sempre agravam o cálculo 
da multa: 

I. valor do contrato firmado ou pretendido superior a R$ 
1.000.000,00; 

II. vantagem auferida ou pretendida pelo infrator superior 
a R$ 300.000,00; 

III. relação do ato lesivo com atividade fiscal da Secretaria 
Municipal da Fazenda ou a contratos, convênios ou termos 
de parceria na área de saúde, educação, segurança pública 
ou assistência social; 

IV. reincidência, assim definida a ocorrência de nova infra-
ção, idêntica ou não à anterior, tipificada como ato lesivo 
pelo artigo 5° da Lei Federal nº 12.846/2013, em menos 
de cinco anos, contados da publicação do julgamento da 
infração anterior; 

V. tolerância ou ciência de pessoas do corpo diretivo ou 
gerencial da pessoa jurídica; 

VI. interrupção na prestação de serviço público ou do for-
necimento de bens; 

VII. situação econômica do infrator com base na apresen-
tação de índice de solvência geral e de liquidez geral su-
periores a 1 e demonstração de lucro líquido no último 
exercício anterior ao da ocorrência do ato lesivo. 

Art. 27 São circunstâncias atenuantes: 

I. a não consumação do ato lesivo; 

II. colaboração efetiva da pessoa jurídica com a investiga-
ção ou a apuração do ato lesivo, independentemente do 
acordo de leniência; 

III. comunicação espontânea pela pessoa jurídica antes 
da instauração do processo administrativo em relação à 
ocorrência do ato lesivo; 

IV. ressarcimento integral dos danos causados à Adminis-
tração Pública antes da prolação da decisão administrativa 
condenatória. 

Art. 28 A aplicação da multa do percentual máximo ou 
mínimo estabelecidos no inciso I do artigo 6° da Lei Mu-
nicipal n° 12.846/2013 independe do enquadramento da 
pessoa jurídica em todas as circunstâncias agravantes ou 
atenuantes. 

Art. 29 A comprovação pela pessoa jurídica da existência 
da implementação de um programa de integridade con-
figurará causa especial de diminuição da multa e deverá 
se sobrepor a qualquer outra circunstância atenuante no 
respectivo cálculo. 

§ 1° A avaliação do programa de integridade, para a de-
finição do percentual de redução da multa, deverá levar 
em consideração as informações prestadas e sua compro-
vação, nos relatórios de perfil e de conformidade do pro-
grama. 

§ 2° O programa de integridade meramente formal e que 
se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de 
ocorrência de atos lesivos da Lei Federal nº 12.846/2013, 
não será considerado para fins de aplicação do percentual 
de redução de que trata este artigo. 

§ 3° A concessão do percentual máximo de redução fica 
condicionada ao atendimento pleno dos incisos do caput 
do artigo 52 deste Decreto. 

§ 4° Caso o programa de integridade avaliado tenha sido 
criado após a ocorrência do ato lesivo objeto da apuração, 
o inciso III do artigo 52 deste Decreto será considerado 
automaticamente não atendido. 

§ 5° A autoridade responsável poderá realizar entrevistas 
e solicitar novos documentos para fins da avaliação de que 
trata este artigo. 

Art. 30 O valor da vantagem auferida ou pretendida equi-
vale aos ganhos obtidos ou pretendidos pela pessoa jurídi-
ca que não ocorreriam sem a prática do ato lesivo, soma-
do, quando for o caso, ao valor correspondente a qualquer 
vantagem indevida prometida ou dada a agente público ou 
a terceiros a ele relacionados. 

Art. 31 Caso não seja possível utilizar o critério do valor 
do faturamento bruto da pessoa jurídica no ano anterior ao 
da instauração do processo administrativo, a multa-base 
incidirá: 

I. sobre o valor do faturamento bruto da pessoa jurídica, 
excluídos os tributos, no ano em que ocorreu o ato lesivo, 
no caso de a pessoa jurídica não ter tido faturamento no 
ano anterior ao da instauração do processo administrativo; 

II. sobre o montante total de recursos recebidos pela pes-
soa jurídica sem fins lucrativos no ano em que ocorreu o 
ato lesivo; ou 

III. nas demais hipóteses, sobre o faturamento anual esti-
mável da pessoa jurídica, levando em consideração quais-
quer informações sobre a sua situação econômica ou o 
estado de seus negócios, tais como patrimônio, capital 
social, número de empregados, contratos, dentre outras. 

Parágrafo único. Nas hipóteses previstas neste artigo, 
o valor da multa será limitado entre R$ 6.000,00 e R$ 
60.000.000,00. 

Art. 32 O prazo para pagamento da multa será de 30 dias, 
contado do trânsito em julgado. O inadimplemento acarre-
tará a sua inscrição em dívida ativa do Município. 

Art. 33 A multa e o perdimento dos bens direitos e valo-
res com fundamento neste Decreto serão destinados aos 
órgãos ou entidades públicas lesadas. 

Parágrafo único. Na forma e gradação previstas em lei, 
parcela da multa aplicada será revertida para o Fundo Mu-
nicipal de combate à Corrupção. 

SEÇÃO II

Da Publicação Extraordinária  
da Decisão Administrativa Sancionadora

Art. 34 No prazo máximo de 30 dias, após o trânsito em 
julgado da decisão do PAR, o extrato da decisão condena-
tória será publicado às expensas da pessoa jurídica, cumu-
lativamente, nos seguintes meios: 

I. Diário Oficial; 

II. em meio de comunicação de grande circulação na área 
da prática da infração e de atuação da pessoa jurídica ou, 
na sua falta, em publicação de circulação nacional; 
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III. em edital afixado no próprio estabelecimento ou no 
local de exercício da atividade, em localidade que permita 
a visibilidade pelo público, pelo prazo mínimo de 30 dias; 

IV. em seu sítio eletrônico, pelo prazo de 30 dias e em des-
taque na página principal do referido sítio. 

SEÇÃO III

Dos Encaminhamentos Judiciais

Art. 35 As medidas judiciais, no País ou no exterior, como 
a cobrança da multa administrativa aplicada no PAR, a 
promoção da publicação extraordinária, a persecução das 
sanções referidas nos incisos I a IV do caput do artigo 19 
da Lei Federal nº 12.846/2013, a reparação integral dos 
danos e prejuízos, além de eventual atuação judicial para 
a finalidade de instrução ou garantia do processo judicial 
ou preservação do acordo de leniência serão solicitadas ao 
órgão de representação judicial ou equivalente dos órgãos 
ou entidades lesados. 

Art. 36 No âmbito da administração pública municipal, a 
atuação judicial será exercida pela Procuradoria Geral do 
Município. 

CAPÍTULO VII

DO ACORDO DE LENIÊNCIA

Art. 37 O acordo de leniência será celebrado com as pes-
soas jurídicas responsáveis pela prática dos atos lesivos 
previstos na Lei Federal n° 12.846/2013 e dos ilícitos ad-
ministrativos previstos na Lei Federal n° 8.666/1993 e 
em outras normas de licitações e contratos, com vistas 
à isenção ou à atenuação das respectivas sanções, desde 
que colaborem efetivamente com as investigações e o pro-
cesso administrativo, devendo resultar dessa colaboração: 

I. a identificação dos demais envolvidos na infração admi-
nistrativa, quando couber; 

II. a obtenção célebre de informações e documentos que 
comprovem a infração sob apuração. 

Art. 38 Compete ao titular da Controladoria Geral do Mu-
nicípio, celebrar acordos de leniência no âmbito do Poder 
Executivo Municipal, nos termos do Capítulo V da Lei Fede-
ral n° 12.846/2013, sendo vedada a sua delegação.

Art. 39 O acordo de leniência será proposto pela pessoa 
jurídica, por seus representantes, na forma de seu esta-
tuto ou contrato social ou por meio de procurador com 
poderes específicos para tal ato, observado o disposto no 
artigo 26 da Lei Federal n° 12.846/2013. 

§ 1° A proposta do acordo de leniência receberá trata-
mento sigiloso, conforme previsto no § 6° do artigo 16 da 
Lei Federal n° 12.846/2013 e tramitará em autos aparta-
dos do processo administrativo de responsabilização. 

§ 2° A proposta do acordo de leniência poderá ser feita até 
a conclusão do relatório a ser elaborado no PAR. 

§ 3° O acesso ao conteúdo da proposta do acordo de le-
niência será restrito aos servidores especificamente desig-
nados pelo titular da Controladoria Geral do Município para 
participar da negociação do acordo de leniência, ressalva-
da a possibilidade de a proponente autorizar a divulgação 
ou compartilhamento da existência da proposta ou de seu 
conteúdo, desde que haja anuência da Controladoria Geral 
Município. 

Art. 40 A apresentação da proposta de acordo de leniên-
cia deverá ser realizada por escrito, conterá a qualifica-
ção completa da pessoa jurídica e de seus representantes, 
devidamente documentada e incluirá ainda, no mínimo, a 
previsão de identificação dos demais envolvidos no supos-
to ilícito, quando couber, o resumo da prática supostamen-
te ilícita e a descrição das provas e documentos a serem 
apresentados na hipótese de sua celebração. 

§ 1° A proposta de acordo de leniência será protocolada 
na Controladoria Geral do Município, em envelope lacra-
do e identificado com os dizeres “Proposta de Acordo de 
Leniência nos termos da Lei Federal n° 12.846/2013” e 
“Confidencial”.

§ 2° Uma vez proposto o acordo de leniência, a Contro-
ladoria Geral do Município poderá requisitar os autos de 
processos administrativos em curso em outros órgãos ou 
entidades da Administração Pública Municipal relacionadas 
aos fatos objeto do acordo. 

Art. 41 Uma vez apresentada a proposta de acordo de 
leniência, a Controladoria Geral do Município: 

I. designará, por despacho, comissão responsável pela 
condução da negociação do acordo, composta por no míni-
mo 2 servidores públicos efetivos e estáveis; 

II. supervisionará os trabalhos relativos à negociação do 
acordo de leniência, podendo participar das reuniões rela-
cionadas à atividade de negociação; 

III. poderá solicitar os autos de processos administrativos 
de responsabilização em curso na Controladoria Geral do 
Município ou em outros órgãos ou entidades da Adminis-
tração Pública Municipal, relacionados aos fatos objeto do 
acordo.

Parágrafo único. O Controlador Geral poderá solicitar a 
indicação de servidor ou empregado do órgão ou entidade 
lesada para integrar a comissão de que trata o inciso I do 
caput. 

Art. 42 Compete à comissão responsável pela condução 
da negociação do acordo de leniência: 

I. esclarecer à pessoa jurídica proponente os requisitos le-
gais necessários para a celebração de acordo de leniência; 

II. avaliar os elementos trazidos pela pessoa jurídica pro-
ponente que demonstrem: 

a) ser a primeira a manifestar interesse em cooperar para 
a apuração de ato lesivo específico, quando tal circunstân-
cia for relevante; 

b) a admissão de sua participação na infração administra-
tiva; 

c) o compromisso de ter cessado completamente seu en-
volvimento no ato lesivo; e 

d) a efetividade da cooperação ofertada pela proponente 
às investigações e ao processo administrativo; 

III. propor a assinatura de memorando de entendimentos; 

IV. proceder à avaliação do programa de integridade, caso 
existente, nos termos deste Decreto; 

V. propor cláusulas e obrigações para o acordo de leniência 
que, diante das circunstâncias do caso concreto, reputem-
se necessárias para assegurar: 

a) a efetividade da cooperação ofertada pela proponente 
às investigações e ao processo administrativo; 

b) o comprometimento da pessoa jurídica em promover 
alterações em sua governança que mitiguem o risco de 
ocorrência de novos atos lesivos; 
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c) a obrigação da pessoa jurídica em adotar, aplicar ou 
aperfeiçoar programa de integridade; e 

d) o acompanhamento eficaz dos compromissos firmados 
no acordo de leniência. 

VI. submeter ao Controlador Geral relatório conclusivo 
acerca das negociações, sugerindo, de forma motivada, 
quando for o caso, a aplicação dos efeitos previstos pelo 
artigo 46 deste Decreto. 

Art. 43 Após manifestação de interesse da pessoa jurídica 
em colaborar com a investigação ou a apuração de ato 
lesivo previsto na Lei Federal n° 12.846/2013, poderá ser 
firmado memorando de entendimento com a Controladoria 
Geral do Município, para formalizar a proposta e definir os 
parâmetros do acordo de leniência. 

Art. 44 A fase de negociação do acordo de leniência pode 
durar até 60 dias, prorrogáveis, contados da apresentação 
da proposta. 

§ 1° A pessoa jurídica será representada na negociação e 
na celebração do acordo de leniência por seus represen-
tantes, na forma de seu estatuto ou contrato social. 

§ 2° Em todas as reuniões de negociação do acordo de 
leniência, haverá registro dos temas tratados, em memo-
rando de entendimentos, em duas vias assinado pelos pre-
sentes, o qual será mantido em sigilo, devendo uma das 
vias ser entregue ao representante da pessoa jurídica. 

Art. 45 A qualquer momento que anteceda à celebração 
do acordo de leniência, a pessoa jurídica proponente po-
derá desistir da proposta ou a Controladoria Geral do Mu-
nicípio rejeitá-la. 

§ 1° A desistência da proposta de acordo de leniência ou 
sua rejeição: 

I. não importará em confissão quanto à matéria de fato, 
nem em reconhecimento da prática do ato lesivo investi-
gado pela pessoa jurídica; 

II. implicará a devolução, sem retenção de cópias, dos do-
cumentos apresentados, sendo velado o uso desses ou de 
outras informações obtidas durante a negociação para fins 
de responsabilização, exceto quando a administração pú-
blica tiver conhecimento deles por outros meios; e 

III. não será divulgada, ressalvado o disposto no § 3° do 
artigo 39 deste Decreto. 

§ 2° O não atendimento às determinações e solicitações 
da Controladoria Geral do Município durante a etapa de 
negociação importará a desistência da proposta. 

Art. 46 A celebração do acordo de leniência poderá: 

I. isentar a pessoa jurídica das sanções previstas no inciso 
II do artigo 6° e no inciso IV do artigo 19 da Lei Federal n° 
12.846/2013; 

II. reduzir em até 2/3, nos termos do acordo, o valor da 
multa aplicável, prevista no inciso I do artigo 6° da Lei 
Federal n° 12.846/2013; 

III. isentar ou atenuar, nos termos do acordo, as sanções 
administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Fe-
deral n° 8.666/1993 ou de outras normas de licitações e 
contratos.

§ 1° Os benefícios previstos no caput ficam condicionados 
ao cumprimento do acordo. 

§ 2° Os benefícios do acordo de leniência serão estendi-
dos às pessoas jurídicas que integrarem o mesmo grupo 
econômico, de fato e de direito, desde que tenham firmado 

o acordo em conjunto, respeitadas as condições nele es-
tabelecidas. 

Art. 47 Do acordo de leniência, constará obrigatoriamen-
te: 

I. a identificação completa da pessoa jurídica e de seus 
representantes legais, acompanhada da documentação 
pertinente; 

II. a descrição da prática denunciada, incluindo a identi-
ficação dos participantes que a pessoa jurídica tenha co-
nhecimento e relato de suas respectivas participações no 
suposto ilícito, com a individualização das condutas; 

III. a confissão da participação da pessoa jurídica no su-
posto ilícito, com a individualização de sua conduta; 

IV. a declaração da pessoa jurídica no sentido de ter cessa-
do completamente o seu envolvimento no suposto ilícito, 
antes ou a partir da data da propositura do acordo; 

V. a lista com os documentos fornecidos ou que a pessoa 
jurídica se obriga a fornecer com o intuito de demonstrar a 
existência da prática denunciada, com o prazo para a sua 
disponibilização; 

VI. a obrigação da pessoa jurídica em cooperar plena e 
permanentemente com as investigações e com o processo 
administrativo, comparecendo, sob suas expensas, sem-
pre que solicitada, a todos os atos processuais, até seu 
encerramento; 

VII. o percentual em que será reduzida a multa, bem como 
a indicação das demais sanções que serão isentas ou ate-
nuadas e qual grau de atenuação, caso a pessoa jurídica 
cumpra suas obrigações no acordo; 

VIII. a precisão de que o não cumprimento, pela pessoa 
jurídica, das obrigações previstas no acordo de leniência 
resultará na perda dos benefícios previstos no § 2° do ar-
tigo 16 da Lei Federal n° 12.846/2013; 

IX. a natureza de título executivo extrajudicial do instru-
mento do acordo, nos termos do Código de Processo Civil; 

X. a adoção, aplicação ou aperfeiçoamento de programa 
de integridade, conforme os parâmetros estabelecidos no 
Capítulo VIII deste Decreto; 

XI. o prazo e a forma de acompanhamento, pela Contro-
ladoria Geral do Município, do cumprimento das condições 
nele estabelecidas; 

XII. as demais condições que Controladoria Geral do Mu-
nicípio considere necessárias para assegurar a efetividade 
da colaboração e o resultado útil do processo. 

§ 1° A proposta de acordo de leniência somente se tornará 
pública após a efetivação do respectivo acordo, salvo no 
interesse das investigações e do processo administrativo. 

§ 2° O percentual de redução da multa previsto no § 2° do 
artigo 16 da Lei Federal n° 12.846/2013 e a isenção ou a 
atenuação das sanções administrativas estabelecidas nos 
artigos 86 a 88 da Lei Federal n° 8.666/1993, serão esta-
belecidos, na fase de negociação, levando-se em conside-
ração o grau de cooperação plena e permanente da pessoa 
jurídica com as investigações e o processo administrativo, 
especialmente com relação ao detalhamento das práticas 
ilícitas, a identificação dos demais envolvidos na infração, 
quando for o caso e as provas apresentadas, observado o 
disposto no § 3° deste artigo. 

§ 3° Quando a proposta de acordo de leniência for apre-
sentada após a ciência pela pessoa jurídica, da instauração 
dos procedimentos previstos no caput do artigo 12 deste 
Decreto, a redução do valor da multa aplicável será, no 
máximo, de até 1/3. 
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Art. 48 Caso a pessoa jurídica que tenha celebrado acor-
do de leniência forneça provas falsas, omita ou destrua 
provas ou, de qualquer modo, comporte-se de maneira 
contrária à boa-fé e inconsistente com o requisito de co-
operação plena e permanente, a Controladoria Geral do 
Município fará constar o ocorrido dos autos do processo, 
cuidará para que ela não desfrute dos benefícios previs-
tos na Lei Federal n° 12.846/2013 e comunicará o fato ao 
Ministério Público e fará constar no Cadastro Nacional de 
Empresas Punidas – CNEP. 

Art. 49 No caso de descumprimento do acordo de leniên-
cia: 

I. a pessoa jurídica perderá os benefícios pactuados e fica-
rá impedida de celebrar novo acordo pelo prazo de 3 anos, 
contados do conhecimento pela Administração Pública do 
referido descumprimento; 

II. o PAR referente aos atos incluídos no acordo, será re-
tomado; 

III. será cobrado o valor integral da multa, descontando-
se as frações eventualmente já pagas. 

Parágrafo único. O descumprimento do acordo de leni-
ência será registrado no CNEP. 

Art. 50 Concluído o acompanhamento de que trata inciso 
XI do artigo 47 deste Decreto, o acordo de leniência será 
considerado definitivamente cumprido por meio de ato da 
Controladoria Geral do Município, que declarará: 

I. a isenção ou cumprimento das sanções previstas nos 
incisos I e III do artigo 46 deste Decreto; 

II. o cumprimento da sanção prevista no inciso II do artigo 
46 deste Decreto. 

CAPÍTULO VIII

DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Art. 51 Para fins do disposto neste Decreto, programa de 
integridade consiste, no âmbito de uma pessoa jurídica, 
no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de 
integridade, auditoria e políticas e diretrizes, com objeti-
vo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades 
e atos ilícitos praticados contra a Administração Pública 
Municipal. 

Parágrafo único. O programa de integridade deve ser 
estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as ca-
racterísticas e riscos atuais das atividades de cada pessoa 
jurídica, a qual por sua vez deve garantir o constante apri-
moramento e adaptação do referido programa, visando 
garantir sua efetividade. 

Art. 52 Para fins do disposto no artigo 29 deste Decreto, 
o programa de integridade será avaliado, quanto a sua 
existência e aplicação, de acordo com os seguintes parâ-
metros: 

I. comprometimento da alta direção da pessoa jurídica, 
incluídos os conselhos, evidenciado pelo apoio visível e 
inequívoco ao programa; 

II. padrões de conduta, código de ética, políticas e proce-
dimentos de integridade, aplicáveis a todos os emprega-

dos e administradores, independentemente de cargo ou 
função exercidos; 

III. padrões de conduta, código de ética e políticas de in-
tegridade estendidas, quando necessário, a terceiros, tais 
como, fornecedores, prestadores de serviço, agentes in-
termediários e associados; 

IV. treinamentos periódicos sobre o programa de integri-
dade; 

V. análise periódica de riscos para realizar adaptações ne-
cessárias ao programa de integridade; 

VI. registros contábeis que reflitam de forma completa e 
precisa as transações da pessoa jurídica; 

VII. procedimentos específicos para prevenir fraudes e ilí-
citos no âmbito de processos licitatórios, na execução de 
contratos administrativos ou em qualquer interação com 
o setor público, ainda que intermediada por terceiros, tal 
como pagamento de tributos, sujeição a fiscalizações ou 
obtenção de autorizações, licenças, permissões e certi-
dões; 

VIII. independência, estrutura e autoridade da instância 
interna responsável pela aplicação do programa de inte-
gridade e fiscalização de seu cumprimento; 

IX. medidas disciplinares em caso de violação do progra-
ma de integridade; 

X. procedimentos que assegurem a pronta interrupção de 
irregularidades ou infrações detectadas e a tempestiva re-
mediação dos danos gerados; 

XI. diligências apropriadas para contratação e, conforme 
o caso, supervisão, de terceiros, tais como, fornecedores, 
prestadores de serviço, agentes intermediários e associa-
dos; 

XII. verificação, durante os processos de fusões, aquisi-
ções e reestruturações societárias, do cometimento de ir-
regularidades ou ilícitos ou da existência de vulnerabilida-
de nas pessoas jurídicas envolvidas; 

XIII. monitoramento contínuo do programa de integrida-
de, visando seu aperfeiçoamento na prevenção, detecção 
e combate à ocorrência dos atos lesivos previstos no artigo 
5° da Lei Federal nº 12.846/2013; 

XIV. transparência da pessoa jurídica quanto a doações 
para candidatos e partidos políticos. 

§ 1° Na avaliação dos parâmetros de que trata este arti-
go, serão considerados o porte e especificidades da pessoa 
jurídica, tais como:

I. a quantidade de funcionários, empregados e colabora-
dores; 

II. a complexidade da hierarquia interna e a quantidade de 
departamentos, diretorias ou setores; 

III. a utilização de agentes intermediários, como consulto-
res ou representantes comerciais; 

IV. o setor do mercado em que atua; 

V. os países em que atua, direta ou indiretamente; 

VI. o grau de interação com o setor público e a importân-
cia de autorizações, licenças e permissões governamentais 
em suas operações; 

VII. a quantidade e a localização das pessoas jurídicas que 
integram o grupo econômico; e 

VIII. o fato de ser qualificada como microempresa ou em-
presa de pequeno porte.
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§ 2° A efetividade do programa de integridade em relação 
ao ato lesivo objeto de apuração será considerada para 
fins da avaliação de que trata o caput. 

§ 3° Na avaliação de microempresas e empresas de pe-
queno porte, serão reduzidas as formalidades dos parâ-
metros previstos neste artigo, não se exigindo, especifi-
camente, os incisos III, V, IX, X, XIII, XIV e XV do caput. 

Art. 53 Para que seu programa de integridade seja avalia-
do, a pessoa jurídica deverá apresentar: 

I. relatório de perfil;

II. relatório de conformidade do programa.

Art. 54 No relatório de perfil, a pessoa jurídica deverá:

I. indicar os setores do mercado em que atua em território 
nacional e, se for o caso, no exterior; 

II. apresentar sua estrutura organizacional, descrevendo 
a hierarquia interna, o processo decisório e as principais 
competências de conselhos, diretorias, departamentos ou 
setores; 

III. informar o quantitativo de empregados, funcionários e 
colaboradores; 

IV. especificar e contextualizar as interações estabelecidas 
com a administração pública nacional ou estrangeira, des-
tacando: 

V. importância da obtenção de autorizações, licenças e 
permissões governamentais em suas atividades; 

a) o quantitativo e os valores de contratos celebrados ou 
vigentes com entidades e órgão públicos nos últimos 3 
anos e a participação destes no faturamento anual da pes-
soa jurídica; 

b) frequência e relevância da utilização de agentes inter-
mediários, como procuradores, despachantes, consultores 
ou representantes comerciais, nas interações com o setor 
público; 

VI. descrever as participações societárias que envolvam a 
pessoa jurídica na condição de controladora, controlada, 
coligada ou consorciada; e 

VII. informar sua qualificação, se for o caso, como micro-
empresa ou empresa de pequeno porte. 

Art. 55 No relatório de conformidade do programa, a pes-
soa jurídica deverá: 

I. informar a estrutura do programa de integridade, com: 

a) indicação de quais parâmetros previstos nos incisos do 
caput do artigo 52 foram implementados; 

b) descrição de como os parâmetros previstos na alínea 
“a” deste inciso foram implementados; 

c) explicação da importância da implementação de cada 
um dos parâmetros previstos na alínea “a” deste inciso, 
frente as especificidades da pessoa jurídica, para a miti-
gação de risco de ocorrência de atos lesivos constantes do 
artigo 5° da Lei Federal nº 12.846/2013; 

II. demonstrar o funcionamento do programa de integri-
dade na rotina da pessoa jurídica, com histórico de dados, 
estatísticas e casos concretos; e 

III. demonstrar a atuação do programa de integridade na 
prevenção, detecção e remediação do ato lesivo objeto da 
apuração. 

§ 1° A pessoa jurídica deverá comprovar suas alegações, 
devendo zelar pela completude, clareza e organização das 
informações prestadas. 

§ 2° A comprovação pode abranger documentos oficiais, 
correios eletrônicos, cartas, declarações, correspondên-
cias, memorandos, atas de reunião, relatórios, manuais, 
imagens capturadas da tela de computador, gravações au-
diovisuais e sonoras, fotografias, ordens de compra, notas 
fiscais, registros contábeis ou outros documentos, prefe-
rencialmente em meio digital. 

CAPÍTULO IX

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 56 A Controladoria Geral do Município fica autorizada 
a expedir normas complementares que se fizerem neces-
sárias à operacionalização deste Decreto. 

Art. 57 Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Palácio Municipal em Serra, aos 12 de novembro de 2015.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO 6876
Publicação Nº 29644

DECRETO Nº 6876, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2015

Nomeia Assistente Técnico – Sead.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município,
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 13 e 14, II, § 2º 
da Lei nº 2.360/2001,

D E C R E T A :

Art. 1º Nomeia MARILENE FELICIO DE SOUSA, para 
exercer o cargo em comissão de ASSISTENTE TÉCNICO – 
CC-5 da Secretaria Municipal de Administração e Recursos 
Humanos – Sead, com remuneração e atribuições previs-
tas em leis específicas.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Palácio Municipal em Serra, em 13 de novembro de 2015.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal
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DECRETOS
Publicação Nº 29619

DECRETO Nº 6864, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2015

Exonera Secretário Adjunto - Sedec.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município,

D E C R E T A : 

Art. 1º Exonera SANDRA CÉLIA LOPES DE SOUZA, do 
cargo em comissão de SECRETÁRIO ADJUNTO - CC-2 da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - Se-
dec. 

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Palácio Municipal em Serra, aos 12 de novembro de 2015.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6865, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2015

Nomeia Secretário Adjunto - Sedec.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município,

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 13 e 14, II, § 2º 
da Lei nº 2.360/2001,

D E C R E T A :

Art. 1º Nomeia MACACIEL JONAS BREDA, para exercer 
o cargo em comissão de SECRETÁRIO ADJUNTO – CC-2 
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – 
Sedec, com remuneração e atribuições previstas em leis 
específicas.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Palácio Municipal em Serra, em 12 de novembro de 2015.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6869, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2015

Nomeia Secretário Escolar - Sedu. 

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito 
Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica 
do Município,

CONSIDERANDO o inteiro teor do processo administrati-
vo nº 65.902/2015,

D E C R E T A :

Art. 1º Nomeia GERALDA SILVANI DE SANTANA, ma-
trícula nº 5.992, para exercer a função gratificada de Se-
cretário Escolar da EMEF. “Flor de Cactus”.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 3 de novembro de 
2015.

Palácio Municipal em Serra, em 12 de novembro de 2015.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

LEI
Publicação Nº 29615

LEI Nº 4.445

ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 4.357/2015, QUE CRIA 
O CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS - 
CMDH.

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. 1° O caput do artigo 1° da Lei Municipal nº 4.357/2015 
passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal de Direitos Hu-
manos - CMDH, como órgão propositivo, deliberativo, fis-
calizador e articulador das políticas de direitos humanos, 
vinculado administrativamente à Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos e Cidadania - Sedir, com a finalidade de 
promover e defender os direitos humanos, mediante ações 
preventivas, protetivas e reparadoras desses direitos.

Art. 2° Altera o artigo 5° da Lei Municipal nº 4.357/2015, 
que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 5º O Conselho Municipal de Direitos Humanos - CMDH 
será composto por 22 membros titulares, sendo 11 repre-
sentantes do Poder Público e 11 representantes da Socie-
dade Civil, conforme abaixo:

I - PODER PÚBLICO

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

a) Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania
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b) Secretaria Municipal de Defesa Social

c) Secretaria Municipal de Educação

d) Secretaria Municipal de Saúde

e) Secretaria Municipal de Assistência Social

f) Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda

g) Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e 
Lazer

h) Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mu-
lheres

i) Coordenadoria de Governo

POLÍCIA MILITAR

1 representante indicado pelo Comandante do 6º Bata-
lhão da Polícia Militar, caso haja interesse do órgão.

PODER LEGISLATIVO

1 representante indicado pela Câmara Municipal da Serra.

II - SOCIEDADE CIVIL 

a) 1 representante de entidades de classe, escolhido entre 
sindicatos, associações ou conselhos profissionais;

b) 1 representante de instituição de ensino superior que 
desenvolva estudos ou pesquisas relacionadas à violência, 
cidadania, acesso à justiça e direitos humanos;

c) 9 representantes das entidades da Sociedade Civil ou 
de movimentos de direitos humanos, eleitos por represen-
tantes dos movimentos de direitos humanos com trabalho 
e atuação reconhecidos e comprovados há 1 ano, no míni-
mo, no Município da Serra.

§ 1º Os representantes das entidades da Sociedade Ci-
vil deverão ser escolhidos em assembleia geral, formal-
mente realizada, convocada especialmente para este fim, 
mediante edital publicado em jornal de grande circulação, 
com antecedência mínima de 20 dias, devendo obedecer 
ao critério de 1 representante por cada um dos seguintes 
seguimentos:

a) Entidades ou Movimentos de Promoção da Igualdade 
Racial.

b) Entidades ou Movimentos Religiosos ou de Promoção 
da Diversidade Religiosa ou de Entidades de Promoção à 
Tolerância à Diversidade Religiosa.

c) Entidades ou Movimento de Atendimento, Proteção, De-
fesa ou Garantia de Direitos à Criança e ao Adolescente.

d) Entidades, Movimentos ou Coletivos Juvenis.

e) Entidades ou Movimentos de Promoção, Garantia ou 
Defesa dos Direitos das Mulheres.

f) Entidades ou Movimentos de Promoção, Garantia ou De-
fesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência.

g) Entidades ou Movimentos de Promoção, Garantia ou 
Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.

h) Entidades ou Movimentos de Promoção, Garantia ou 
Defesa dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Traves-
tis e Transexuais - LGBT’S.

i) Entidades ou Movimentos de Defesa dos Direitos Huma-
nos em geral.

§ 2º Demais órgãos governamentais e entidades não go-
vernamentais de defesa dos direitos humanos, não repre-
sentadas no quadro efetivo do conselho, poderão indicar 
representantes para acompanhar discussões, delibera-
ções, atos e diligências do Conselho.

§ 3º As situações de perda de mandato e substituição de 
representantes serão definidas no regimento interno do 
CMDH.

§ 4º Cada uma das instituições/entidades representadas 
neste Conselho, tanto do Poder Público, quanto da Socie-
dade Civil, deverá ainda indicar um suplente para cada 
uma das representações titulares.

Art. 3° Renumera o parágrafo único para parágrafo 1º 
e cria o parágrafo 2º no artigo 12 da Lei Municipal nº 
4.357/2015:

Art. 12 ...

§ 1º O Poder Público deverá restringir-se a disponibilizar 
condições operacionais para a realização do processo de 
escolha dos representantes da Sociedade Civil, tal como 
apoiar nos meios de convocação e divulgação, na cessão 
de espaço físico para realização da assembleia eleitoral, 
entre outras atividades, que não impliquem em qualquer 
tipo de interferência na realização do processo.

§ 2º A Comissão pró-conselho de que trata o caput deste 
artigo, ao término do processo eleitoral para o primeiro 
mandato do CMDH, será automaticamente transformada 
em um Fórum pró-Conselho, com a responsabilidade de 
organizar e conduzir os próximos processos eleitorais em 
anos subsequentes. Para tanto, deverá se reunir com 4 
meses de antecedência em relação à data de término do 
mandato em vigência na ocasião.

Art. 4° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, ficando revogadas as disposições em contrário.

Palácio Municipal em Serra, aos 12 de novembro de 2015.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

RATIFICAÇÃO 250/2014
Publicação Nº 29614

EXTRATO DE RETIFICAÇÃO DO 2º TERMO ADI-
TIVO AO CONTRATO Nº 250/2014 PROCESSO Nº 
43396/2014. Partes: Município da Serra e a Empresa 
TECTRILHA INFORMÁTICA LTDA. Objeto:

Onde se lê: Data de assinatura: 05 de outubro de 2015.

Leia-se: Data de assinatura: 08 de outubro de 2015.

Publicado em, 06 de outubro de 2015
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RESOLUÇÃO
Publicação Nº 29602

Resolução 044/2015

CONCASE

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente da Serra em Reunião Ordinária do dia 11 de Novem-
bro de 2015;

Considerando a Lei 3898/2012 de 19 de Junho de 2012 
que estabelece o controle social e a deliberação do CON-
CASE para a destinação de recursos do FMIA;

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar projetos chancelados para o Banco de 
Projetos:

 Entidade  Valor  Abrangência
Lar Semente do Amor 

Projeto Construindo 
Sonhos

R$ 64.800,00 120 Crianças e 
Adolescentes

Lar Semente do Amor 

Projeto Na Onda do Futuro
R$ 207.400,00 100 Crianças e 

Adolescentes

Lar Semente do Amor 

Projeto Máscaras de 
Contações

R$ 115.504,00 80 Crianças e 
Adolescentes

Instituto Formar

Projeto Autonomia do 
Adolescente

Serrano

R$ 113.750,00 43 Adolescentes

Instituto Formar

Projeto Autonomia do 
Adolescente Serrano

R$ 50.000,00 19 Adolescentes

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

Serra, ES 11 de Novembro de 2015.

Marco Antônio Martão
Presidente do CONCASE

RESULTADO - CP 029/15  E CP 033/15
Publicação Nº 29592

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal da Serra, por intermédio da Comis-
são Permanente de Licitação/SEOB, torna público o re-
sultado da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 029/2015, 
destinada a contratação de empresas para execução dos 
serviços de recuperação da drenagem e recapeamento da 
Rua Professora Corina da Penha no Bairro Barro Branco – 
lote 01, redimensionamento da drenagem e recuperação 
da pavimentação de Vias do Bairro Colina de Laranjeiras - 
lote 02 e drenagem e pavimentação da Rua Paraguai e Rua 
Filipinas no Bairro Diamantina - lote 03, neste Município. 

Empresas Vencedoras: 
Lote 01: RODAENG ENGENHARIA LTDA
Valor: R$ 197.858,37

Lote 02: CONTEK ENGENHARIA S/A
Valor: R$ 627.285,42
Lote 03: CONTEK ENGENHARIA S/A
Valor: R$ 175.716,24

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/SEOB

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal da Serra, por intermédio da Comis-
são Permanente de Licitação/SEOB, torna público o re-
sultado da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 033/2015, 
destinada a contratação de empresa para execução dos 
serviços de drenagem e pavimentação de Vias no Bairro 
Vista da Serra I, neste Município. 
Empresa Vencedora: 
CONTEK ENGENHARIA S/A
Valor: R$ 1.369.576,24

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/SEOB

RESULTADO PE 133/2015 - SESA/SERRA
Publicação Nº 29571

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal da Serra, através da Comissão 
Permanente de Licitação da Secretaria de Saúde – SESA 
torna público o resultado da licitação abaixo:

PREGÃO ELETRÔNICO
N.° 321/2014

Lote 01
Descrição: Aquisição de Sonda Vesical diversas numera-
çoes.
Quant: 4.000
Valor: R$ 8.681,60
Vencedor: Hospidrogas Com. Prod. Hosp. Ltda

Lote 02
Descrição: Aquisição de Sonda Gástrica várias numera-
ções.
Quant: 1.560
Valor: R$ 1.123,20
Vencedor: Cirúrgica Fernandes Com. De Mat. Cirurg. E 
Hospitalares

Lote 03
Descrição: Aquisição de Sonda Uretral diversas numera-
ções
Quant: 131.600
Valor: R$ 52.106,00
Vencedor: Comercial Cirurgica Rio Clarense

Lote 04
Descrição: Aquisição de Tubo Endotraqueal diversas nu-
merações
Quant: 720
Valor: R$ 2.260,75
Vencedor: Hospidrogas Com. De Prod. Hospitalares Ltda

Serra, 16 de setembro de 2015.

LUCIANO N LOPES
Pregoeiro Oficial
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ANEXO DA LEI Nº 4446/2015
Publicação Nº 29618

 

ANEXO I 
BAIRRO LARANJEIRAS VELHA – RELAÇÃO DE LOGRADOUROS OFICIAIS E 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Laranjeiras Velha 
 

Nome do Logradouro 
Coordenadas UTM (Datum SIRGAS 2000, Fuso 24S) 

Posição Inicial Posição Final 

X Y X Y 

     R. João Vieira 367.374,93 7.767.512,15 367.233,51 7.767.530,89 
R Carlos Pereira Filho 367.482,51 7.767.144,16 367.341,64 7.767.305,76 
R. Goitacazes 367.392,33 7.767.598,97 367.518,49 7.767.547,01 
R. Francisco Domingos 
de Ramos 367.386,43 7.767.571,77 367.227,62 7.767.594,37 
R. José Vieira 367.200,30 7.767.467,74 367.274,06 7.767.459,36 
R. Guarani II 367.502,39 7.767.506,01 367.507,32 7.767.446,95 
R. Maria de Lurdes 
Cirilo 367.459,97 7.766.976,30 367.242,88 7.766.935,19 
Tv.Guarani 367.482,07 7.767.457,33 367.427,36 7.767.498,41 
R. Pequiá 367.453,20 7.766.555,91 367.284,48 7.766.549,08 
R. Santos Dias 367.157,64 7.767.545,60 367.108,39 7.767.549,96 
R. Paulo Soares 367.116,64 7.767.597,20 367.163,79 7.767.510,98 
R. D. Oscar Romero 367.135,03 7.767.699,29 367.350,16 7.767.633,60 
Av. D. João Batista 367.471,42 7.767.685,63 367.148,90 7.767.754,66 
Av. Cel Manoel Nunes 367.775,99 7.768.140,52 367.352,69 7.764.586,09 
Av. Pd. Ezequiel 
Ramim 367.131,52 7.767.668,44 367.234,94 7.767.507,40 
R. Alice dos Santos 
Barbosa 367.376,45 7.767.517,34 367.429,74 7.767.516,79 
R. Alberto Barbosa 367.327,00 7.767.241,35 367.057,84 7.767.315,83 
R. Guarani I 367.498,53 7.767.408,50 367.384,91 7.767.563,45 
R. Leonardo Pereira 
Soneguette 367.341,61 7.767.386,24 367.183,61 7.767.589,81 
Tv. do Tucano 367.352,95 7.767.467,01 367.200,11 7.767.496,88 
Av.João da Silva Lopes 367.326,18 7.767.703,71 367.299,50 7.767.584,97 
R. Margarida Alves 367.148,31 7.767.577,63 367.256,47 7.767.791,89 
Rod. BR 101 N 366.261,95 7.761.287,81 353.143,18 7.786.096,60 



16/11/2015 (Segunda-feira) DOM/ES - Edição N° 386

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 66

 
ANEXO II 

BAIRRO LARANJEIRAS VELHA – MAPA DOS LOGRADOUROS OFICIAIS 
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DECRETO 6877
Publicação Nº 29631

 

DECRETO Nº 6877, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2015 
Regulamenta o artigo 347 da Lei Municipal         nº 3.833/2011 - CTM e os artigos 1º ao 5º da Lei 
Municipal nº 4.398/2015, sobre a concessão de alvará de licença para funcionamento. 
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, que lhes são 
conferidas pelo inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município, 
D   E   C   R   E   T   A  : 
Art. 1º O alvará de licença para funcionamento é o documento que autoriza o exercício de atividade econômica 
de pessoas físicas e jurídicas, de grande, médio e pequeno porte no território do Município da Serra. 
§ 1º O alvará é obrigatório para o exercício de atividades comerciais, industriais, de prestação de serviços e 
produtores. 
§ 2º O alvará terá prazo de validade de até 3 anos, podendo ser suspenso se o contribuinte deixar de cumprir 
qualquer das exigências contidas em lei ou regulamento. 
§ 3º O alvará do Corpo de Bombeiros continuará sendo exigido para as atividades em que for obrigatório.  
Art. 2º Poderá ser expedido alvará de licença para funcionamento sem exigência do alvará do Corpo de 
Bombeiros para contribuintes com atividades que não sejam de alto risco e que não gerem grande circulação de 
pessoas.  
Parágrafo único. Será exigido alvará do Corpo de Bombeiros para expedição de Alvará de Licença para 
Funcionamento de profissionais autônomos com estabelecimento fixo. 
Art. 3º Será obrigatório solicitar novo alvará quando ocorrer qualquer situação que implique em mudança de 
localização, modificação de atividade, uso ou qualquer dos seus elementos, após a emissão do alvará, alteração 
nas condições da edificação ou quando a atividade ou uso se mostrarem incompatíveis com novas técnicas e 
normas originadas através do desenvolvimento tecnológico, com o objetivo de proteger o interesse coletivo. 
Art. 4º Para a concessão do alvará de licença para funcionamento, faz-se necessária a juntada dos seguintes 
documentos:  

I. Inscrição no Cadastro Mobiliário do Município. 
II. Pagamento dos tributos correspondentes. 

III. Alvará expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar/ES. 
IV. Alvará Sanitário expedido pela Vigilância Sanitária, dependendo da atividade, nos termos Código de 

Saúde do Município. 
V. Licença Ambiental expedida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou documento equivalente. 

VI. Viabilidade. 
VII. Acessibilidade, somente em ruas e avenidas contempladas pela legislação em vigor. 

VIII. Alvará da Policia Civil previsto na Portaria nº 002-R/00, que dispõe sobre controle e regularização de 
funcionamento de entidades e exploradores de diversões públicas. 

IX. Alvará da Policia Federal, que regulamenta a atividade com uso de arma, conforme Lei Federal nº 
10.826/2003. 
Art. 5º O Município poderá emitir o alvará de licença para funcionamento provisório, que terá a vigência de, no 
máximo de 180 dias, contatos da sua emissão. 
§ 1º O micro empreendedor individual deverá requerer a inscrição no Cadastro Mobiliário de Contribuintes, no 
Centro Integrado de Apoio à Micro e Pequena Empresa - Ciampe e poderá obter o alvará de licença para 
funcionamento provisório com validade de até 180 dias. 
§ 2º Os prestadores de serviços temporários, estabelecidos em outro município, são dispensados de consulta 
prévia e deverão proceder sua inscrição temporária. 
Art. 6º O alvará provisório permitirá o início de operação das atividades imediatamente após a concessão da 
inscrição, exceto nos casos de atividade de alto risco.  
§ 1º Grau de risco significa o nível de perigo potencial de ocorrência de danos à integridade física e à saúde 
humana, ao meio ambiente ou ao patrimônio, em decorrência de exercício de atividade econômica. 
§ 2º As atividades de alto risco estão relacionadas neste Decreto, nos Anexos I e II. 
Art. 7º Poderá o Município conceder alvará de licença para funcionamento provisório para as empresas de 
médio e grande porte, localizadas no Município, desde que suas atividades não sejam consideradas de alto 
risco, com o prazo de validade de 180 dias. 
Parágrafo único - O requerimento para a obtenção do alvará somente será exigido para atividades de 
indústria e fabricação sem licenciamento definitivo e deverá ser protocolizado no Protocolo Geral, endereçado à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Semma. 
Art. 8º Para obtenção do alvará de licença para funcionamento provisório, em casos especiais, conforme artigo 
347 da Lei Municipal nº 3833/2011, serão exigidos os seguintes documentos: 

I. Inscrição no Cadastro Mobiliário do Município. 
II. Pagamento dos tributos correspondentes. 

III. Alvará do Corpo de Bombeiros Militar (CBM-ES). 
IV. Consulta ao Plano Diretor Municipal – PDM. 
V. Acessibilidade conforme a legislação em vigor, nos casos de estabelecimentos localizados em avenidas do 

Município. 
VI. Protocolo de requerimento da dispensa de licenciamento ambiental da Semma ou IEMA, conforme a 
atividade ou documento similar. 
Art. 9º A classificação de risco da atividade para a concessão do alvará de licença para funcionamento 
provisório, de empresários e de sociedades empresariais de qualquer porte, atividade econômica ou composição 
societária, seguirá a definição dos Anexos I e II deste Decreto. 
Art. 10 Discriminadas as atividades de alto risco nos Anexos I e II deste Decreto, consideram-se de baixo risco 
as demais atividades constantes da tabela de Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, desde 
que não tenham relação com as contidas nos anexos. 
Art. 11 Excepcionalmente, mediante justificativa, no caso de atividades que, por sua natureza, apresentem 
potencial para infringir requisitos de segurança sanitária, controle ambiental e outros previstos na legislação, 
ainda que não seja considerado de alto risco, o Município poderá exigir, para a concessão do alvará, a 
realização de vistoria prévia no estabelecimento, pelas secretarias diretamente envolvidas. 
Art. 12 Quando o grau de risco envolvido na solicitação do alvará for classificado como alto, o interessado 
deverá observar o procedimento administrativo determinado para o licenciamento e cumprirá todas as 
exigências necessárias, antes do início de funcionamento. 
Art. 13 O grau de risco da solicitação será considerado alto se uma ou mais atividades do estabelecimento, 
previstas no instrumento constitutivo, forem assim classificadas. 
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Art. 14 A regularidade da edificação perante os órgãos de licenciamento no âmbito da prevenção contra 
incêndios deverá ser exigida do respectivo proprietário e, no caso de atividades de baixo risco, sua ausência 
não impedirá a concessão do alvará de licença para funcionamento provisório. 
Art. 15 A irregularidade da edificação perante aos órgãos competentes da Administração Pública Municipal 
constitui fato impeditivo na concessão do alvará de licença para funcionamento. 
§ 1º A irregularidade referida do caput deste artigo deverá ser sanada no prazo de 180 dias, contados da 
emissão do alvará de licença para funcionamento provisório, sob pena de cassação deste. 
§ 2º Mediante comprovação do início do processo de regularização da edificação nos órgãos competentes, o 
prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por 180 dias. 
§ 3º O não atendimento dos requisitos legais exigidos para o licenciamento, verificado por ocasião da 
realização da vistoria ou de qualquer medida de fiscalização, suspenderá a validade da licença até que ocorra a 
regularização. 
Art. 16 Não será concedido alvará de licença para funcionamento provisório para as atividades consideradas de 
alto risco, conforme Anexos I e II deste Decreto. 
Art. 17 O alvará de licença para funcionamento provisório poderá ser expedido para o exercício do comércio e 
serviços com aglomeração de pessoas, com ou sem o uso de armas de fogo. 
§ 1º No caso de atividades como shows, espetáculos, parques de diversão, circos, eventos com aglomeração de 
pessoas e congêneres, o documento de liberação é o alvará de licença para funcionamento provisório para 
eventos. 
§ 2º Será solicitado ao organizador do evento a apresentação dos seguintes requisitos: 

I. Documento de Anuência da Vigilância Sanitária, para comércio de alimento e bebidas. 
II. Alvará do Corpo de Bombeiros do local onde serão realizadas as atividades. 

III. Pagamento dos tributos correspondentes. 
IV. Alvará da Policia Civil previsto na Portaria nº 002-R/00, que dispõe sobre controle e regularização de 

funcionamento de entidades e exploradores de diversões públicas. 
V. Alvará da Policia Federal, que regulamenta a atividade com uso de arma, conforme Lei Federal nº 

10.826/2003. 
VI. Alvará para funcionamento em horário especial. 

VII. Licença Ambiental, ou documento equivalente. 
VIII. Número do protocolo do processo administrativo. 

IX. Número do identificador do documento de arrecadação dos tributos. 
§ 3º Sendo o espaço particular, será necessária a comprovação da autorização do responsável pelo local e a 
apresentação do contrato de locação. 
§ 4º Havendo alteração das atividades, do endereço ou expirado o prazo de validade do alvará, o 
estabelecimento deverá requerer novamente, junto aos órgãos competentes, novo alvará de licença para 
funcionamento, sendo exigido o cumprimento de todos os requisitos descritos anteriormente. 
§ 5º No caso de feiras comerciais, o processo de liberação do alvará seguirá para a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, para análise e manifestação quanto à liberação, no prazo de 24 horas. 
Art. 18 Poderá ser emitido o alvará via Web, para as empresas regularizadas, que solicitarem a renovação do 
seu alvará e para as empresas novas.  
§ 1º Para a emissão do alvará, será necessário selecionar e preencher no ambiente web, todos os documentos 
obrigatórios, conforme a atividade exercida. 
§ 2º O pedido será analisado e o alvará disponibilizado para impressão. 
§ 3º Caso o alvará não seja concedido, será emitida justificativa para empresa tomar conhecimento. 
§ 4º Após sanar os problemas apontados na justificativa, o requerente poderá iniciar o procedimento no 
ambiente Web para a obtenção do Alvará. 
Art. 19 O alvará de licença para funcionamento perderá a validade se: 

I. houver alterações no estabelecimento ou atividade; 
II. houver a suspensão da inscrição fiscal; 

III. houver baixa, de ofício ou por requerimento do contribuinte; 
IV. não renovar as licenças municipais; 
V. não renovar o alvará dos Bombeiros. 

Art. 20 Toda atividade desenvolvida somente poderá ter início, após recolhimento da taxa de localização e 
expedição do alvará de licença para funcionamento, conforme a legislação tributária municipal vigente. 
Art. 21 O recolhimento das taxas anuais previstas na legislação tributária municipal vigente deverá ser feito 
até a data estipulada em decreto, expedido anualmente pelo Poder Executivo. 
Art. 22 O processo de pedido de alvará de licença para funcionamento deverá ser identificado e receber 
prioridade de análise e tramitação. 
Art. 23 Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 

Palácio Municipal em Serra, aos 13 de novembro de 2015. 
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS 

Prefeito Municipal 
ANEXO I 

 
CNAE ALTO RISCO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SESA 

CNAE ATIVIDADES 

 2121-1/01 Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano 

 2121-1/02 Fabricação de medicamentos homeopáticos para uso humano 

 2121-1/03 Fabricação de medicamentos fitoterápicos para uso humano 

 2670-1/01 Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, peças e acessórios 

 3250-7/01 Fabricação de instrumentos não-eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de 
laboratório 

 3250-7/02 Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório 

 3250-7/03 Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral sob 
encomenda 
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 3250-7/04 Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral, 
exceto sob encomenda 

 3250-7/05 Fabricação de materiais para medicina e odontologia 

 3250-7/07 Fabricação de artigos ópticos 

 3250-7/08 Fabricação de artefatos de tecido não tecido para uso odonto-médico-hospitalar 

 3292-2/01 Fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo 

 3292-2/02 Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 

 4634-6/01 Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 

 4634-6/02 Comércio atacadista de aves abatidas e derivados 

 4634-6/03 Comércio atacadista de pescados e frutos do mar 

 4635-4/03 Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 

 4639-7/02 Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e 
acondicionamento associada 

 4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 

 4644-3/02 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário 

 4649-4/09 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de 
fracionamento e acondicionamento associada 

 4711-3/01 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - 
hipermercados 

 4711-3/02 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - 
supermercados 

 4722-9/01 Comércio varejista de carnes - açougues 

 4722-9/02 Peixaria 

 4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 

 4771-7/02 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas 

 4771-7/03 Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos 

 5611-2/01 Restaurantes e similares 

 5620-1/01 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 

 5620-1/02 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 

 5620-1/04 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar 

 8610-1/01 Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências 

 8610-1/02 Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 

 8621-6/01 UTI móvel 

 8621-6/02 Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel 

 8630-5/07 Atividades de reprodução humana assistida 

 8640-2/03 Serviços de diálise e nefrologia 

 8640-2/04 Serviços de tomografia 

 8640-2/05 Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 

 8640-2/07 Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética 

 8640-2/09 Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos 

 8640-2/10 Serviços de quimioterapia 

 8640-2/11 Serviços de radioterapia 

 8640-2/12 Serviços de hemoterapia 

 8640-2/14 Serviços de bancos de células e tecidos humanos 

 8690-9/02 Atividades de bancos de leite humano 

 8711-5/01 Clínicas e residências geriátricas 

 8711-5/02 Instituições de longa permanência para idosos 

0892-4/03 Refino e outros tratamentos do sal 

1031-7/00 Fabricação de conservas de frutas 
1032-5/00 Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais 
1032-5/01 Fabricação de conservas de palmito 

1032-5/99 Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito 

1041-4/00 Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho 
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1042-2/00 Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho 

1043-1/00 Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não-comestíveis de animais 

1053-8/00 Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis 

1062-7/00 Moagem de trigo e fabricação de derivados 
1065-1/00 Fabricação de amidos e féculas de vegetais e de óleos de milho 
1065-1/02 Fabricação de óleo de milho em bruto 

1065-1/03 Fabricação de óleo de milho refinado 
1072-4/00 Fabricação de açúcar refinado 
1072-4/01 Fabricação de açúcar de cana refinado 

1072-4/02 Fabricação de açúcar de cereais (dextrose) e de beterraba 

1082-1/00 Fabricação de produtos à base de café 

1091-1/01 Fabricação de produtos de panificação industrial  

1095-3/00 Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos 

1096-1/00 Fabricação de alimentos e pratos prontos 

1099-6/02 Fabricação de pós alimentícios 

1099-6/03 Fabricação de fermentos e leveduras 

1099-6/04 Fabricação de gelo comum 

1099-6/06 Fabricação de adoçantes naturais e artificiais 

1099-6/07 Fabricação de alimentos dietéticos e complementos alimentares 

1099-6/99 Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 

1121-6/00 Fabricação de águas envasadas 
1122-4/02 Fabricação de chá mate e outros chás prontos para consumo 
1122-4/04 Fabricação de bebidas isotônicas 

1122-4/99 Fabricação de outras bebidas não-alcoólicas não especificadas anteriormente 

1742-7/01 Fabricação de fraldas descartáveis 

1742-7/02 Fabricação de absorventes higiênicos 

1742-7/99 Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não especificados anteriormente 

1931-4/00 Fabricação de álcool 

2011-8/00 Fabricação de cloro e álcalis 

2014-2/00 Fabricação de gases industriais (apenas gases medicinais) 

2052-5/00 Fabricação de desinfestantesdomissanitários 

2061-4/00 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos 

2062-2/00 Fabricação de produtos de limpeza e polimento 

2063-1/00 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 

2071-1/00 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas 

2110-6/00 Fabricação de produtos farmoquímicos 

2123-8/00 Fabricação de preparações farmacêuticas 

2219-6/00 Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente 

2222-6/00 Fabricação de embalagens de material plástico 

2229-3/99 Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente 

2312-5/00 Fabricação de embalagens de vidro 

2319-2/00 Fabricação de artigos de vidro 

2341-9/00 Fabricação de produtos cerâmicos refratários 

2349-4/99 Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não especificados anteriormente 

2591-8/00 Fabricação de embalagens metálicas 

2660-4/00 Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 

2829-1/99 Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e 
acessórios 

3092-0/00 Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados, peças e acessórios 

3291-4/00 Fabricação de escovas, pincéis e vassouras 
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4632-0/03 Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de 
fracionamento e acondicionamento associada 

4634-6/00 Comércio atacadista de carnes, produtos da carne e pescado 
4634-6/99 Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais 

4684-2/99 Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 

6201-5/00 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 

6202-3/00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 

6203-1/00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 

7120-1/00 Testes e análises técnicas 

8511-2/00 Educação infantil - creche 

8650-0/07 Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral 

8712-3/00 Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio 
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ANEXO II 
ATIVIDADES SUJEITAS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL 

 

CÓD. ATIVIDADE PARÂMETRO Classe 
SIMPLIFICADA P M G 

POTENCIAL 
POLUIDOR/ 

DEGRADADOR  
(B / M / A) 

LIMITE FIXADO 
PARA 

ATIVIDADES DE 
IMPACTO LOCAL 

1 ATIVIDADES 
AGROPECUÁRIAS        

01.01 Suinocultura 
(Ciclocompleto) 

Númeromáximo de 
cabeças - NC < 

100 

100 < 
NC < 
200 

- ALTO NC < 200 

01.02 
Suinocultura (exclusivo 

para produção de leitões / 
maternidade) 

Númeromáximo de 
matrizes - NM < 

15 

15 < 
NM < 

30 
- ALTO NM < 30 

01.03 Suinocultura (exclusivo 
para terminação) 

Númeromáximo de 
cabeças - NC < 

60 - - ALTO NC < 60 

01.04 

Suinocultura com 
lançamento de efluentes 
líquidos, exclusivo para 

subsistência. 

Númeromáximo de 
cabeças - 

NC < 
20 
 
 

- - MÉDIO NC < 20 

01.05 

Criação de animais de 
pequeno porte confinados, 
em ambiente não aquático, 

exceto aves, fauna 
silvestre e/ou exótica (Ex.: 

cunicultura e outros). 

Área de 
confinamento de 

animais (m²) 
- AC < 

500 

500 < 
AC < 
3000 

AC > 
3000 MÉDIO - 

01.06 

Criação de animais de 
médio ou grande porte 
confinados, ou semi-

confinados com geração 
de efluente líquido, em 
ambiente não aquático, 

exceto fauna silvestre e/ou 
exótica. 

Númeromáximo de 
cabeças - NC < 

50 

50 < 
NC < 
200 

NC > 
200 MÉDIO - 

01.07 
Secagem mecânica de 

grãos, associada ou não a 
pilagem. 

Capacidadeinstalada 
(litros) - CI < 

30.000 

30.000 
< CI < 
90.000 

CI > 
90.000 MÉDIO - 

01.08 

Pilagem de grãos 
(exclusivo para piladoras 

fixas), não associada à 
secagem mecânica. 

- Todos - - - BAIXO - 

01.09 Avicultura 

Área de 
confinamento de 

aves (área de 
galpões em m2) 

- AC < 
6.000 

6.000 < 
AC < 
8.000 

8.000 < 
AC < 

12.000 
MÉDIO AC < 12.000 

01.10 
Despolpamento/descasca-

mento de café, em via 
úmida. 

Capacidade 
instalada total (em 

litros/h) 
- CI < 

1.500 

1.500 < 
CI < 
3.000 

- ALTO CI < 3000 

01.11 

Complexos de agroturismo 
(empreendimentos rurais 
ou de agroturismo com 

incorporação de duas ou 
mais atividades não 

correlacionadas 
diretamente), inclusive 

com produção industrial 
de alimentos e bebidas, 

desde que todas as 
atividades pretendidas 
sejam de competência 

municipal. 

Áreaútil (ha) - AU < 
0,1 

0,1 < 
AU ≤ 
0,2 

0,2 < 
AU < 
0,3 

MÉDIO AU < 0,3 

01.12 
Unidades de resfriamento, 

refrigeração ou 
congelamento de vegetais. 

- Todos - - - BAIXO - 
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2 

INDÚSTRIA DE 
PRODUTOS 

MINERAIS NÃO 
METÁLICOS 

       

2.01 
Desdobramento de rochas 

ornamentais, quando 
exclusivo. 

Capacidade máxima 
de produção de 

chapas desdobradas 
(m²/mês) 

- CMCD 
≤ 3.000 

3.000 < 
CMCD 
≤ 8.000 

8.000 < 
CMCD 

≤ 
12.000 

MÉDIO CMCD ≤ 12.000 

2.02 
Polimento de rochas 
ornamentais, quando 

exclusivo. 

Capacidade máxima 
de produção de 
chapas polidas 

(m²/mês) 

- CMCP 
≤ 4.500 

4.500 < 
CMCP 

≤ 
25.000 

25.000 
< 

CMCP 
≤ 

37.500 

MÉDIO CMCP ≤ 37.500 

2.03 

Corte e Acabamento/ 
Aparelhamento de rochas 

ornamentais e/ou 
polimento manual ou 

semi-automático, quando 
exclusivos. 

Produção mensal 
m²/mês PM < 1.000 

1.000 < 
PM < 
10.000 

10.000 
< PM < 
15.000 

PM > 
15.000 MÉDIO - 

2.04 

Desdobramento e/ou 
polimento e/ou corte e 

aparelhamento de rochas 
ornamentais, quando 
associados entre si. 

Capacidade máxima 
de produção, 

somando o produto 
de todas as fases 

(m²/mês) 

- CMP < 
3.000 

3.000 < 
CMP ≤ 
10.000 

10.000 
< CMP 

≤ 
15.000 

MÉDIO CMP < 15.000 

2.05 

Fabricação de artigos de 
cerâmica refratária e/ou 

esmaltada para utensílios 
sanitários e outros. 

Produção mensal 
em número de peças - PM 

<50.000 

50.000 
< PM ≤ 
100.000 

100.000 
< PM ≤ 
200.000 

MÉDIO PM < 200.000 

2.06 

Fabricação de artigos para 
revestimento cerâmico 

(placas cerâmicas, 
porcelanato, etc.) 

Produção mensal 
(m²) - PM < 

100.000 

100.000 
< PM ≤ 
300.000 

300.000 
< PM ≤ 
660.000 

MÉDIO PM < 660.000 

2.07 

Fabricação de artigos de 
cerâmica vermelha (telhas, 
tijolos, lajotas, manilhas e 

afins). 

Produção mensal 
em número de peças PM < 10.000 

10.000 
< PM < 
100.000 

100.000 
< PM ≤ 
300.000 

300.000 
< PM ≤ 
600.000 

MÉDIO PM < 600.000 

2.08 
Ensacamento de argila, 

areia e afins para 
construção civil. 

Áreaútil (ha) AU < 0,05 
0,05 < 
AU < 
0,2 

0,2 < 
AU ≤ 
0,5 

AU > 
0,5 BAIXO - 

2.09 

Beneficiamento de rochas 
para produção de pedra 

britada, produtos 
siderúrgicos ou para outros 
usos industriais/agrícolas. 

Produção mensal 
(t/mês) - PM < 

5.000 

5.000 < 
PM ≤ 
20.000 

20.000 
< PM ≤ 
50.000 

MÉDIO PM < 50.000 

2.10 

Beneficiamento de areia 
ou de rochas para 

produção de pedras 
decorativas. 

Produção mensal 
(t/mês) - PM < 

300 

300 < 
PM ≤ 
600 

600 < 
PM ≤ 
1.000 

MÉDIO PM < 1.000 

2.11 Limpeza de blocos de 
rochas ornamentais. Áreaútil (ha) AU < 0,05 

0,05 < 
AU < 
0,2 

0,2 < 
AU ≤ 
0,5 

AU > 
0,5 BAIXO - 

 

2.12 

Beneficiamento manual de 
rochas para produção de 
paralelepípedos e outros 

artefatos artesanais. 

Áreaútil (ha) AU < 0,05 
0,05 < 
AU < 
0,2 

0,2 < 
AU ≤ 
0,5 

AU > 
0,5 BAIXO - 

3 INDÚSTRIA DE 
TRANSFORMAÇÃO        

3.01 
Fabricação de concreto e 

afins, não incluindo 
cimento 

Capacidade máxima 
de produção 

(m³/mês) 
- CMP < 

500 

500 < 
CMP ≤ 
1.000 

1.000 < 
CMP ≤ 
2.500 

MÉDIO CMP < 2.500 

3.02 Usina de produção de 
asfalto a frio. 

Capacidade de 
produção dos 
equipamentos 

(t/ano) 

- CPE < 
10.000 

10.000 
< CPE 

≤ 
25.000 

25.000 
< CPE 

≤ 
50.000 

MÉDIO CPE < 50.000 

3.03 Usina de produção de 
asfalto a quente. 

Capacidade de 
produção dos 
equipamentos 

(t/ano) 

- CPE < 
10.000 

10.000 
< CPE 

≤ 
24.000 

24.000 
< CPE 

≤ 
48.000 

MÉDIO CPE < 48.000 
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4 INDÚSTRIA 
METALMECÂNICA        

4.01 

Produção de chapas lisas 
ou corrugadas, bobinas, 

tiras e fitas, perfis, barras 
redondas, chatas ou 

quadradas, vergalhões, 
tubos e fios, de metais e 

ligas ferrosas e não 
ferrosas, a quente ou a 
frio, com ou sem fusão, 

desde que sem tratamento 
químico superficial e/ou 

galvanotécnico. 

Capacidade máxima 
de produção (t/mês) - CMP < 

10.000 

10.000 
< CMP 

≤ 
25.000 

25.000 
< CMP 

≤ 
54.000 

MÉDIO CMP < 54.000 

4.02 Relaminação de metais e 
ligas não-ferrosos. 

Capacidade máxima 
de produção (t/mês) - CMP < 

100 

100 < 
CMP ≤ 

300 

300 < 
CMP ≤ 

500 
MÉDIO CMP < 500 

4.03 Produção de soldas e 
anodos. 

Capacidade máxima 
de produção (t/mês) - CMP < 

2 

2 < 
CMP ≤ 

6 

6 < 
CMP ≤ 

10 
MÉDIO CMP < 10 

4.04 

Metalurgia do pó, 
inclusive peças moldadas 
(ferramentas de usinagem 

e outras). 

Capacidade máxima 
de produção (t/mês) - CMP ≤ 

1 

1 < 
CMP ≤ 

3 

3 < 
CMP ≤ 

5 
MÉDIO CMP < 5 

4.05 

Fabricação de estruturas 
metálicas, sem tratamento 

superficial químico ou 
termoquímico. 

Área útil 
(m²) AU ≤ 200 

200 < 
AU ≤ 
1.000 

1.000 < 
AU ≤ 
2.000 

AU > 
2.000 BAIXO - 

4.06 

Produção de artefatos de 
metais ou ligas ferrosas ou 

não-ferrosas laminados, 
extrudados, trefilados, 
inclusive móveis, sem 
tratamento superficial 

químico ou termoquímico. 

Capacidade máxima 
de produção (t/mês) - CMP ≤ 

1 

1 < 
CMP ≤ 

5 

CMP > 
5 BAIXO - 

4.07 

Estamparia, funilaria e 
latoaria, inclusive com 

pintura por aspersão e/ou 
aplicação de verniz e/ou 

esmaltação, sem 
tratamento químico 

superficial e/ou 
galvanotécnico. 

Capacidade máxima 
de produção (t/mês) - CMP ≤ 

1 

1 < 
CMP ≤ 

5 

CMP > 
5 BAIXO - 

4.08 

Fabricação de tanques, 
reservatórios e outros 

recipientes metálicos de 
caldeiraria, inclusive com 
pintura por aspersão e/ou 
aplicação de verniz e/ou 

esmaltação, sem 
tratamento químico 

superficial e/ou 
galvanotécnico. 

Capacidade máxima 
de produção (t/mês) - CMP < 

1 

1 < 
CMP ≤ 

5 

CMP > 
5 BAIXO - 

4.09 

Fabricação de máquinas, 
aparelhos, peças e 

acessórios sem tratamento 
térmico e/ou 

galvanotécnico e/ou 
fundição. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

- I < 0,1 0,1 < I 
≤ 0,3 

0,3 < I 
≤ 0,5 MÉDIO I < 0,5 

4.10 

Reparação, retífica ou 
manutenção de máquinas, 
aparelhos e equipamentos 
industriais e mecânicos 

diversos, inclusive 
motores automotivos, com 

ou sem pintura por 
aspersão, incluindo 
oficinas mecânicas. 

Áreaútil (ha)  AU ≤ 0,05 
0,05 < 
AU ≤ 
0,1 

0,1 < 
AU ≤ 1 AU > 1 MÉDIO - 
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4.11 Jateamento e limpeza de 
peças metálicas. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

- I < 0,05 0,05 < I 
≤ 0,3 

0,3 < I 
≤ 0,5 MÉDIO I < 0,5 

 

4.12 Instalação e manutenção 
de climatização veicular. - Todos - - - BAIXO - 

4.13 Instalação e manutenção 
de equipamentos de GNV. - Todos - - - BAIXO - 

4.14 
Instalação e manutenção 

de escapamentos de 
veículos. 

- Todos - - - BAIXO - 

5 

INDÚSTRIA DE 
MATERIAL 

ELÉTRICO E DE 
COMUNICAÇÃO 

       

5.01 

Fabricação e/ou montagem 
de material elétrico (peças, 

geradores, motores e 
outros). 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

- I < 0,05 0,05 < I 
≤ 0,3 

0,3 < I 
≤ 1 MÉDIO I < 1 

5.02 

Fabricação e/ou montagem 
de máquinas, aparelhos e 

equipamentos para 
comunicação e 

informática. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

- I < 0,05 0,05 < I 
≤ 0,3 

0,3 < I 
≤ 1 MÉDIO I < 1 

6 
INDÚSTRIA DE 
MATERIAL DE 
TRANSPORTE 

       

6.01 

Estaleiros, contemplando 
fabricação, montagem, 

reparação e/ou 
manutenção de 

embarcações e estruturas 
flutuantes, sem acesso 

direto a corpos hídricos ou 
a faixa de praia ou que não 
ocupem faixas de praia ou 

área de preservação 
permanente. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

- I < 0,05 0,05 < I 
≤ 0,3 

0,3 < I 
≤ 1 MÉDIO I < 1 

6.02 
Fabricação e/ou montagem 

de meios de transporte 
rodoviário e aeroviário. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

- I < 0,05 0,05 < I 
≤ 0,3 

0,3 < I 
≤ 1 MÉDIO I < 1 

7 
INDÚSTRIA DE 

MADEIRA E 
MOBILIÁRIO 

       

7.01 
Serrarias, quando não 

associadas à fabricação de 
estruturas de madeira. 

Volume mensal de 
madeira a ser 

serrada (m³/mês) 
VMMS ≤ 100 

100 < 
VMMS 
≤ 250 

250 < 
VMMS 
≤ 500 

VMMS 
> 500 MÉDIO - 

7.02 

Fabricação de estruturas 
de madeira com aplicação 

rural (caixas, porteiras, 
batentes, carroças, dentre 

outros), associada ou não à 
serraria. 

Volume mensal de 
madeira a ser 
processada 
(m³/mês) 

VMMS ≤ 100 
100 < 

VMMS 
≤ 250 

250 < 
VMMS 
≤ 500 

VMMS 
> 500 MÉDIO - 

7.03 

Fabricação de estruturas 
de madeira, exceto para 

aplicação rural 
(instrumentos musicais, 

portas, janelas, artigos de 
tanoaria, dentre outros), 

exceto mobiliário, 
associada ou não à 

serraria. 

Volume mensal de 
madeira a ser 
processada 
(m³/mês) 

VMMS ≤ 100 
100 < 

VMMS 
≤ 250 

250 < 
VMMS 
≤ 500 

VMMS 
> 500 MÉDIO - 

7.04 
Fabricação de chapas e 

placas de madeira 
aglomerada ou prensada. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,01 0,01 < I 
≤ 0,3 

0,3 < I 
≤ 1 I > 1 MÉDIO - 

7.05 

Fabricação de chapas e 
placas de madeira 

compensada, revestidas ou 
não com material plástico. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,01 0,01 < I 
≤ 0,3 

0,3 < I 
≤ 1 I > 1 MÉDIO - 
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7.06 

Fabricação de cabos para 
ferramentas e utensílios, 

saltos e solados de 
madeira. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,01 0,01 < I 
≤ 0,3 

0,3 < I 
≤ 1 I > 1 MÉDIO - 

7.07 Fabricação de artefatos de 
madeira torneada. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,01 0,01 < I 
≤ 0,3 

0,3 < I 
≤ 1 I > 1 MÉDIO - 

7.08 

Fabricação de artefatos de 
bambu, vime, junco, 

xaxim, palha trançada ou 
cortiça e afins. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,01 0,01 < I 
≤ 0,3 

0,3 < I 
≤ 1 I > 1 MÉDIO - 

7.09 Fabricação de móveis de 
madeira, vime e junco. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,01 0,01 < I 
≤ 0,3 

0,3 < I 
≤ 1 I > 1 MÉDIO - 

7.10 Fabricação de artigos de 
colchoaria e estofados. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,01 0,01 < I 
≤ 0,05 

0,05 < I 
≤ 0,5 I > 0,5 BAIXO - 

7.11 

Tratamento térmico de 
embalagens de madeira, 

sem uso de produtos 
químicos ou orgânicos. 

- Todos - - - BAIXO - 

8 INDÚSTRIA DE 
CELULOSE E PAPEL        

8.01 

Fabricação de embalagens 
e/ou artefatos de papel ou 

papelão, inclusive com 
impressão e/ou 
plastificação 

Áreaútil (ha) AU ≤ 0,01 
0,01 < 
AU ≤ 
0,05 

0,05 < 
AU ≤ 
0,3 

AU > 
0,3 MÉDIO - 

8.02 
Corte de papel para 

produção de rolos de papel 
higiênico, lenços e outros. 

Áreaútil (ha) AU ≤ 0,05 
0,05 < 
AU ≤ 
0,1 

0,1 < 
AU ≤ 
0,5 

AU > 
0,5 BAIXO - 

9 INDÚSTRIA DE 
BORRACHA        

9.01 

Recondicionamento de 
pneus com vulcanização a 

frio ou a quente 
(autoclave), com uso 
exclusivo de energia 

elétrica ou gás. 

Capacidade máxima 
de produção 

(unidades/mês) 
CMP ≤ 500 

500 < 
CMP ≤ 
1.500 

1.500 < 
CMP ≤ 
3.000 

3.000 < 
CMP ≤ 
5.000 

MÉDIO CMP < 5.000 

9.02 

Recondicionamento de 
pneus com vulcanização a 

frio ou a quente 
(autoclave), com queima 
de lenha ou combustíveis 

líquidos. 

Capacidade máxima 
de produção 

(unidades/mês) 
CMP ≤ 100 

100 < 
CMP ≤ 

500 

500 < 
CMP ≤ 
1.000 

1.000 < 
CMP ≤ 
2.000 

MÉDIO CMP < 2.000 

9.03 

Fabricação de artefatos de 
borracha e espuma de 

borracha (peças e 
acessórios para veículos, 

máquinas e aparelhos, 
correias, canos, tubos, 

artigos para uso 
doméstico, galochas, botas 

e outros), bem como 
reaproveitamento de 

artefatos deste material. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,01 0,01 < I 
≤ 0,05 

0,05 < I 
≤ 0,3 

0,3 < I 
≤ 1 MÉDIO I < 1 

9.04 

Beneficiamento de 
borracha natural, sem 
produção de artefatos 

deste material. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,01 0,01 < I 
≤ 0,05 

0,05 < I 
≤ 0,3 I > 0,3 MÉDIO - 

10 INDÚSTRIA QUÍMICA        

10.01 

Fabricação de resinas, 
fibras e fios artificiais e 

sintéticos e de borracha e 
látex sintéticos. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

- I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,3 MÉDIO I < 0,3 
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10.02 Fabricação de corantes e 
pigmentos. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

- I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,3 MÉDIO I < 0,3 

10.03 

Produção de óleos, 
gorduras e ceras vegetais e 
animais em bruto, de óleos 

de essências vegetais, e 
outros produtos de 

destilação da madeira – 
exceto refinação de 

produtos alimentares ou 
para produção de 

combustíveis. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,01 0,01 < I 
≤ 0,05 

0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,3 MÉDIO I < 0,3 

10.04 

Fabricação de 
concentrados aromáticos 

naturais, artificiais e 
sintéticos – inclusive 

mescla. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

- I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,3 MÉDIO I < 0,3 

10.05 Fabricação de sabão, 
detergentes e glicerina. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,01 0,01 < I 
≤ 0,05 

0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,3 MÉDIO I < 0,3 

10.06 

Fracionamento e 
embalagem de produtos 

químicos de limpeza 
(sabões, detergentes, ceras, 

desinfetantes e afins), 
inseticidas, germicidas e 

fungicidas. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,01 0,01 < I 
≤ 0,05 

0,05 < I 
≤ 0,3 I > 0,3 MÉDIO - 

10.07 Fabricação de produtos de 
perfumaria. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

- I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,3 MÉDIO I < 0,3 

10.07 Fabricação / 
Industrialização de isopor. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

- I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,25 

0,25 < I 
≤ 0,5 MÉDIO I < 0,5 

10.08 

Aplicação de produtos 
domissanitários no 

controle de pragas e 
vetores, exclusivamente no 

âmbito do território do 
município. 

Área útil da área de 
apoio à atividade 

(ha) 
AU ≤ 0,01 

0,01 < 
AU ≤ 
0,05 

0,05 < 
AU ≤ 
0,3 

AU > 
0,3 MÉDIO - 

 

10.09 

Curtimento e outras 
preparações de couro e 

peles, sem uso de produtos 
químicos (uso de extratos 
vegetais, salga e outros). 

Capacidade máxima 
de produção 
(peças/mês) 

- CMP ≤ 
10.000 

10.000 
< CMP 

≤ 
30.000 

30.000 
< CMP 

≤ 
100.000 

MÉDIO CMP < 100.000 
 

11 

INDÚSTRIA DE 
PRODUTOS DE 

MATERIAIS 
PLÁSTICOS 

       

11.01 Fabricação de 
laminadosplásticos. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,3 

0,3 < I 
≤ 1 MÉDIO I < 1 

11.02 
Fabricação de artigos de 

material plástico para usos 
industriais. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,3 

0,3 < I 
≤ 1 MÉDIO I < 1 

11.03 

Fabricação de artigos de 
material plástico para uso 

doméstico pessoal – 
exceto calçados, artigos do 

vestuário e de viagem. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,3 

0,3 < I 
≤ 1 MÉDIO I < 1 
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11.04 
Fabricação de embalagens 

plásticas, inclusive com 
impressão. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,3 

0,3 < I 
≤ 1 MÉDIO I < 1 

11.05 

Fabricação de manilhas, 
canos, tubos e conexões de 

material plástico para 
todos os fins, desde que 

não associada diretamente 
à atividade portuária. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,3 

0,3 < I 
≤ 1 MÉDIO I < 1 

11.06 
Fabricação de móveis 
moldados de material 

plástico. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,3 

0,3 < I 
≤ 1 MÉDIO I < 1 

11.07 

Fabricação de artigos 
diversos de material 

plástico, incluindo fitas, 
flâmulas, discos, brindes, 

objetos de adornos, artigos 
de escritório. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,3 

0,3 < I 
≤ 1 MÉDIO I < 1 

11.08 

Fabricação de outros 
artigos de material plástico 

não especificados em 
enquadramento próprio. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,3 

0,3 < I 
≤ 1 MÉDIO I < 1 

12 INDÚSTRIA TÊXTIL        

12.01 
Beneficiamento, fiação e 

tecelagem de fibras têxteis, 
sem tingimento. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,3 I > 0,3 BAIXO 

- 
 
 

12.02 
Beneficiamento, fiação e 

tecelagem de fibras têxteis, 
com tingimento. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,3 

0,3 < I 
≤ 1 MÉDIO I < 1 

12.03 
Fabricação de cordas, 

cordões e cabos de fibras 
têxteis e sintéticas. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,3 

0,3 < I 
≤ 1 MÉDIO I < 1 

12.04 

Fabricação de estopa e de 
materiais para estofos e 
recuperação de resíduos 

têxteis. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,3 I > 0,3 BAIXO - 

12.05 
Fabricação de artigos de 
passamanaria, fitas, filós, 

rendas e bordados. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,3 I > 0,3 BAIXO - 

12.06 

Fabricação de artefatos 
têxteis não especificados, 

com estamparia e/ou 
tintura. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,3 

0,3 < I 
≤ 1 MÉDIO I < 1 

 

13 

INDÚSTRIA DE 
VESTUÁRIO E 

ARTEFATOS DE 
TECIDOS, COUROS E 

PELES 

       

13.01 
Customização, com 

lixamento e descoloração, 
sem geração de efluente. 

ÁreaÚtil (ha) AU ≤ 0,05 
0,05 < 
AU ≤ 
0,1 

0,1 < 
AU ≤ 
0,3 

AU > 
0,3 BAIXO 

- 
 
 

13.02 

Confecções de roupas e 
artefatos, em tecido, de 

cama, mesa e banho, sem 
tingimento. 

ÁreaÚtil (ha) AU ≤ 0,05 
0,05 < 
AU ≤ 
0,1 

0,1 < 
AU ≤ 
0,3 

AU > 
0,3 BAIXO - 

13.03 

Confecções de roupas e 
artefatos, em tecido, de 

cama, mesa e banho, com 
tingimento, estamparia 

e/ou outros acabamentos. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

- I < 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,2 ALTO I < 0,2 
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13.04 

Lavanderia industrial com 
tingimento, amaciamento 
e/ou outros acabamentos 

em roupas, peças do 
vestuário e artefatos 
diversos de tecidos. 

Número de 
unidades 

processadas 
(unidades/dia) 

- NUP < 
500 

500 < 
NUP ≤ 
1000 

1000 < 
NUP ≤ 
2000 

ALTO NUP < 2.000 

13.05 

La 
vanderia comercial de 

artigos de vestuário, cama, 
mesa e banho, exceto 

artigos hospitalares, sem 
tingimento de peças. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,2 

0,2 < I 
≤ 0,3 MÉDIO I < 0,3 

13.06 

Lavanderia comercial de 
artigos de vestuário, cama, 

mesa e banho, com 
lavagem de artigos 
hospitalares, sem 

tingimento de peças. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,2 

0,2 < I 
≤ 0,3 MÉDIO I < 0,3 

13.07 

Fabricação de artigos de 
vestuário, inclusive 
calçados, a partir de 
couros e peles, sem 

curtimento e/ou 
tingimento. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,3 

0,3 < I 
≤ 0,5 MÉDIO I < 0,5 

13.08 

Fabricação de artigos de 
vestuário, inclusive 
calçados, a partir de 
couros e peles, com 

tingimento. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

- I < 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,2 ALTO I < 0,2 

13.09 

Fabricação de artefatos 
diversos de couros e peles, 

sem tingimento ou 
tratamento de superfície. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,3 

0,3 < I 
≤ 0,5 MÉDIO I < 0,5 

13.10 

Fabricação de artefatos 
diversos de couros e peles, 

com tingimento ou 
tratamento de superfície. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

- I < 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,2 ALTO I < 0,2 

14 
INDÚSTRIA DE 

PRODUTOS 
ALIMENTARES 

       

14.01 Torrefação e/ou moagem 
de café e outros grãos. 

Capacidade máxima 
de processamento 

(ton/d) 
CP < 1,0 

1,0 < 
CP < 
5,0 

5,0 < 
CP < 
10,0 

CP > 
10,0 MÉDIO - 

14.02 

Fabricação de balas, 
caramelos, pastilhas, 

drops, bombons, 
chocolates, gomas de 

mascar e afins. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,2 

0,2 < I 
≤ 0,3 MÉDIO I < 0,3 

14.03 

Entreposto e envase de 
mel, associado ou não à 

produção de balas e doces 
deste produto. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,3 I > 0,3 MÉDIO - 

14.04 
Fabricação de doces e 
conservas de frutas, 

legumes e outros vegetais. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,2 

0,2 < I 
≤ 0,3 

MÉDIO 
 I < 0,3 

14.05 Preparação de sal de 
cozinha. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,2 

0,2 < I 
≤ 0,3 MÉDIO I < 0,3 

14.06 

Refino e preparação de 
óleos e gorduras vegetais, 
produção de manteiga de 

cacau e gorduras de 
origem animal destinados 

à alimentação. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

- I < 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,2 ALTO I < 0,2 
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14.07 Fabricação de vinagre. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,2 

0,2 < I 
≤ 0,3 MÉDIO I < 0,3 

14.08 

Resfriamento e 
distribuição de leite, sem 

beneficiamento de 
qualquer natureza. 

Capacidade de 
Armazenamento 

(litros) 
CA ≤ 10.000 

10.000 
< CA ≤ 
30.000 

30.000 
< CA ≤ 
50.000 

CA > 
50.000 MÉDIO - 

14.09 

Industrialização do leite 
(incluindo beneficiamento, 
pasteurização e produção 

de leite em pó), com 
queijaria. 

Capacidade máxima 
de processamento 

(litros/dia) 
- CP < 

15.000 

15.000 
< CP ≤ 
30.000 

- ALTO CP < 30.000 

14.10 

Industrialização do leite 
(incluindo beneficiamento, 
pasteurização e produção 

de leite em pó), sem 
queijaria. 

Capacidade máxima 
de processamento 

(litros/dia) 
CP < 5.000 

5.000 < 
CP ≤ 

10.000 

10.000 
< CP ≤ 
30.000 

30.000 
< CP ≤ 
60.000 

MÉDIO CP < 60.000 

14.11 

Fabricação e produção de 
massas alimentícias, 

biscoitos e afins, incluindo 
padarias e confeitarias 

com forno a lenha. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,2 

0,2 < I 
≤ 0,3 MÉDIO I < 0,3 

14.12 Fabricação de polpa de 
frutas. 

Quantidade máxima 
de fruta processada 

(t/dia) 
- FP < 20 20 < FP 

≤ 50 - ALTO FP < 50 

14.13 Fabricação de fermentos e 
leveduras. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,2 

0,2 < I 
≤ 0,3 MÉDIO I < 0,3 

14.14 Fabricação de gelo. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,2 

0,2 < I 
≤ 0,3 MÉDIO I < 0,3 

14.15 

Beneficiamento de 
pescado, incluindo 

peixarias não localizadas 
em área urbana 

consolidada. 

Capacidade máxima 
de processamento 

(kg/dia) 
CMP ≤ 500 

500 < 
CMP ≤ 
1.500 

1.500 < 
CMP ≤ 
3.000 

3.000 < 
CPM ≤ 
6.000 

MÉDIO CMP < 6.000 

14.16 
Abatedouro de frango e 

outros animais de pequeno 
porte. 

Capacidade máxima 
de abate 

(animais/dia) 
- CA < 

10.000 

10.000 
< CA ≤ 
20.000 

- ALTO CA < 20.000 

14.17 
Abatedouro de suínos, 

ovinos e outros animais de 
médio porte. 

Capacidade máxima 
de abate 

(animais/dia) 
- CA < 

40 

40 < 
CA ≤ 

80 
- ALTO CA < 80 

14.18 
Abatedouro de bovinos e 
outros animais de grande 

porte. 

Capacidade máxima 
de abate 

(animais/dia) 
- CA < 

20 

20 < 
CA ≤ 

40 
- ALTO CA < 40 

14.19 

Abatedouros mistos de 
bovinos e suínos e outros 

animais de médio e grande 
porte. 

Capacidade máxima 
de abates = 

(Número máximo 
de animais de 
grande porte 

abatidos/dia x 3) + 
número máximo de 
animais de médio 
porte abatidos/dia 

- CA < 
40 

40 < 
CA ≤ 

80 
- ALTO CA < 80 

14.20 

Açougues não localizados 
em área urbana 

consolidada e frigoríficos 
sem abate e sem produção 

de embutidos, podendo 
haver corte de peças 

(unidades de refrigeração 
ou comercialização). 

Áreaútil (ha) AU ≤ 0,05 
0,05 < 
AU ≤ 
0,1 

0,1 < 
AU ≤ 
0,3 

AU > 
0,3 MÉDIO - 
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14.21 

Industrialização de carne, 
incluindo desossa e 

charqueada; produção de 
embutidos e outros 

produtos alimentares de 
origem animal. 

Capacidade máxima 
de produção (t/mês) - CMP ≤ 

30 

30 < 
CMP ≤ 

60 

60 < 
CPM ≤ 

100 
MÉDIO CMP < 100 

14.22 Fabricação de temperos e 
condimentos. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,2 

0,2 < I 
≤ 0,3 MÉDIO I < 0,3 

14.23 

Supermercados e 
hipermercados com 
atividades de corte e 
limpeza de carnes, 

pescados e semelhantes 
(com açougue, peixaria e 

outros), não localizado em 
área urbana consolidada. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,1 0,1 < I 
≤ 0,2 

0,2 < I 
≤ 0,5 I > 0,5 MÉDIO - 

14.24 Fabricação de sorvetes, 
tortas geladas e afins. 

Capacidade máxima 
de produção (t/mês) CMP ≤ 10 

10 < 
CMP ≤ 

30 

30 < 
CMP ≤ 

60 

60 < 
CPM ≤ 

100 
MÉDIO CMP < 100 

14.25 

Fabricação de rações 
balanceadas e de alimentos 

preparados para animais 
sem cozimento e/ou 

digestão (apenas mistura). 

Capacidade máxima 
de produção (t/mês) CMP ≤ 50 

50 < 
CMP ≤ 

150 

150 < 
CMP ≤ 

300 

CPM > 
300 MÉDIO - 

15 INDÚSTRIA DE 
BEBIDAS        

15.01 

Padronização e envase, 
sem produção, de bebidas 

em geral, alcoólicas ou 
não, exceto aguardente e 

água de coco. 

Capacidade máxima 
de armazenamento 

(litros) 
CA < 1.000 

1.000 < 
CA < 
5.000 

5.000 < 
CA < 

10.000 

10.000 
< CA < 
30.000 

MÉDIO CA < 30.000 

15.02 
Padronização e envase de 

aguardente (sem 
produção). 

Capacidade máxima 
de armazenamento 

(litros) 
CA < 1.000 

1.000 < 
CA < 
5.000 

5.000 < 
CA < 

10.000 

CA > 
10.000 BAIXO - 

15.03 Preparação e envase de 
água de coco. 

Produção máxima 
diária (litros/dia) PD < 500 

500 < 
PD < 
2.000 

2.000 < 
PD < 
5.000 

5.000 < 
PD < 

10.000 
MÉDIO PD < 10.000 

15.04 

Fabricação de vinhos, 
licores e outras bebidas 
alcoólicas semelhantes, 

exceto aguardentes, 
cervejas, chopes e maltes. 

Produção máxima 
diária (litros/dia) - PD < 

5.000 

5.000 < 
PD < 

15.000 

15.000 
< PD < 
25.000 

ALTO PD < 25.000 

15.05 Fabricação de cervejas, 
chopes e maltes. 

Produção máxima 
diária (litros/dia) - PD < 

5.000 

5.000 < 
PD < 

15.000 

15.000 
< PD < 
25.000 

ALTO PD < 25.000 

15.06 Fabricação de sucos. Produção máxima 
diária (litros/dia) - PD < 

2.000 

2.000 < 
PD < 
5.000 

5.000 < 
PD < 

10.000 
ALTO PD < 10.000 

15.07 
Fabricação de refrigerantes 

e outras bebidas não 
alcoólicas, exceto sucos. 

Produção máxima 
diária (litros/dia) - PD < 

5.000 

5.000 < 
PD < 

15.000 

15.000 
< PD < 
25.000 

ALTO PD < 25.000 

16 INDÚSTRIAS 
DIVERSAS        

16.01 

Fabricação de peças, 
ornatos, estruturas e pré-

moldados de cimento, 
gesso e lama do 

beneficiamento de rochas 
ornamentais. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,3 I > 0,3 BAIXO - 

16.02 Fabricação e elaboração de 
vidros e cristais. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,3 I > 0,3 MÉDIO - 

16.03 
Corte e acabamento de 
vidros, sem fabricação 

e/ou elaboração. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,1 0,1 < I 
≤ 0,2 

0,2 < I 
≤ 0,5 I > 0,5 MÉDIO - 
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16.04 

Fabricação e elaboração de 
produtos diversos de 

minerais não metálicos 
(abrasivos, lixas, esmeril e 

outros). 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

- 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,3 I > 0,3 MÉDIO - 

16.05 

Fabricação de peças, 
artefatos e estruturas 

utilizando fibra de vidro e 
resina. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

- I < 0,1 0,1 < I 
≤ 0,2 - ALTO 

 
 

I < 0,2 
 

16.06 Gráficas e editoras. Áreaútil (ha) AU ≤ 0,05 
0,05 < 
AU ≤ 
0,1 

0,1 < 
AU ≤ 
0,3 

AU > 
0,3 MÉDIO - 

16.07 

Fabricação de 
instrumentos musicais, 

exceto de madeira, e fitas 
magnéticas. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,3 I > 0,3 BAIXO - 

16.08 Fabricação de 
aparelhosortopédicos. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,3 I > 0,3 MÉDIO - 

16.09 
Fabricação de 

instrumentos de precisão 
não elétricos. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,3 I > 0,3 MÉDIO - 

16.10 
Fabricação de aparelhos 

para uso médico, 
odontológico e cirúrgico. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,3 I > 0,3 MÉDIO - 

16.11 Fabricação de 
artigosesportivos. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,3 I > 0,3 MÉDIO - 

16.12 
Fabricação de artigos de 

joalheria, bijuteria, 
ourivesaria e lapidação. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,3 I > 0,3 MÉDIO - 

16.13 

Fabricação de pincéis, 
vassouras, escovas e 

semelhantes, inclusive 
com reaproveitamento de 

materiais. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,3 I > 0,3 BAIXO - 

 

16.14 
Fabricação de produtos 
descartáveis de higiene 

pessoal. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,3 I > 0,3 MÉDIO - 

16.15 

Beneficiamento e 
embalagem de produtos 
fitoterápicos naturais, 

inclusive medicamentos e 
suplementos alimentares. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,2 

0,2 < I 
≤ 0,5 MÉDIO I < 0,5 

16.16 

Preparação de fumo, 
fabricação de cigarros, 
charutos e cigarrilhas e 

outras atividades de 
elaboração do tabaco. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,2 

0,2 < I 
≤ 0,5 MÉDIO I < 0,5 

16.17 Fabricação de velas de 
cera e parafina. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,3 I > 0,3 MÉDIO - 

17 USO E OCUPAÇÃO DO 
SOLO        

17.01 

Loteamento 
predominantemente 
residencial ou para 

unidades habitacionais. 

Índice = Número de 
lotes x Número de 
lotes x Área total 

(ha) / 1000 

- I ≤ 50 50 < I ≤ 
500 

500 < I 
< 3.000 MÉDIO 

LIMITE EXTINTO 
POR DELEGAÇÃO 
DE COMPETÊNCIA 
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17.02 Condomínios residenciais, 
comerciais ou mistos. 

Índice = (Número 
de lotes ou 

unidades)2 x Área 
total (ha)/ 1000 

- I ≤ 50 50 < I ≤ 
500 

500 < I 
< 3.000 MÉDIO 

LIMITE EXTINTO 
POR DELEGAÇÃO 
DE COMPETÊNCIA 

17.03 

Unidades habitacionais 
populares em loteamentos 

consolidados ou já 
licenciados, com sistema 
coletivo de tratamento de 
esgoto sanitário, quando 

não dispensados de 
licenciamento. 

Número de 
unidades NU < 30 

30 < 
NU ≤ 
100 

NU > 
100 - MÉDIO - 

17.04 

Terraplenagem (corte e/ou 
aterro), exclusivamente 

quando vinculada à 
atividade não sujeita ao 

licenciamento ambiental. 

Áreaterraplanada 
(ha) AT≤ 0,03 

0,03< 
AT ≤ 
0,1 

0,1< 
AT ≤ 
0,3 

AT > 
0,3 MÉDIO - 

17.05 

Loteamentos ou distritos 
Industriais/empresariais, 

inclusive Zonas 
Estritamente Industriais - 

ZEI. 

Área total (ha) - ATO < 
5 

5 < 
ATO ≤ 

10 

10 < 
ATO ≤ 

20 
ALTO ATO < 20 

17.06 

Empreendimentos 
desportivos, turísticos, 
recreativos ou de lazer, 
públicos ou privados 

(parque aquático, haras, 
clubes, complexos 

esportivos ou de lazer em 
geral, entre outros). 

Áreaútil (ha) AU < 0,05 0,05 < 
AU ≤ 3 

3 < AU 
≤ 5 

5 < AU 
≤ 10 MÉDIO 

LIMITE EXTINTO 
POR DELEGAÇÃO 
DE COMPETÊNCIA 

17.07 Projetos de assentamento 
de reforma agrária. Número de famílias - NF ≤ 

15 

15 < 
NF ≤ 

30 

30 < 
NF ≤ 

50 
MÉDIO NF < 50 

17.08 

Projetos de urbanização 
inseridos em programas de 

regularização fundiária 
(conjunto de obras de 

casas populares, 
esgotamento sanitário, 
abastecimento de água, 
drenagem, contenção de 
encostas, equipamentos 

comunitários de uso 
público, recomposição de 

vegetação e outros). 

Área de abrangência 
(ha) - AA ≤ 2 2 < AA 

≤ 3 
3 < AA 

≤ 5 MÉDIO 
LIMITE EXTINTO 
POR DELEGAÇÃO 
DE COMPETÊNCIA 

17.09 

Pousadas, hotéis e motéis 
instalados em área rural ou 

área urbana, exceto 
resorts. 

Índice = Número de 
leitos x Área útil 

(ha) 
- I ≤ 5 5 < I ≤ 

10 I > 10 MÉDIO - 

17.10 Cemitérioshorizontais 
(cemitériosparques). Número de jazigos - NJ ≤ 

500 

500 < 
NJ ≤ 
1.000 

1.000 < 
NJ ≤ 
3.000 

MÉDIO NJ < 3000 

17.11 Cemitériosverticais. Número de lóculos - NL ≤ 
500 

500 < 
NL ≤ 
2.000 

2.000 < 
NL ≤ 
5.000 

MÉDIO NL < 5000 

17.12 
Estação de 

telecomunicação 
(telefonia, rádio, TV etc). 

Área útil de 
intervenção (ha) - AU ≤ 

0,1 

0,1 < 
AU ≤ 
0,3 

AU > 
0,3 MÉDIO - 

18 ENERGIA        

18.01 Envasamento e 
industrialização de gás. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,5 

0,5 < I 
≤ 1 MÉDIO I < 1 

18.02 

Transmissão/Distribuição 
de energia elétrica, não 
instalados até a data de 

publicação deste Decreto. 

Tensão (Kv) - - T ≤ 138 138 < T 
≤ 230 MÉDIO T < 230 
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18.03 

Transmissão/Distribuição 
de energia elétrica, 

instalados e em operação 
até a data de publicação 

deste Decreto. 

- Todos - - - MÉDIO - 

18.04 

Subestação de energia 
elétrica, não instalada até a 

data de publicação deste 
Decreto. 

Área de intervenção 
(ha) AIN ≤ 0,1 

0,1 < 
AIN ≤ 

0,5 

0,5 < 
AIN ≤ 

1 

AIN > 
1 BAIXO - 

18.05 

Subestação de energia 
elétrica, instalada e em 
operação até a data de 

publicação deste Decreto. 

- Todos - - - BAIXO - 

19 GERENCIAMENTO DE 
RESÍDUOS        

19.01 

Triagem e armazenamento 
temporário de materiais 

sólidos reaproveitáveis não 
contaminados com produto 

ou resíduo perigoso. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,2 I > 0,2 BAIXO - 

19.02 

Triagem e armazenamento 
temporário de materiais 
sólidos reaproveitáveis 

contaminados com produto 
ou resíduo perigoso, 
inclusive ferro-velho. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

I ≤ 0,05 0,05 < I 
< 0,1 

0,1< I < 
0,4 

0,4< I < 
0,5 MÉDIO 

LIMITE EXTINTO 
POR DELEGAÇÃO 
DE COMPETÊNCIA 

19.03 Unidades de reciclagem de 
papel. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

- I ≤ 0,05 0,05 < I 
< 0,2 

0,2 < I 
< 0,5 MÉDIO I < 0,5 

19.04 
Compostagem a partir de 

resíduos orgânicos, exceto 
resíduos sólidos urbanos. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

- I ≤ 0,1 0,1< I < 
0,4 

0,4< I < 
0,5 MÉDIO 

LIMITE EXTINTO 
POR DELEGAÇÃO 
DE COMPETÊNCIA 

19.05 Compostagem a partir de 
resíduos sólidos urbanos. 

I = Área construída 
(ha) + área de 

estocagem (ha), 
quando houver 

- I ≤ 0,1 0,1< I < 
0,4 

0,4< I < 
0,5 MÉDIO 

LIMITE EXTINTO 
POR DELEGAÇÃO 
DE COMPETÊNCIA 

19.06 

Disposição de rejeitos / 
estéreis provenientes da 

extração de rochas, exceto 
lama do beneficiamento de 

rochas ornamentais 
(LBRO). 

Áreaútil (ha) I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,3 I > 0,3 BAIXO - 

19.07 Estações de transbordo de 
resíduos sólidos urbanos. 

Quantidade de 
resíduos recebida 

(t/dia) 
- QRR < 

5 

5 < 
QRR ≤ 

15 

15 < 
QRR ≤ 

30 
MÉDIO QRR  ≤ 30 

19.08 
Estações de transbordo de 

resíduos de construção 
civil e demolição. 

- I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,1 

0,1 < I 
≤ 0,3 I > 0,3 BAIXO - 

19.09 
Armazenamento 

temporário de resíduos da 
construção civil (inerte) 

Capacidade de 
armazenamento 

(m³) 
CA < 500 

500 < 
CA < 
1.000 

1.000 < 
CA ≤ 
5.000 

5.000 < 
CA ≤ 

10.000 
BAIXO <10.000 m³ 

20 
OBRAS E 

ESTRUTURAS 
DIVERSAS 

       



16/11/2015 (Segunda-feira) DOM/ES - Edição N° 386

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 85

20.01 

Microdrenagem (Redes de 
drenagem de águas 

pluviais com diâmetro de 
tubulação requerido menor 

que 1.000mm), sem 
necessidade de intervenção 

em corpos hídricos 
(dragagens, canalização 
e/ou retificações, dentre 

outros) ou Áreas de 
Preservação Permanente. 

Comprimento da 
linha (km) CL < 1 1 < CL 

< 5 
5 < CL 

< 10 
CA > 

10 MÉDIO - 

20.02 

Urbanização de orlas 
(marítimas, lagunares, 
lacustres, estuarinas, 

fluviais e em 
reservatórios). 

Área de intervenção 
(ha) - 

1 < 
AIN ≤ 

5 

5 < 
AIN ≤ 

10 

AIN > 
10 ALTO - 

20.03 

Restauração, implantação, 
reabilitação e/ou 

melhoramento de estradas 
ou rodovias municipais e 

vicinais. 

Extensão da via 
(km) - EV ≤ 

30 

30 < 
EV ≤ 

80 

EV > 
80 MÉDIO - 

20.04 Implantação de acessos. - - Todos - - - - 

20.05 Estabelecimentosprisionais 
e semelhantes. 

Capacidade 
projetada (Número 

de pessoas) 
- CPR ≤ 

50 

50 < 
CPR ≤ 

300 

CPR > 
300 MÉDIO - 

21 ARMAZENAMENTO E 
ESTOCAGEM        

21.01 

Terminal de 
armazenamento exclusivo 
para combustíveis líquidos 
(gasolina, álcool, diesel e 

semelhantes), não 
associado à atividade 

portuária. 

Capacidade de 
armazenamento 

(m³) 
- - CA < 

5.000 

5.000 < 
CA < 

15.000 
ALTO CA < 15.000 

21.02 

Terminal de 
armazenamento de gás, 
sem envasamento e/ou 

processamento, não 
associado à atividade 

portuária. 

Capacidade de 
armazenamento 

(m³) 
- - CA < 

600 
600 CA 
< 1.600 ALTO CA < 1.600 

21.03 

Terminal de 
armazenamento ou 

depósito de produtos 
químicos e/ou perigosos 
(óleos, tintas, solventes, 

adubos químicos e outros) 
na forma de granéis 

líquidos, exceto petróleo e 
combustíveis. 

Capacidade de 
armazenamento 

(m³) 
- - CA < 

5.000 

5.000 < 
CA < 

15.000 
ALTO CA < 15.000 

21.04 

Pátio de estocagem, 
armazém ou depósito 
exclusivo de produtos 
extrativos de origem 

mineral em bruto. 

I = Área construída 
(ha) + Área de 
estocagem (ha) 

I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,3 

0,3 < I 
≤ 1 I > 1 MÉDIO - 

21.05 

Pátio de estocagem, 
armazém ou depósito 
exclusivo para grãos e 

outros produtos 
alimentícios, associado ou 

não à classificação 
(rebeneficiamento), 

incluindo frigorificados. 

I = Área construída 
(ha) + Área de 
estocagem (ha) 

I ≤ 0,05 0,05 < I 
≤ 0,3 

0,3 < I 
≤ 1 I > 1 MÉDIO - 

21.06 

Pátio de estocagem, 
armazém ou depósito para 

cargas gerais (com 
produtos/resíduos 

químicos e/ou perigosos 
e/ou alimentícios e/ou 

combustíveis), e materiais 
não considerados em 

enquadramento específico, 

I = Área construída 
(ha) + Área de 
estocagem (ha) 

I ≤ 0,1 0,1 < I 
≤ 0,5 

0,5 < I 
≤ 2 

2 < I ≤ 
3 MÉDIO I < 3 
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inclusive para 
armazenamento e 

ensacamento de carvão 
vegetal, com atividades de 
manutenção e/ou lavagem 

de equipamentos e/ou 
unidade de abastecimento 

de veículos. 

21.07 

Pátio de estocagem, 
armazém ou depósito para 

cargas gerais (exceto 
produtos/resíduos 

químicos e/ou perigosos 
e/ou alimentícios e/ou 

combustíveis), e materiais 
não considerados em 

enquadramento específico, 
inclusive para 

armazenamento e 
ensacamento de carvão 

vegetal, sem atividades de 
manutenção, lavagem de 

equipamentos e unidade de 
abastecimento de veículos. 

I = Área construída 
(ha) + Área de 
estocagem (ha) 

0,05 < I ≤ 0,1 0,1 < I 
≤ 0,2 

0,2 < I 
≤ 0,5 I > 0,5 BAIXO - 

22 SERVIÇOS DE SAÚDE 
E ÁREAS AFINS        

22.01 Hospital. Número de leitos - NLE ≤ 
50 

50 < 
NLE ≤ 

200 
- ALTO 

LIMITE EXTINTO 
POR DELEGAÇÃO 
DE COMPETÊNCIA 

22.02 

Laboratório de análises 
clínicas sem manipulação 
de substâncias radioativas 

e que não realizem 
análises microbiológicas. 

Áreaútil (ha) AU < 0,05 
0,05 < 
AU ≤ 
0,1 

0,1 < 
AU ≤ 
0,3 

AU > 
0,3 MÉDIO - 

22.03 Farmácia de manipulação. Áreaútil (ha) AU < 0,05 
0,05 < 
AU ≤ 
0,1 

0,1 < 
AU ≤ 
0,3 

AU > 
0,33 MÉDIO - 

22.04 Hospital veterinário. Número de leitos - NLE ≤ 
25 

25 < 
NLE ≤ 

100 
- MÉDIO NLE ≤ 100 

22.05 UnidadesBásicas de 
Saúde. Áreaútil (ha) AU < 0,05 

0,05 < 
AU ≤ 
0,1 

0,1 < 
AU ≤ 
0,3 

AU > 
0,3 MÉDIO - 

22.06 
Clínicas médicas e 
veterinárias com 

procedimentos cirúrgicos. 
Áreaútil (ha) AU < 0,05 

0,05 < 
AU ≤ 
0,1 

0,1 < 
AU ≤ 
0,3 

AU > 
0,3 MÉDIO  

22.07 
Clínicas odontológicas 

(com procedimento 
cirúrgico). 

- Todos - - - -  

23 ATIVIDADES 
DIVERSAS        

23.01 

Posto revendedor de 
combustíveis, com uso de 
qualquer tanque, ou posto 

de abastecimento de 
combustíveis (não 

revendedor), com uso de 
tanque enterrado. 

Capacidade de 
armazenamento 

(m³) 
- CA < 

60 

60 < 
CA ≤ 
120 

CA 
>120 ALTO - 

23.02 

Posto de abastecimento de 
combustíveis (não 

revendedor) somente com 
tanque aéreo. 

Capacidade de 
armazenamento 

(m³) 
- CA <60 60 <CA 

<120 
CA 

>120 MÉDIO - 

23.03 Lavagem de veículos com 
ou sem rampa ou fosso. Áreaútil (ha) AU ≤ 0,02 

0,02 < 
AU ≤ 
0,05 

0,05 < 
AU ≤ 
0,3 

AU > 
0,3 MÉDIO - 
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23.04 

Desinsetização, fumigação 
e expurgo, com atividades 
executadas exclusivamente 
nos limites do território do 

município. 

Área útil do local de 
apoio da atividade 

(ha) 
- AU ≤ 

0,05 

0,05 < 
AU ≤ 
0,3 

AU > 
0,3 ALTO - 

23.05 

Garagens de ônibus e 
outros veículos 

automotores com 
atividades de manutenção 

e/ou lavagem e/ou 
abastecimento de veículos. 

Área total (ha) ATO ≤ 0,05 
0,05 < 
ATO < 

0,1 

0,1< 
ATO 
<1 

ATO 
>1 MÉDIO ATO < 3 

23.06 

Locação de banheiros 
químicos, com operação 

de coleta ou limpeza, sem 
transporte. 

- Todos - - - BAIXO - 

23.07 Restaurantes e 
cozinhasindustriais. - Todos - - - BAIXO - 

23.08 
Bares, boates, e similares 
com música mecânica ou 

ao vivo. 
- Todos - - - BAIXO - 

23.09 Terminal de passageiros. - Todos - - - BAIXO - 

23.10 

Canteiros de obras 
vinculados a obras que já 

possuam licença para 
instalação ou sejam 

dispensadas de 
licenciamento, inclusive 

com as atividades de 
manutenção e/ou lavagem 

e/ou abastecimento de 
veículos. 

Área total (ha) - ATO ≤ 
0,05 

0,05 < 
ATO < 

0,3 

ATO > 
0,3 MÉDIO - 

23.11 

Atividades consideradas 
de baixo risco ambiental, 

quando sujeitas ao 
procedimento de 
licenciamento. 

- - Todos - - BAIXO - 

24 DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIA        

 

24.01 

Licenciamento Ambiental 
por delegação de 
competência, sem 

enquadramento próprio. 

- - - - Todos ALTO - 

24.02 

Tratamentos químicos e/ou 
termoquímicos (galvanização, 

cianetação, cementação, 
nitretação, carbonitretação, 

têmpera, cozimento e outros) 
de fios e arames de metais, 

ligas ferrosas e não ferrosas e 
outras estruturas ou artefatos 

de metais. 

Índice = Área 
construída (ha) + Área 
de Estocagem (ha), 
quando houver 

- I ≤ 1,0 1,0 < I ≤ 
2,0 I > 2,0 ALTO 

ATIVIDADE 
INCLUÍDA POR 
DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIA 

24.03 

Loteamento 
predominantemente 
residencial ou para unidades 
habitacionais, com Índice 
superior a 3.000. 

Índice = Número de 
lotes x Número de 
lotes x Área total 
parcelável (ha) / 1000 

- - - I > 3.000 ALTO 
PORTE AMPLIADO 
POR DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIA 

24.04 
Condomínios residenciais, 
comerciais ou mistos, com 
Índice superior a 3.000. 

Índice = (Número de 
lotes ou unidades)2 x 
Área total (ha)/ 1000 

- - - I > 3.000 ALTO 
PORTE AMPLIADO 
POR DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIA 

24.05 

Unidades habitacionais 
populares em loteamentos 
consolidados ou já 
licenciados, com sistema 
individual de tratamento de 
esgoto sanitário. 

Índice = (Número de 
lotes ou unidades)2 x 
Área total (ha)/ 1000 

- Todos - - ALTO 

ATIVIDADE 
INCLUÍDA POR 
DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIA 

24.06 
Empreendimentos 
desportivos, turísticos, 
recreativos ou de lazer, 
públicos ou privados (parque 

Área útil (ha) - - - AU > 10 ALTO 
PORTE AMPLIADO 
POR DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIA 
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aquático, haras, clubes, 
complexos esportivos ou de 
lazer em geral, entre outros), 
com área útil superior a 10 
hectares. 

24.07 

Projetos de urbanização 
inseridos em programas de 
regularização fundiária 
(conjunto de obras de casas 
populares, esgotamento 
sanitário, abastecimento de 
água, drenagem, contenção de 
encostas, equipamentos 
comunitários de uso público, 
recomposição de vegetação e 
outros), com área de 
abrangência maior que 5 
hectares. 

 
 
 
Área de abrangência 
(ha) 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

AA > 5 

 
 
 

ALTO 

 
 
 
PORTE AMPLIADO 
POR DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIA 

24.08 

Triagem e armazenamento 
temporário de materiais 
sólidos reaproveitáveis 
contaminados com produto ou 
resíduo perigoso, inclusive 
ferro-velho, com Índice maior 
que 0,5. 

I = Área construída 
(ha) + área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

- - 0,5 < I < 
3,0 I > 3,0 ALTO 

PORTE AMPLIADO 
POR DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIA 

24.09 
Compostagem a partir de 
resíduos orgânicos, exceto 
resíduos sólidos urbanos, com 
Índice maior que 0,5. 

I = Área construída 
(ha) + área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

- - 0,5 < I < 
3,0 I > 3,0 ALTO 

PORTE AMPLIADO 
POR DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIA 

24.10 
Compostagem a partir de 
resíduos sólidos urbanos, com 
Índice maior que 0,5. 

I = Área construída 
(ha) + área de 
estocagem (ha), 
quando houver 

- - 0,5 < I < 
3,0 I > 3,0 ALTO 

PORTE AMPLIADO 
POR DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIA 

24.11 Implantação de obras de arte 
especiais. 

Comprimento da 
Estrutura (m) - CE <30 30 < CE 

< 90 CE > 90 ALTO 

ATIVIDADE 
INCLUÍDA POR 
DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIA 

24.12 

Pátio de estocagem, armazém 
ou depósito para resíduos 
industriais perigosos, sem 
processamento ou tratamento, 
excetuando resíduos oriundos 
de serviços de saúde. 

Índice = Área 
construída (ha) + Área 
de Estocagem (ha), 
quando houver 

- I ≤ 0,1 0,1 < I ≤ 
1,0 I > 1,0 ALTO 

ATIVIDADE 
INCLUÍDA POR 
DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIA 

24.13 Hospitais com mais de 200 
leitos. Número de leitos - - - 

Acima 
de 

200,00 
ALTO 

ATIVIDADE 
INCLUÍDA POR 
DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIA 

24.14 

Laboratório de análises 
patológicas e/ou 
microbiológicas e/ou de 
biologia molecular e/ou de 
diagnóstico por imagem. 

- - Todos - - ALTO 

ATIVIDADE 
INCLUÍDA POR 
DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIA 

24.15 

Laboratório de análises de 
parâmetros ambientais e de 
controle de qualidade de 
alimentos e produtos 
farmacêuticos. 

- - Todos - - ALTO 

ATIVIDADE 
INCLUÍDA POR 
DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIA 

24.16 
 
Laboratório de análises 
agronômicas. 

- -  
Todos - -  

ALTO 

 
ATIVIDADEINCLUÍDA 
POR DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIA 
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ERRATA
Publicação Nº 29600

 

ONDE SE LÊ:

R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA FR VALOR

24.00.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
24.01.00 Rec. Sob Supervisão Sefi/Proger
28.841.0000.3.001 Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública 3.2.90.22.00 1.000.0000 2.253.500,33

1.604.0000 337.540,81

R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA FR VALOR

24.00.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
24.01.00 Rec. Sob Supervisão Sefi/Proger
28.841.0000.3.001 Juros, Amortização e Encargos da Dívida Pública 3.2.90.21.00 1.000.0000 2.253.500,33

1.604.0000 337.540,81

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ERRATA
No Decreto nº 6.866/2015 de 12 de novembro de 2015, publicado no DOM/ES do dia 13 de novembro de 2015, no Crédito Suplementar -  
Anexo II - Anulação.

CRÉDITO SUPLEMENTAR     -     ANEXO II     -   ANULAÇÃO

LEIA-SE:

CRÉDITO SUPLEMENTAR     -     ANEXO II     -   ANULAÇÃO

Viana

Prefeitura

AVISO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº. 01/2014

Publicação Nº 29626

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

AVISO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº. 01/2014

A Prefeitura Municipal de Viana torna público que, por 
meio do processo nº. 16589/2015, fará adesão a Ata de 
Registro de Preços nº. 01/2014 da Superintendência de 
Administração do Ministério da Fazenda no Acre, objeto do 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº. 09/2014, do, 
processo nº. 1029300739/2014-31, empresa Caderode 

Móveis para Escritório Ltda., CNPJ nº. 00.366.257/0001-
61, objetivando a aquisição de equipamentos de expedien-
te (móveis), para atender as necessidades da Administra-
ção Municipal, no valor global de R$ 233.976,00 (duzentos 
e trinta e três mil, novecentos e setenta e seis reais).

Viana/ES, 13 de novembro de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ATIVA ÚNICA CHAMADA
Publicação Nº 29589

Edital nº 020/2015 de 16 de Novembro de 2015.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ATIVA

Única Chamada

A Secretária Municipal de Finanças do Município de Viana, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o 
artigo 7º, § 2º da Lei Municipal n.º 2.715/2015– Programa de Incentivos Fiscais – “Fique em Dia”, NOTIFICA, os contri-
buintes do anexo I (Relação dos Contribuintes que não cumpriram com o acordo de parcelamento de Dívidas de IPTU) da 
cobrança amigável para regularizar as exigências previstas no Termo de Confissão de Dívida.

Os Contribuintes deverão comparecer, no prazo de 30 (Trinta) dias, ao Departamento de Receitas deste Poder Públi-
co, situado na Avenida Florentino Avidos, 01 – Centro, Viana-ES, para receber o documento de arrecadação e efetuar o 
pagamento nas redes bancárias.

O não comparecimento implicará no envio de Certidões de Dívida Ativa à Procuradoria Jurídica do município, para os 
procedimentos de protesto, inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito e/ou execução fiscal das dívidas, e far-se-á 
independentemente de nova notificação. 

Os contribuintes que constatarem que os débitos já foram quitados deverão apresentar os comprovantes na repartição 
competente, antes do prazo retro citado.

O presente edital apresenta o Anexo 1 (Relação dos Contribuintes que não cumpriram com o acordo de parcelamento de 
Dívidas de IPTU). 

Viana, Espírito Santo, 16 de Novembro de 2015.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL

DEUSA REGINA TELES LOPES

Secretária Municipal de Finanças 

ANEXO 1

Código Geral Nome Número Par-
celamento Valor

3945 Francisco Aurelio Monteiro de Barros 19669 R$ 20.261,17

5331 Antonio Edson de Mendonca 21865 R$ 6.012,85

4010 Manoel de Jesus Ottoni 21959 R$ 3.204,34

3377 Pedro Nossa 22618 R$ 1.035,61

398 Idineu Forrek 22730 R$ 1.081,67

1877 Adao Francisco dos Santos 22753 R$ 1.301,97

19123 Maria Aparecida Vitoria 22782 R$ 2.457,96

667 Vitorino Zambon 22860 R$ 6.972,53

53355 Dejair de Sousa Boazi 22922 R$ 1.165,40

53274 Jose Carlos de Paiva 23124 R$ 1.133,85
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8041 Pedro Quiuqui Sobrinho 23204 R$ 2.078,23

50751 Primeira Igreja Batista em Campo Grande 23219 R$ 1.783,58

6693 Nilo Barbosa 23287 R$ 1.138,46

50881 Claudia Leticia 24022 R$ 1.352,52

10140 Laerte da Silva Porto 24024 R$ 2.008,43

53768 Teobras Empreendimentos LTDA 24552 R$ 8.031,32

5314 Oclair Ribeiro da Silva 24563 R$ 1.803,72

9514 Idomar Jose Passamai 24742 R$ 1.375,80

5849 Paulo Sergio do Espirito Santo 24910 R$ 1.057,00

11901 Julina Santos de Souza 24970 R$ 2.739,90

2978 Gilberto Gomes Pinto 25170 R$ 1.148,85

15380 Cristal Empreendimentos Imobiliários 25740 R$ 1.611,06

15380 Cristal Empreendimentos Imobiliários 25743 R$ 5.012,85

18276 Pimenta Eletrodiesel LTDA - ME 25764 R$ 7.501,36

7610 Darci Rangel 25864 R$ 1.410,45

19521 Luiz Manoel Caetano de Souza 25934 R$ 2.161,06

4159 Jose Carlos Nascimento Alvarenga 25979 R$ 1.211,56

58036 ABN Transportes Ltda-ME 26033 R$ 16.371,78

10005 Jose Levindo da Silva Filho 26174 R$ 1.129,99

66575 Antonio Marcos de Souza 26230 R$ 1.099,38

60360 Charles Coutinho Reboli 26506 R$ 1.187,24

54662 Maria Tereza 26540 R$ 2.744,91

2204 Nilton Silva de Jesus 26608 R$ 3.565,45

11301 Maria de Fatima Souza 26683 R$ 1.448,51

13936 Divaneta Grijo Viana 26784 R$ 2.576,43

6084 Josimar de Oliveira Melo 27076 R$ 3.283,59

8145 Ladir Jorge 27115 R$ 2.157,31

52181 Ozania Pancine de Souza dos Santos 27148 R$ 2.438,67

699 Jaime Paulo Mendonca 27326 R$ 1.138,20

6481 Kassiely Conti da Rocha 27381 R$ 1.176,01

57168 Sidney Batista Nunes 27431 R$ 1.062,70

8895 Vera Lucia Resende Ferreira 27497 R$ 2.630,53

17091 Robson J Fernandes dos Reis Jose L Souza dos Reis 27515 R$ 1.982,86

58143 Walfredo Wilson das Neves 27537 R$ 2.222,52

17526 Igreja Pentecostal Unida do Brasil 27554 R$ 1.537,37

51503 Sebastiao Pereira da Silva 27566 R$ 2.377,63

5186 Adelio Rocco 27576 R$ 1.971,51
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11900 Luiz dos Santos de Brito 27598 R$ 1.294,54

58159 Eloisa do Nascimento Miranda 27628 R$ 3.514,09

62113 Antonio Tadeu Coutinho 27662 R$ 16.593,26

5774 Jorge Roefer Ferreira dos Santos 27680 R$ 1.170,44

56368 Vale Verde Comercio e Industria de Sucos de Frutas LTDA/ME 27721 R$ 2.790,53

577 Lania Aparecida da Silva Lima 27748 R$ 1.614,54

9599 Ivomar Nascimento 27754 R$ 2.413,01

688 Joao Carlos Vacari 27842 R$ 1.001,64

51638 Paulo Roberto Lira Wanzeler 27866 R$ 1.557,04

17820 Jose Nivaldo Fiorese 27932 R$ 1.538,82

61509 Conceicao Dias de Almeida 27935 R$ 1.171,43

54312 Ana Maria Salvador Vibalde 27937 R$ 1.057,38

8538 Jose da Rocha 27956 R$ 2.476,06

10769 Jorge Machado Narciso 27965 R$ 1.311,67

13725 Marcos Genario Nunes Cuzzuol 27975 R$ 1.321,30

5068 Ademar Ferreira de Jesus 27976 R$ 1.068,50

13905 Valdes Oliveira Teixeira 27986 R$ 1.795,85

6360 Ailton Pinto da Vitoria 28003 R$ 1.988,28

17005 Elismar Luiz Bolzani 28004 R$ 1.273,92

56864 Valmir Francisco Fraga 28008 R$ 1.199,36

53018 Marcelino Favoretti 28045 R$ 1.307,99

9708 Juvenal Correa Neto 28064 R$ 4.786,19

3782 Emerson Kohler da Silva 28152 R$ 2.042,16

17755 Jose Carlos Alves 28156 R$ 1.065,77

5392 Severino Bayer 28170 R$ 1.251,69

5392 Severino Bayer 28171 R$ 1.068,80

17331 Maria Conceicao dos Santos Coelho 28178 R$ 1.380,94

57225 Elisangela Moreira 28188 R$ 2.751,60

2237 Producao Empreendimentos Imobiliários LTDA 28208 R$ 2.067,99

5627 Ildo Santana de Souza 28213 R$ 5.286,84

1542 Elzanyr de Souza Silveira 28245 R$ 2.717,88

59451 Telma Cristina Furtado 28270 R$ 1.262,30

353 Francisca Pacheco Xavier 28309 R$ 2.128,02

963 Amadeu Ferreira da Silva 28314 R$ 1.435,14

52992 Silda Inacio dos Santos 28414 R$ 1.321,10
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NOTIFICAÇÃO
Publicação Nº 29627

NOT. CMRF. Nº 015/2015 SINALES SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO LTDA.

Viana/ES, 13 de novembro de 2015.

N O T I F I C A Ç Ã O

A Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, designada pelo Decreto 238/2015, faz saber que realizará no 
dia 19 de novembro de 2015 (Quinta-feira), com início às 14:00 horas, na sala da procuradoria, no 3º andar do 
prédio da Prefeitura do Município de Viana, sessão ordinária para prosseguimento da apreciação e julgamento do pro-
cesso administrativo nº 14217/2014 (apensos: 6527/2013 e 7064/2013), em que é parte interessada a empresa 
supramencionada. 

Na oportunidade, a empresa recorrente, por seu representante legal, poderá CASO QUEIRA, prestar esclarecimentos ou 
proceder sustentação oral, na forma do disposto no Regimento Interno do Conselho Municipal de Recursos Fiscais.

Atenciosamente,

Vanuza Lovati

Presidente - CMRF
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