
AMUNES - Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo
Avenida Princesa Isabel, 629 - Ed. Vitória Center - Sala 401 - Centro - Vitória/ES

CEP: 29010-904 - Telefones: (27) 3227-3077 | (27) 3222-4537

contato@diariomunicipal.es.gov.br                                     www.diariomunicipal.es.gov.br
Execução: CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Sexta-feira - 16 de Dezembro de 2016Edição N° 658 Vitória/ES

Sumário

AMUNES

Associação dos Municípios do Estado do Espírito 

Santo

Consórcios Intermunicipais

Cim Itauninhas - Consórcio Público Vale do 

Itauninhas ES

Cim Noroeste - Consórcio Público da Região 

Noroeste do ES

Cim Norte - Consórcio Público da Região Norte 

do ES ........................................................ 2

Cim Pedra Azul - Consórcio Público da Região 

Sudoeste Serrana do ES

Cim Polinorte - Consórcio Público da Região 

Polinorte do ES .......................................... 2

Cim Polo Sul - Consórcio Público da Região Polo 

Sul do ES ................................................... 4

CISABES - Consórcio Intermunicipal de 

Saneamento Básico do ES

Consórcio Público COINTER

Consórcio Público CONDOESTE

Consórcio Público CONORTE

Consórcio Público Rio Guandu

Municípios

Afonso Cláudio ........................................... 5

Água Doce do Norte ................................... 12

Águia Branca

Alegre

Alfredo Chaves

Alto Rio Novo

Anchieta

Apiacá

Aracruz ...................................................... 25

Atílio Vivácqua

Baixo Guandu

Barra de São Francisco

Boa Esperança ........................................... 26

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo ...................................................... 29

Colatina ..................................................... 30

Conceição da Barra

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins ...................................... 31

Dores do Rio Preto

Ecoporanga ............................................... 33

Fundão

Governador Lindenberg

Guaçuí

Guarapari .................................................. 46

Ibatiba

Ibiraçu ...................................................... 49

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itaguaçu

Itapemirim

Itarana ...................................................... 52

Iúna

Jaguaré

Jerônimo Monteiro

João Neiva

Laranja da Terra

Linhares

Mantenópolis

Marataízes

Marechal Floriano

Marilândia

Mimoso do Sul

Montanha

Mucurici

Muniz Freire

Muqui

Nova Venécia ............................................. 53

Pancas

Pedro Canário ............................................ 53

Pinheiros

Piúma

Ponto Belo

Presidente Kennedy

Rio Bananal

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa .............................................. 54

São Domingos do Norte

São Gabriel da Palha................................... 56

São José do Calçado ................................... 63

São Mateus

São Roque do Canaã .................................. 237

Serra

Sooretama

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana......................................................... 239

Vila Pavão

Vila Valério

Vila Velha

Vitória



16/12/2016 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 658

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 2

Consórcios Intermunicipais

Cim Norte - CoNsórCio PúbliCo da região Norte do es

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001 - PP 
001-2016

Publicação Nº 68056

CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ESPÍ-
RITO SANTO – CIM NORTE/ES

Extrato de Ata de Registro de Preços

PROCESSO Nº 129/2016 PREGÃO PRESENCIAL Nº 
001/2016

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada na pres-
tação, de forma contínua, dos serviços de vigilância patri-
monial desarmada, diurna, a serem executados nas depen-
dências do Centro de Consultas e Exames Especializados 
– CCEE no município de Nova Venécia/ES.

CONTRATANTE: CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO 
NORTE DO ESPÍRITO SANTO – CIM NORTE/ES

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2016

CONTRATADA: CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANÇA 
LTDA

CNPJ: 05.040.410/0001-80

ITEM 01

Valor posto mês: R$ 8.851,49

DATA DA ASSINATURA: 07/12/2016.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da 
data de sua publicação na imprensa oficial.

Nova Venécia – ES, 14 de dezembro de 2016.

OSVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR

PRESIDENTE DO CIM NORTE/ES

Cim PoliNorte - CoNsórCio PúbliCo da região PoliNorte do es

AVISO DE CREDENCIAMENTO - PROCESSO Nº 006/2016, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2016
Publicação Nº 68026

CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE – CIM POLINORTE

- CNPJ Nº 02.618.132/0001-07 -

AVISO DE CREDENCIAMENTO

O Consórcio Público da Região Polinorte – CIM POLINORTE, informa que encontra-se aberto o procedimento de CREDEN-
CIAMENTO de pessoa jurídica para a prestação de serviços complementares na área de saúde, consubstanciados reali-
zação de oftalmologia, consubstanciados em consultas e exames pré operatórios e cirurgia de catarata, conforme tabela 
discriminada de itens e valores, através do processo nº 006/2016, Inexigibilidade de Licitação nº 001/2016, na forma das 
especificações pormenorizadas no instrumento regente. As empresas interessadas em prestarem os serviços pelos valores 
contidos na tabela e desde que atendam os requisitos exigidos, poderão se credenciar junto ao CIM POLINORTE, mediante 
a apresentação da documentação e termo próprio contidos no instrumento de regência do CREDENCIAMENTO, o qual po-
derá ser obtido na sede do CIM POLINORTE, na Rua Quintino Loureiro, n° 100, Centro, Aracruz/ES, Cep: 29.190-014, nos 
dias úteis, das 08 às 17 horas, ou através do e-mail cpl_consorciopolinorte@yahoo.com.br– maiores informações também 
podem ser solicitadas no setor de licitações, através do telefone (27) 3256-7940 / 3256-4032 – 

Aracruz, 12/12/2016. 

Marcelo de Souza Coelho

Presidente
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AVISO DE CREDENCIAMENTO - PROCESSO Nº 033/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2015
Publicação Nº 68024

CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE – CIM POLINORTE

- CNPJ Nº 02.618.132/0001-07 -

AVISO DE CREDENCIAMENTO

O Consórcio Público da Região Polinorte – CIM POLINORTE, informa que encontra-se aberto o procedimento de CREDEN-
CIAMENTO de pessoa jurídica para a prestação de serviços complementares na área de saúde, consubstanciados na coleta, 
realização e distribuição de exames de Análises Clínicas, conforme tabela discriminada de itens e valores, através do pro-
cesso nº 033/2015, Inexigibilidade de Licitação nº 001/2015, na forma das especificações pormenorizadas no instrumento 
regente. As empresas interessadas em prestarem os serviços pelos valores contidos na tabela e desde que atendam os 
requisitos exigidos, poderão se credenciar junto ao CIM POLINORTE, mediante a apresentação da documentação e termo 
próprio contidos no instrumento de regência do CREDENCIAMENTO, o qual poderá ser obtido na sede do CIM POLINORTE, 
na Rua Quintino Loureiro, n° 100, Centro, Aracruz/ES, Cep: 29.190-014, nos dias úteis, das 08 às 17 horas, ou através do 
e-mail cpl_consorciopolinorte@yahoo.com.br– maiores informações também podem ser solicitadas no setor de licitações, 
através do telefone (27) 3256-7940 / 3256-4032. 

Aracruz, 12/12/2016. 

Marcelo de Souza Coelho

Presidente

AVISO DE CREDENCIAMENTO - PROCESSO Nº 034/2015, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2015
Publicação Nº 68025

CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE – CIM POLINORTE

- CNPJ Nº 02.618.132/0001-07 -

AVISO DE CREDENCIAMENTO

O Consórcio Público da Região Polinorte – CIM POLINORTE, informa que encontra-se aberto o procedimento de CRE-
DENCIAMENTO de pessoa jurídica para a prestação de serviços complementares na área de saúde, consubstanciados 
na realização de consultas médicas e exames especializados, bem como de, forma complementar , conforme tabela dis-
criminada de itens e valores, através do processo nº 034/2015, Inexigibilidade de Licitação nº 002/2015, na forma das 
especificações pormenorizadas no instrumento regente. As empresas interessadas em prestarem os serviços pelos valores 
contidos na tabela e desde que atendam os requisitos exigidos, poderão se credenciar junto ao CIM POLINORTE, mediante 
a apresentação da documentação e termo próprio contidos no instrumento de regência do CREDENCIAMENTO, o qual po-
derá ser obtido na sede do CIM POLINORTE, na Rua Quintino Loureiro, n° 100, Centro, Aracruz/ES, Cep: 29.190-014, nos 
dias úteis, das 08 às 17 horas, ou através do e-mail cpl_consorciopolinorte@yahoo.com.br– maiores informações também 
podem ser solicitadas no setor de licitações, através do telefone (27) 3256-7940 / 3256-4032.

Aracruz, 12/12/2016. 

Marcelo de Souza Coelho

Presidente
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Cim Polo sul - CoNsórCio PúbliCo da região Polo sul do es

PORTARIA CIM POLO SUL Nº 10- R, DE 09 DE DEZEM-
BRO DE 2016.    REGULAMENTA AS ATRIBUIÇÕES DO 
CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO CON-
SÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL – CIM POLO 
SUL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Publicação Nº 68089

PORTARIA CIM POLO SUL Nº 10- R, DE 09 DE DE-
ZEMBRO DE 2016.

Regulamenta as atribuições do cargo de Assistente Admi-
nistrativo do Consórcio Público da Região Polo Sul – CIM 
POLO SUL e dá outras providências.

O Presidente do CIM POLO SUL, no uso de suas atribuições, 
com poderes que lhe confere o Estatuto do CIM POLO SUL, 
conforme deliberação da Assembleia Geral realizada em 
08/12/2016,

RESOLVE:

Art. 1º - Estabelecer, na forma desta portaria as atribui-
ções do cargo de Assistente Administrativo do Consórcio 
Público da Região Polo Sul – CIM POLO SUL.

I. Auxiliar a Diretoria Executiva do CIM POLO SUL em suas 
atividades rotineiras e no controle de gestão financeira, 
administrativa, organizacional, documental e entre outras 
atividades;

II. Realizar atividades de conferência do faturamento 
mensal enviado pelas empresas credenciadas;

III. Manter atualizada as informações referentes ao sis-
tema de contratos e de gestão, utilizadas pelo consórcio;

IV. Redigir ou participar da redação de correspondências, 
ofícios, memorandos, documentos legais e outros signifi-
cativos para o órgão;

V. Elaborar, sob orientação, quadros e tabelas estatísticos, 
fluxogramas, organogramas e gráficos em geral;

VI. Elaborar ou colaborar na elaboração de relatórios par-
ciais e anuais, atendendo às exigências ou normas da uni-
dade administrativa;

VII. Realizar, sob orientação específica, coleta de preços 
e concorrências públicas e administrativas para aquisição 
de material;

VIII. Preparar e encaminhar documentos de acordo com 
os processos e rotinas estabelecidas, atendendo as neces-
sidades administrativas das áreas;

IX. Recebimentos e remessas de correspondências e do-
cumentos;

X. Manter atualizados os Controles das contas a pagar e de 
receitas do consórcio;

XI. Coordenar trabalho de logística;

XII. Enviar documentos para o departamento contábil e 
fiscal;

XIII. Auxiliar nos serviços de atendimento ao telefone e 
recepção do público e responder e-mails;

XIV. Orientar e supervisionar as atividades de controle de 

estoque, a fim de assegurar a perfeita ordem de armaze-
namento, conservação e níveis de suprimento;

XV. Atender demandas de serviços deslocar-se quando 
necessário a outras cidades a serviço do Consórcio Público 
e, executar outras atribuições afins.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assi-
natura.

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

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Mimoso do Sul/ES, 09 de dezembro de 2016.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS

Presidente do CIM POLO SUL

RESULTADO DA  1ª (PRIMEIRA) ETAPA DO PROCES-
SO SELETIVO SIMPLIFICADO  DO CIM POLO SUL

Publicação Nº 68090

RESULTADO DA 1ª (PRIMEIRA) ETAPA DO PROCES-
SO SELETIVO SIMPLIFICADO

DO CIM POLO SUL

Art. 1º - A coordenadora da Comissão do Processo Sele-
tivo Simplificado nº 001/2016 do CIM POLO SUL, no uso 
de suas atribuições, divulga abaixo, a lista dos classifica-
dos na 1ª (primeira) etapa do processo:

CLASSI-
FICAÇÃO

MATRÍ-
CULA CANDIDATO SITUAÇÃO PON-

TUAÇÃO

1 4 Simoni de Oliveira 
Corrêa CLASSIFICADA 89

2 18 Jéssica Angelo Severo CLASSIFICADA 60

3 11 Alan Rodrigues 
Gonçalves CLASSIFICADO 58

4 12 Mikaela Arrivabene 
Alves CLASSIFICADA 34

5 3 Maria Carolina Martins 
Roberte CLASSIFICADA 14

Art. 2º - Os candidatos acima relacionados que foram 
classificados ficam desde já convocados para participarem 
da 2ª (segunda) etapa do processo seletivo (ENTREVISTA) 
a qual ocorrerá no dia 22/12/2016 (quinta-feira), na 
sede do Consórcio Público da Região Polo Sul, no en-
dereço Rua Siqueira Campos, nº 75, Mimoso do Sul/
ES, CEP: 29.400.000, devendo os classificados ficar 
a disposição no horário de 09:00h às 17:00h, muni-
dos do Comprovante de Inscrição e do Documento 
de Identificação (RG ou CNH).

Qualquer dúvida entrar no telefone: (28) 3555-1990.

Mimoso do Sul/ES, 15 de dezembro de 2016.

Maria Luiza Mauri Vicente Prúcoli

Coordenadora da Comissão de  
Processo Seletivo do CIM POLO SUL
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Afonso Cláudio

Prefeitura

DECRETO Nº 378-2016
Publicação Nº 68006

DECRETO Nº 378/2016

Regulamenta a Lei Municipal nº. 2.179 de 30 de no-
vembro de 2016, que Disciplina e Regulamenta Pro-
cedimentos para Solicitação de Faltas Abonadas.

O Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, Estado do Espírito 
Santo, no uso de atribuições que lhe são conferidas;

R E S O L V E

Art. 1º. O servidor deve realizar o requerimento com do-
cumentos pessoais (RG e CPF) e formulário de solicitação 
de falta, conforme anexo I desta Lei, no prazo máximo 
de 15 (quinze) dias antes da data escolhida pelo servi-
dor, junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal 
de Afonso Cláudio, que após, será encaminhado à chefia 
imediata a que o Requerente/Servidor estiver vinculado.

Parágrafo Único - Será desconsiderado o prazo de 15 
(quinze) dias em casos excepcionais.

Art. 2º. De posse do requerimento o Chefe Imediato de-
cidirá pela conveniência e oportunidade da autorização da 
falta de forma que não prejudique o bom andamento do 
serviço público.

Art. 3º. Uma vez autorizada a falta no dia que o servidor 
requerer, este deverá necessariamente faltar, sob pena de 
perder o direito a falta requerida.

Art. 4º. Não autorizada a falta pelo Chefe Imediato no dia 
requerido pelo servidor, este poderá requerer a substitui-
ção por nova data, através de requerimento nos próprios 
autos.

Art. 5º. O Respectivo Chefe Imediato, de posse do reque-
rimento de nova data para falta, analisará novamente e 
decidirá pela conveniência e oportunidade da autorização 
da falta na nova data requerida.

Parágrafo Único - O servidor só gozará da falta justifica-
da no período agendado, no entanto será computado como 
falta injustificada qualquer ausência do servidor no serviço 
antes desse período.

Art. 6º. Concedida ou não a falta ao servidor, o proces-
so deve ser encaminhado ao Setor de Recursos Humanos 
para o devido arquivo na ficha pessoal (registros) do res-
pectivo Servidor.

Parágrafo Único - O encaminhamento acima menciona-
do deverá ser realizado ao final de cada mês, juntamente 
com os demais requerimentos de outros servidores.

Art. 7º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 12 de dezem-
bro de 2016.

WILSON BERGER COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO DE SOUZA GOMES

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO I

REQUERIMENTO

Eu, .........................................................................., 
servidor público municipal, regime: ( )Efetivo, ( )Comissio-
nado ( )contratado, ocupante do cargo de .....................
.................................................., venho através deste 
requerer autorização para me ausentar de minhas ativida-
des no dia ...............de ........................ de .............. , 
por motivos pessoais, justificando minha ausência confor-
me prevê a Lei Municipal nº 2.179/2016.

Afonso Cláudio/ES, ...... de ........................ de ............. 

Assinatura

AUTORIZAÇÃO

Secretaria Municipal de ...............................................
..............................................

Eu, ...........................................................................
........................, Secretária(o) Municipal de .................
............................................, ( ) autorizo ( ) não auto-
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rizo, o requerente acima a se ausentar de suas atividades 
no dia acima citado.

Justificativa:( caso não autorize)

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

...............................................................................

CIÊNCIA:

Declaro, estar ciente da autorização acima requerida.

Afonso Cláudio/ES, .......... de .................... de ..............

Assinatura

Controle de abono:

( )1º abono ( )2º abono ( )3º abono ( )4º abono( )5º abo-
no ( ) 6º abono

DECRETO Nº 379-2016
Publicação Nº 67985

DECRETO Nº 379/2016

NOMEIA SERVIDOR

O Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, Estado do Espírito 
Santo, no uso de atribuições que lhe são conferidas; e

Considerando a realização do Concurso Público para pro-
vimento de cargos vagos existente no Quadro de Pessoal 
desta Municipalidade, através do Edital nº 001/2016.

R E S O L V E, nomear nos termos do art. 13, inciso I, da 
Lei Municipal nº 1.448/97, Maria Imaculada Majeski da 
Silva Salles, aprovada em concurso público, para exercer 
o cargo de provimento efetivo de Merendeira, do Quadro 
Permanente do Serviço Público Municipal.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 14 de dezem-
bro de 2016.

WILSON BERGER COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO DE SOUZA GOMES

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 380-2016
Publicação Nº 67986

DECRETO Nº 380/2016

NOMEIA SERVIDOR

O Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, Estado do Espírito 
Santo, no uso de atribuições que lhe são conferidas; e

Considerando a realização do Concurso Público para pro-
vimento de cargos vagos existente no Quadro de Pessoal 
desta Municipalidade, através do Edital nº 001/2016.

R E S O L V E, nomear nos termos do art. 13, inciso I, 
da Lei Municipal nº 1.448/97, Maria das Dores Ramos, 
aprovada em concurso público, para exercer o cargo de 
provimento efetivo de Serviçal, do Quadro Permanente do 
Serviço Público Municipal.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 14 de dezem-
bro de 2016.

WILSON BERGER COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO DE SOUZA GOMES

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 381-2016
Publicação Nº 67987

DECRETO Nº 381/2016

NOMEIA SERVIDOR

O Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, Estado do Espírito 
Santo, no uso de atribuições que lhe são conferidas; e

Considerando a realização do Concurso Público para pro-
vimento de cargos vagos existente no Quadro de Pessoal 
desta Municipalidade, através do Edital nº 001/2016.

R E S O L V E, nomear nos termos do art. 13, inciso I, 
da Lei Municipal nº 1.448/97, Gilcimar Rosa de Souza, 
aprovado em concurso público, para exercer o cargo de 
provimento efetivo de Calceteiro, do Quadro Permanente 
do Serviço Público Municipal.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 14 de dezem-
bro de 2016.

WILSON BERGER COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO DE SOUZA GOMES

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 382-2016
Publicação Nº 67988

DECRETO Nº 382/2016

NOMEIA SERVIDOR

O Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, Estado do Espírito 
Santo, no uso de atribuições que lhe são conferidas; e

Considerando a realização do Concurso Público para pro-
vimento de cargos vagos existente no Quadro de Pessoal 
desta Municipalidade, através do Edital nº 001/2016.

R E S O L V E, nomear nos termos do art. 13, inciso I, 
da Lei Municipal nº 1.448/97, Reginaldo Braga Stein, 
aprovado em concurso público, para exercer o cargo de 
provimento efetivo de Soldador, do Quadro Permanente do 
Serviço Público Municipal.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 14 de dezem-
bro de 2016.

WILSON BERGER COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO DE SOUZA GOMES

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 383-2016
Publicação Nº 67989

DECRETO Nº 383/2016

NOMEIA SERVIDOR

O Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, Estado do Espírito 
Santo, no uso de atribuições que lhe são conferidas; e

Considerando a realização do Concurso Público para pro-
vimento de cargos vagos existente no Quadro de Pessoal 
desta Municipalidade, através do Edital nº 001/2016.

R E S O L V E, nomear nos termos do art. 13, inciso I, da 
Lei Municipal nº 1.448/97, Adão Carlos Rodrigues de 
Oliveira, aprovado em concurso público, para exercer o 
cargo de provimento efetivo de Operador de Máquinas, do 
Quadro Permanente do Serviço Público Municipal.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 14 de dezem-
bro de 2016.

WILSON BERGER COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO DE SOUZA GOMES

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 384-2016
Publicação Nº 67990

DECRETO Nº 384/2016

NOMEIA SERVIDOR

O Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, Estado do Espírito 
Santo, no uso de atribuições que lhe são conferidas; e

Considerando a realização do Concurso Público para pro-
vimento de cargos vagos existente no Quadro de Pessoal 
desta Municipalidade, através do Edital nº 001/2016.

R E S O L V E, nomear nos termos do art. 13, inciso I, da 
Lei Municipal nº 1.448/97, Gilcinei Stoffel Pires, apro-
vado em concurso público, para exercer o cargo de provi-
mento efetivo de Operador de Máquinas, do Quadro Per-
manente do Serviço Público Municipal.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 14 de dezem-
bro de 2016.

WILSON BERGER COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO DE SOUZA GOMES

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO
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DECRETO Nº 385-2016
Publicação Nº 67991

DECRETO Nº 385/2016

NOMEIA SERVIDOR

O Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, Estado do Espírito 
Santo, no uso de atribuições que lhe são conferidas; e

Considerando a realização do Concurso Público para pro-
vimento de cargos vagos existente no Quadro de Pessoal 
desta Municipalidade, através do Edital nº 001/2016.

R E S O L V E, nomear nos termos do art. 13, inciso I, 
da Lei Municipal nº 1.448/97, Thais Roncetti Pimenta 
Camargo, aprovada em concurso público, para exercer o 
cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Escriturário, do 
Quadro Permanente do Serviço Público Municipal.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 14 de dezem-
bro de 2016.

WILSON BERGER COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO DE SOUZA GOMES

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 386-2016
Publicação Nº 67992

DECRETO Nº 386/2016

NOMEIA SERVIDOR

O Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, Estado do Espírito 
Santo, no uso de atribuições que lhe são conferidas; e

Considerando a realização do Concurso Público para pro-
vimento de cargos vagos existente no Quadro de Pessoal 
desta Municipalidade, através do Edital nº 001/2016.

R E S O L V E, nomear nos termos do art. 13, inciso I, 
da Lei Municipal nº 1.448/97, Laila Cristina da Penha 
Cardoso, aprovada em concurso público, para exercer o 
cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Escriturário, do 
Quadro Permanente do Serviço Público Municipal.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 14 de dezem-
bro de 2016.

WILSON BERGER COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO DE SOUZA GOMES

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 387-2016
Publicação Nº 67993

DECRETO Nº 387/2016

NOMEIA SERVIDOR

O Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, Estado do Espírito 
Santo, no uso de atribuições que lhe são conferidas; e

Considerando a realização do Concurso Público para pro-
vimento de cargos vagos existente no Quadro de Pessoal 
desta Municipalidade, através do Edital nº 001/2016.

R E S O L V E, nomear nos termos do art. 13, inciso I, da 
Lei Municipal nº 1.448/97, Lucas Rafael Virgínio, apro-
vado em concurso público, para exercer o cargo de provi-
mento efetivo de Auxiliar de Secretaria Escolar, do Quadro 
Permanente do Serviço Público Municipal.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 14 de dezem-
bro de 2016.

WILSON BERGER COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO DE SOUZA GOMES

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 388-2016
Publicação Nº 67994

DECRETO Nº 388/2016

NOMEIA SERVIDOR

O Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, Estado do Espírito 
Santo, no uso de atribuições que lhe são conferidas; e

Considerando a realização do Concurso Público para pro-
vimento de cargos vagos existente no Quadro de Pessoal 
desta Municipalidade, através do Edital nº 001/2016.

R E S O L V E, nomear nos termos do art. 13, inciso I, da 
Lei Municipal nº 1.448/97, Leonei Gonçalves da Silva, 
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aprovado em concurso público, para exercer o cargo de 
provimento efetivo de Desenhista, do Quadro Permanente 
do Serviço Público Municipal.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 14 de dezem-
bro de 2016.

WILSON BERGER COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO DE SOUZA GOMES
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 389-2016
Publicação Nº 67995

DECRETO Nº 389/2016

NOMEIA SERVIDOR

O Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, Estado do Espírito 
Santo, no uso de atribuições que lhe são conferidas; e

Considerando a realização do Concurso Público para pro-
vimento de cargos vagos existente no Quadro de Pessoal 
desta Municipalidade, através do Edital nº 001/2016.

R E S O L V E, nomear nos termos do art. 13, inciso I, da 
Lei Municipal nº 1.448/97, Lucas de Almeida Giestas, 
aprovado em concurso público, para exercer o cargo de 
provimento efetivo de Técnico Agrícola, do Quadro Perma-
nente do Serviço Público Municipal.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 14 de dezem-
bro de 2016.

WILSON BERGER COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO DE SOUZA GOMES

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 390-2016
Publicação Nº 67996

DECRETO Nº 390/2016

NOMEIA SERVIDOR

O Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, Estado do Espírito 
Santo, no uso de atribuições que lhe são conferidas; e

Considerando a realização do Concurso Público para pro-
vimento de cargos vagos existente no Quadro de Pessoal 
desta Municipalidade, através do Edital nº 001/2016.

R E S O L V E, nomear nos termos do art. 13, inciso I, 
da Lei Municipal nº 1.448/97, José Victor Mascarello 
Pagotto, aprovado em concurso público, para exercer o 
cargo de provimento efetivo de Tesoureiro, do Quadro Per-
manente do Serviço Público Municipal.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 14 de dezem-
bro de 2016.

WILSON BERGER COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO DE SOUZA GOMES
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 391-2016
Publicação Nº 67997

DECRETO Nº 391/2016

NOMEIA SERVIDOR

O Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, Estado do Espírito 
Santo, no uso de atribuições que lhe são conferidas; e

Considerando a realização do Concurso Público para pro-
vimento de cargos vagos existente no Quadro de Pessoal 
desta Municipalidade, através do Edital nº 001/2016.

R E S O L V E, nomear nos termos do art. 13, inciso I, 
da Lei Municipal nº 1.448/97, Vivianne Ambrozim Bi-
cas, aprovada em concurso público, para exercer o cargo 
de provimento efetivo de Médico Clínico Geral, do Quadro 
Permanente do Serviço Público Municipal.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 14 de dezem-
bro de 2016.

WILSON BERGER COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO DE SOUZA GOMES

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 392-2016
Publicação Nº 67998

DECRETO Nº 392/2016

NOMEIA SERVIDOR

O Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, Estado do Espírito 
Santo, no uso de atribuições que lhe são conferidas; e
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Considerando a realização do Concurso Público para pro-
vimento de cargos vagos existente no Quadro de Pessoal 
desta Municipalidade, através do Edital nº 001/2016.

R E S O L V E, nomear nos termos do art. 13, inciso I, da 
Lei Municipal nº 1.448/97, Murilo de Oliveira Campos, 
aprovado em concurso público, para exercer o cargo de 
provimento efetivo de Médico Veterinário, do Quadro Per-
manente do Serviço Público Municipal.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 14 de dezem-
bro de 2016.

WILSON BERGER COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO DE SOUZA GOMES

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 393-2016
Publicação Nº 68000

DECRETO Nº 393/2016

NOMEIA SERVIDOR

O Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, Estado do Espírito 
Santo, no uso de atribuições que lhe são conferidas; e

Considerando a realização do Concurso Público para pro-
vimento de cargos vagos existente no Quadro de Pessoal 
desta Municipalidade, através do Edital nº 001/2016.

R E S O L V E, nomear nos termos do art. 13, inciso I, 
da Lei Municipal nº 1.448/97, Elisangela Silva Soares, 
aprovada em concurso público, para exercer o cargo de 
provimento efetivo de Professor MaPB – Língua Portugue-
sa, do Quadro Permanente do Serviço Público Municipal.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 14 de dezem-
bro de 2016.

WILSON BERGER COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO DE SOUZA GOMES

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 394-2016
Publicação Nº 68001

DECRETO Nº 394/2016

NOMEIA SERVIDOR

O Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, Estado do Espírito 
Santo, no uso de atribuições que lhe são conferidas; e

Considerando a realização do Concurso Público para pro-
vimento de cargos vagos existente no Quadro de Pessoal 
desta Municipalidade, através do Edital nº 001/2016.

R E S O L V E, nomear nos termos do art. 13, inciso I, da 
Lei Municipal nº 1.448/97, Andressa Silva Dias, apro-
vada em concurso público, para exercer o cargo de provi-
mento efetivo de Professor MaPB – Língua Portuguesa, do 
Quadro Permanente do Serviço Público Municipal.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 14 de dezem-
bro de 2016.

WILSON BERGER COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO DE SOUZA GOMES

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 396-2016
Publicação Nº 68003

DECRETO Nº 396/2016

NOMEIA SERVIDOR

O Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, Estado do Espírito 
Santo, no uso de atribuições que lhe são conferidas; e

Considerando a realização do Concurso Público para pro-
vimento de cargos vagos existente no Quadro de Pessoal 
desta Municipalidade, através do Edital nº 001/2016.

R E S O L V E, nomear nos termos do art. 13, inciso I, 
da Lei Municipal nº 1.448/97, Analiza Novaes Pereira, 
aprovada em concurso público, para exercer o cargo de 
provimento efetivo de Professor MaPP, do Quadro Perma-
nente do Serviço Público Municipal.
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 14 de dezem-
bro de 2016.

WILSON BERGER COSTA

PREFEITO MUNICIPAL

FÁBIO DE SOUZA GOMES

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 059/2016
Publicação Nº 68041

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 059/2016

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo da Prefeitu-
ra Municipal de Afonso Cláudio, Estado do Espírito Santo, 
com fulcro no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, bem 
como no parecer da Procuradoria do Município de Afon-
so Cláudio, constante da solicitação nº 398/2016, proto-
colizado sob o n° 008773/2016, conclui pela DISPENSA 
DE LICITAÇÃO para a contratação da empresa PONTO 
DAS PLACAS LTDA – ME no valor global de R$ 550,00 
(quinhetos e cinquenta reais), para efetuar despesas com 
aquisição de placa em aço inox para inauguração do Cen-
tro de Apoio ao Turista , através da Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo.

Afonso Cláudio, ES, 14 de dezembro de 2016.

Paulo Henrique Falqueto da Silva
Secretário Municipal de Cultura e Turismo

Ratifico o ato de Dispensa de Licitação nº 059/2016, cons-
tante do Processo nº 008773/2016, para realização da 
Contratação.
Dotação Orçamentária: 15.02.04.122.0012.2.152.339039
000000.10000000 – Recursos Ordinários

Afonso Cláudio, ES, 14 de dezembro de 2016.

Wilson Berger Costa
Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 060/2016
Publicação Nº 68048

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 060/2016

A Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal 
de Afonso Cláudio, Estado do Espírito Santo, com fulcro 
no art. 24, inciso V, da Lei nº 8.666/93, bem como no 

parecer da Procuradoria do Município de Afonso Cláudio, 
constante da solicitação nº 413/2016, protocolizado sob 
o n° 010243/2016, conclui pela DISPENSA DE LICITAÇÃO 
para a contratação da empresa PONTO DAS PLACAS 
LTDA – ME no valor global de R$ 550,00 (quinhentos e 
cinquenta reais), para despesa com aquisição de placas de 
inauguração da Quadra Poliesportiva da Escola Municipal 
Fazenda Santo Antônio , atendendo a Secretaria Municipal 
de Educação.

Afonso Cláudio, ES, 15 de dezembro de 2016.

Gilda do R. Zanelato Belizário

Secretária Mun. de Educação

Ratifico o ato de Dispensa de Licitação nº 060/2016, cons-
tante do Processo nº 010243/2016, para realizar a Con-
tratação.

Afonso Cláudio, ES, 15 de dezembro de 2016.

Wilson Berger Costa

Prefeito Municipal
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Água Doce do Norte

Prefeitura

CONTRATO 245 2016
Publicação Nº 68012

EXTRATO DO CONTRATO Nº 245/2016.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES.

CONTRATADA: ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - EPP

OBJETO: O presente contrato tem como objeto aquisição de material didático, uso e manutenção de bens vinculados ao 
ensino para os alunos da Creche Municipal Professora Adevani Maria Batista,por meio dos programas APOIO A CRECHES 
– BRASIL CARINHOSO, conforme discriminado abaixo:

Item Descrição Quant Unid
VR. REFERÊNCIA R$

VR. UNIT. VR TOTAL

03 LENÇOL COM ELÁSTICO DE SOLTEIRO 88 cm, x 1,88cm de altura, compo-
sição: 100% algodão 160 fios 50 UNID R$37,40 R$ 1.870,00

04 LENÇOL SEM ELÁSTICO DE SOLTEIRO, composição: algodão 10 UNID R$ 35,40 R$ 354,00

07 TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO medidas: 0,86x1,50m – gramatura: 
480g/m², antipilling, acabamantonanocotton, alta maciez e absorção 50 UNID R$ 50,90 R$ 2.545,00

08
APONTADOR DE LÁPIS, apontador lâmina de aço temperado com exce-
lente fio de corte, e um parafuso de segurança que impede a retirada da 
lâmina, com deposito de resíduos, cores variadas.

50 UNID R$ 3,30 R$ 165,00

09

BARBANTE DE FIOS Nº 08, rl/240g, 100% algodão, acabamento superfi-
cial cru, com qualidade em toda sua extensão, embalagem conforme pra-
xe do fabricante, com identificação do produto, quantidade e fabricante 
estampado no rolo.

5 RL R$ 10,95 R$ 54,75

10 BORRACHA ESCOLAR COR BRANCO, quadrada Record 20, referencia de 
qualidade: mercur, caixas com 20 unidades 50 CX R$ 29,30 R$ 1.465,00

11 CADERNO ESCOLAR BROCHURA 48 FOLHAS, brochura, capa dura, lisa 
sem divisões de matéria, folha pautada, quantidade de folhas: 96 folhas 400 UNID R$ 6,75 R$ 2.700,00

12
PAPEL A4 210 X 297MM, 75G/M² BRANCO, sulfite, gramatura 75g/m² 
alcalino, elevado grau de brancura, resma de 500 folhas, caixa com 10 
resmas.

10 CX R$ 181,20 R$ 1.812,00

13 CARTOLINA DUPLA FACE 65 X 48, 120G, CORES VARIADAS, material ce-
lulose vegetal, cores variadas, pacote com 20 folhas 400 UNID R$ 0,85 R$ 340,00

14 CLIPS 1/10 – GALVANIZADO caixa com 500g, material aço niquelado, 
fabricado com arame de aço, anti-ferrugem. 10 CX R$ 18,85 R$ 188,50

15 COLA BRANCA 90GR tipo escolar, lavável, não tóxica, quantidade 90g, 
caixa com 12 unidades 20 CX R$ 73,50 R$ 1.470,00

16
E.V.A PLACA 56 X 46 CORES VARIADAS cores variadas placa emborra-
chada de primeira qualidade, lavável, atóxico e de textura homogenia, 
pacotes com 10 folhas.

100 UNID R$ 2,15 R$ 215,00

17
FITA ADESIVA 48MM X 45M, TRANSPARENTE, em polipropileno, excelente 
qualidade e total aderência, prazo de validade mínimo de 12 meses a par-
tir da data de entrega, garantia contra defeito de fabricação.

50 UNID R$ 3,95 R$ 197,50

18
FITA CREPE 180MM X 50M, material: papel crepado saturado, base borra-
cha e resinas sintéticas, largura 18mm, comprimento: 50m, acondiciona-
do embalagem plástica original, com pacotes 6 unidades.

50 UNID R$ 4,10 R$ 205,00

19
GRAMPOS PARA GRAMPEADOR EM AÇO, material: aço carbono com aca-
bamento galvanizado, tamanho 26/6 stalesgrapas com 5000 unidades 
caixas

5 CX R$ 7,80 R$ 39,00

20 LÁPIS ADICIONADO COM BORRACHA boa qualidade, caixa com 12 uni-
dades 100 CX R$ 14,60 R$ 1.460,00

21 MASSA DE MODELAR 10 PC R$ 2,45 R$ 24,50

22 PAPEL CARTÃO 65X48 240GR COM ESTAMPAS COLORIDAS com estampas 
coloridas 15 unidades 50 UNID R$ 1,95 R$ 97,50

23 PAPEL CREPON DIVERSAS CORES variadas, pacote com 10 folhas 400 UNID R$ 0,90 R$ 360,00
24 PASTA AZ, OFICIO FINO COR PRETA 20 UNID R$ 12,35 R$ 247,00

26
PINCEL ATOMICO material plástico; formato cilíndrico, ponta de feltro 
chanfrada, 4mm, podendo reabastecer, não permanente, caixa com 12 
unidades.

10 CX R$ 39,80 R$ 398,00

27 PISTOLA PEQUENA APLICADORA DE COLA QUENTE,40w Bivot para bastão 
de cola, termoplástica transparente 2 UNID R$ 36,70 R$ 73,40
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28 REFIL COLA PARA PISTOLA FINO pacote com 1kg, bastão de cola termo-
plástica transparente. 20 KG R$ 32,65 R$ 653,00

29

TESOURA ESCOLAR METAL, TAM APROX 12CM, cabo preto, boa qualida-
de, ponta arredondada, tamanho aproximado 12cm, cabo polipropileno, 
atóxico, resistente, lamina em aço inoxidável de qualidade, que não oxi-
de, corte laser, com parafuso resistente unido as partes acondicionado 
em embalagem individual contendo identificação do produto e marca do 
fabricante

30 UNID R$ 5,10 R$ 153,00

30 TINTA GUACHE solúvel em água, não tóxica, cores variadas, frascos de 
250ml, 100 CX R$ 26,85 R$ 2.685,00

31 TNT (TECIDO NÃO-TECIDO) cores variadas, tecido não tecido, 100% poli-
propileno, embalado conforme fabricante, rolo com 30 x 133. 100 UNID R$ 84,50 R$ 8.450,00

Valor total R$ 28.222,15

VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 28.222,15 (vinte e oito mil duzentos e vinte e dois reais e quinze cen-
tavos);

VIGÊNCIA: O prazo contratual terá como termo inicial a data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2016.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobrirem as referidas despesas advirão da conta e dotação orçamentária 
fixada na Lei Complementar nº 005/2015 de 27/11/2015

ASSINATURA: 17 de novembro de 2016.

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

CONTRATANTE

CONTRATO N° 246 2016
Publicação Nº 68020

EXTRATO DO CONTRATO Nº 246/2016.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES.

CONTRATADO: HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

OBJETO: Constitui objeto deste, a aquisição de medicamentos a serem distribuídos pela Farmácia Cidadã Municipal, con-
forme itens descritos abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO APRESENTA-
ÇÃO QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

01 ALENDRONATO DE SÓDO 10 MG CP 1.000,00 R$ 0,3900 R$ 390,0000

03 BUDESONIDA 32 MG SUSPENSÃO SPRAY NASAL 
budesonida 32 mcg aerossol nasal FR 150,00 R$ 19,9900 R$ 2.998,5000

04 BUDESONIDA 50 MCG AEROSSOL NASAL FR 50,00 R$ 29,9000 R$1.495,0000

06 CARBAMAZEPINA 400MG CP 5.000,00 R$ 0,2700 R$1.350,0000

12 CITALOPRAM 20MG CP 5.000,00 R$ 0,1500 R$ 775,0000
14 DIVALPROATO DE SÓDIO ER 500MG CP 2.000,00 R$ 3,0000 R$ 6.000,0000
18 HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5MG 150 ML FR 500,00 R$ 3,8950 R$ 1.947,5000

22 MICONAZOL CREME DERMATOLÓGICO 60 GR TB 1.000,00 R$ 1.8950 R$ 1.895,0000

27 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL 27,9G EV 3.000,00 R$ 0,5200 R$ 1.560,0000

29 SERTRALINA 50MG CP 5.000,00 R$ 0,1590 R$ 795,0000

30 SULFAMETOXAZOL/TRIMETOPRINA 40MG+8MG 
60ML SUS 1.000,00 R$ 1,4950 R$ 1.495,0000

33 VERAPAMIL 80MG CP 200,00 R$ 0,0730 R$ 14,6000

35 VILDAGLIPINA 50MG CP 1.500,00 R$ 4,0350 R$ 6.052,5000

38 CLORIDRATO DE TRAZODONA 50MG CP 1.000,00 R$ 1,2500 R$ 1.250,0000

TOTAL R$ 28.018,10
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VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 28.018,10 (vinte e oito mil, dezoito reais e dez centavos);

VIGÊNCIA: A vigência do contrato terá como termo inicial a data de sua assinatura e como término 31 de dezembro de 
2016.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobrirem as referidas despesas advirão da conta e dotação orçamentária 
fixada na Lei Complementar nº 005/2015, de 27/11/2015.

ASSINATURA: 06 de dezembro de 2016.

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

CONTRATANTE

CONTRATO N° 247 2016
Publicação Nº 68016

EXTRATO DO CONTRATO Nº 247/2016.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES.

CONTRATADO: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

OBJETO: Constitui objeto deste, a aquisição de medicamentos a serem distribuídos pela Farmácia Cidadã Municipal, con-
forme itens descritos abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO APRESENTAÇÃO QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

08 CARBONATO DE LITIO 300MG CP 10.000,00 R$ 0,1880 R$ 1.880,0000

16 ESPIRONOLACTONA 25MG CP 20.000,00 R$ 0,1150 R$ 2.300,0000

25 PREDNISONA 20MG CP 15.000,00 R$ 0,1990 R$ 2.985,0000

TOTAL R$ 7.165,00

VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 7.165,00 (sete mil, cento e sessenta e cinco reais);

VIGÊNCIA: A vigência do contrato terá como termo inicial a data de sua assinatura e como término 31 de dezembro de 
2016.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobrirem as referidas despesas advirão da conta e dotação orçamentária 
fixada na Lei Complementar nº 005/2015, de 27/11/2015.

ASSINATURA: 06 de dezembro de 2016.

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

CONTRATANTE

CONTRATO N° 248 2016 
Publicação Nº 68017

EXTRATO DO CONTRATO Nº 248/2016.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES.

CONTRATADO: ONCOVIT COMÉRCIO DE PODUTOS HOSPITALARES LTDA

OBJETO: Constitui objeto deste, a aquisição de medicamentos a serem distribuídos pela Farmácia Cidadã Municipal, con-
forme itens descritos abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO APRESEN-
TAÇÃO QUANT VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

02

BECLOMETASONA, DIPROPIONATO AEROSSOL 
250 MCG/DOSE inalatorio-uso oral. Este medica-
mento não deve conter clorofluocarbonos(port. 
Ms 2.799/2007)

FR 300,00 R$ 46,2600 R$ 13.878,0000

R$ 13.878,00
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VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 13.878,00 (treze mil, oitocentos e setenta e oito reais);

VIGÊNCIA: A vigência do contrato terá como termo inicial a data de sua assinatura e como término 31 de dezembro de 
2016.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobrirem as referidas despesas advirão da conta e dotação orçamentária 
fixada na Lei Complementar nº 005/2015, de 27/11/2015.

ASSINATURA: 06 de dezembro de 2016.

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

CONTRATANTE

CONTRATO N° 251 2016
Publicação Nº 68010

EXTRATO DO CONTRATO Nº 251/2016.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES.

CONTRATADO: MERCEARIA SANTANA LTDA ME

OBJETO: O presente contrato tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higiene, 
destinados a manutenção da casa de acolhimento, do município de Água Doce do Norte, conforme discriminado a baixo:

Item Descrição Quant Unid
VR. REFERÊNCIA R$

VR. UNIT. VR TOTAL
01 Açúcar cristal de origem vegetal, embalagem de 5kg 150 KG R$ 2,95 R$ 442,50
02 Arroz tipo 01, embalagem de 5kg 300 KG R$ 2,75 R$ 825,00
03 Feijão carioquinha tipo 01, embalagem de 1kg 100 KG R$ 5,65 R$ 565,00
04 Macarrão sêmola espaguete, pacote com 1kg 60 KG R$ 2,97 R$ 178,20
05 Sal refinado e iodado, embalagem de 1kg 25 KG R$ 0,80 R$ 20,00
06 Caldo de galinha, embalagem com 24 tabletes de 19gr tipo knoor 10 PC R$ 9,50 R$ 95,00
07 Óleo de soja, embalagem pet de 900ml com 20 06 CX R$ 79,00 R$ 474,00

08 Molho de tomate peneirado, acondicionado em caixa, embalagem 
com 520gr, tipo pomarola. 20 UND R$ 2,50 R$ 50,00

09 Biscoito de sal tipo água e sal, embalagem de 2kg 20 CX R$ 15,60 R$ 312,00
10 Biscoito doce tipo maria, embalagem com 2kg 20 CX R$ 15,60 R$ 312,00
11 Fubá embalagem de 1kg 20 KG R$ 2,35 R$ 47,00
12 Canjiquinha, embalagem de 1kg 15 KG R$ 2,50 R$ 37,50
13 Farinha de trigo, embalagem de 1kg 20 KG R$ 2,27 R$ 45,40
14 Ovos de granja, vermelho 45 DZ R$ 4,95 R$ 222,75
15 Café torrado e moído, embalagem com 500gr tipo bonzão 30 PC R$ 6,32 R$ 189,60
16 Margarina cremosa, com sal, embalagem com 500gr, tipo delicia 15 UND R$ 3,90 R$ 58,50
17 Farinha de mandioca, tipo 01, embalagem de 1kg 15 KG R$ 3,85 R$ 57,75

18 Leite natural integral, esterilizado em embalagem de 1 litro caixa 
original tetra park 400 UND R$ 2,87 R$ 1.148,00

19 Pão de forma tradicional acondicionado em sacola plástica 450gr 50 UND R$ 3,87 R$ 193,50
20 Alho 12 KG R$ 16,75 R$ 201,00
21 Peito de frango congelado sem tempero 50 KG R$ 6,97 R$ 348,50
22 Carne moída congelada, pacote com 500gr 50 KG R$ 7,47 R$ 373,50
23 Músculo bovino congelado 50 KG R$ 13,97 R$ 698,50

24 Achocolatado em pó solúvel, acondicionado em embalagem original 
com 800gr, tipo gury 20 PC R$ 9,85 R$ 197,00

25 Batata inglesa 60 KG R$ 2,77 R$ 166,20
26 Repolho 20 CB R$ 1,48 R$ 29,60
27 Cenoura 30 KG R$ 2,48 R$ 74,40
28 Sucos, envelopes com 30 gramas cada, sabores: uva, limão, laranja 300 UND R$ 0,48 R$ 252,00

29 Iogurte com polpa de frutas diversos sabores acondicionados em 
embalagem original bandeja com 06 unidades, mínimo 540gr 20 BDJ R$ 2,58 R$ 51,60

30 Queijo mussarela, fatiado de primeira qualidade 10 KG R$ 21,95 R$ 219,50

31 Apresuntado de carne suína, fatiado sem capa de gordura de pri-
meira qualidade 10 KG R$ 10,30 R$ 103,00

32 Massa para bolos, sabores variados, embalagem plástica 400gr 50 PC R$ 1,98 R$ 99,00
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33 Fermento em pó, acondicionado em vidro plástico de 240gr 10 UND R$ 5,30 R$ 53,00
34 Maça nacional 40 KG R$ 4,18 R$ 167,20
35 Pêra 40 KG R$ 7,48 R$ 299,20
36 Detergente liquido embalagem de 500ml 60 UND R$ 1,43 R$ 85,80
37 Cloro, embalagem de 2Litros 20 UND R$ 4,50 R$ 90,00

38 Desinfetante perfumado, germicida e bactericida embalagem de 
02litros 30 UND R$ 4,30 R$ 129,00

39 Esponja de limpeza abrasiva, antibactericida, pacote com 04 unida-
des de 110mmX74mmX 23mm 15 PC R$ 3,84 R$ 57,60

40 Saco para lixo de 100 litros com 25 sacos 08 RL R$ 10,88 R$ 87,04
41 Sabão em barra 5x200gr 20 UND R$ 5,38 R$ 107,60
42 Sabão em pó, embalagem de 1kg 30 UND R$ 3,88 R$ 116,40
43 Papel higiênico embalagem com 04 rolos de 60 metros 100 UND R$ 2,97 R$ 297,00
44 Absorvente com abas, pacote com 08 unidades 30 UND R$ 3,88 R$ 116,40
45 Sabonete 90gr 50 UND R$ 0,98 R$ 49,00
46 Creme dental embalagem de 90gr 30 UND R$ 2,28 R$ 68,40

47 Rodo grande de 60cm, estrutura plástico, borracha dupla, cabo re-
forçado 03 UND R$ 13,90 R$ 41,70

48 Sacos alvejados 100% algodão, tamanho 70x50cm 10 UND R$ 6,08 R$ 80,80
49 Vassoura de pelo tipo condor 02 UND R$ 11,90 R$ 23,80
50 Vassoura piaçava 02 UND R$ 11,38 R$ 22,76
51 Lã de aço tipo Bombril 60gr 30 UND R$ 2,00 R$ 60,00
54 Esponja para banho 10 UND R$ 3,48 R$ 34,80
55 Álcool com 12 frascos de 1 litro 01 CX R$ 69,47 R$ 69,47

Valor total R$ 10.124,47

VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 10.124,47 (Dez mil cento e vinte e quatro reais e quarenta e sete cen-
tavos);
VIGÊNCIA: O prazo contratual terá como termo inicial a data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2016.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: dotações são as previstas para cada Secretaria e órgão na Lei Complementar nº 005/2015, 
de 27/11/2015
ASSINATURA: 06 de dezembro de 2016.

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

CONTRATANTE

CONTRATO N° 252 2016
Publicação Nº 68014

EXTRATO DO CONTRATO Nº 252/2016.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES.

CONTRATADO: SUPERMERCADO SANTA ROSA LTDA ME

OBJETO: O presente contrato tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higiene, 
destinados a manutenção da casa de acolhimento, do município de Água Doce do Norte, conforme discriminado a baixo:

Item Descrição Quant Unid
VR. REFERÊNCIA R$

VR. UNIT. VR TOTAL

53 Creme para cabelo frasco de 05 litros 30 UND R$ 68,80 R$ 2.064,00
Valor total R$ 2.064,00

VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 2.064,00 (Dois mil sessenta e quatro reais);

VIGÊNCIA: O prazo contratual terá como termo inicial a data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2016.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: dotações são as previstas para cada Secretaria e órgão na Lei Complementar nº 005/2015, 
de 27/11/2015
ASSINATURA: 06 de dezembro de 2016.

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

CONTRATANTE
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CONTRATO N° 253 2016
Publicação Nº 68011

EXTRATO DO CONTRATO Nº 253/2016.
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES.
CONTRATADO: MERCEARIA SANTANA LTDA ME
OBJETO: O presente contrato tem como objeto aquisição de material escolar e pedagógico, e gêneros alimentícios para 
atender as necessidades dos alfabetizandos e alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado:

Item Descrição Quant Unid
VR. REFERÊNCIA R$

VR. UNIT. VR TOTAL

02
BORRACHA: borracha escolar, confeccionada em látex, natural, escolar, espe-
cial para apagar escrita a lápis e grafite, macia, atóxica, retangular, cor branco, 
no formato retangular, dimensões aproximadas 40 x 22 x 10mm

300 UNID R$ 0,44 R$ 132,00

04

CANETA ESFEROGRÁFICA: caneta esferográfica escrita fina, corpo de plástico, 
medindo aproximadamente 8 mm de diâmetro e 140 mm de comprimento, co-
res azul e preta, unidade acondicionadas em caixa com 50 unidades similares 
ou equivalentes a BIC

03 CX R$ 29,00 R$ 87,00

07 COLA LIQUIDA BRANCA: cola liquida branca, com bico aplicável econômico, 
atóxica, lavável, frasco com 90 gramas. 50 Unid. R$ 1,13 R$ 56,50

08 GIZ DE CERA: giz/ lápis de cera; formato: redondo; apresentação: estojo com 
12 cores; cor: sortidas; unidade de fornecimento: caixa 12 und. 50 Unid. R$ 1,23 R$ 61,50

09
LÁPIS DE COR: lápis de cor, tamanho grande, cores variadas, excelente cober-
tura ao riscar, mina inteiriça, madeira de uma só qualidade, perfeito aponta-
mento fabricação nacional caixa com 12 unid.

50 CX R$ 2,43 R$ 121,50

10 MASSA DE MODELAR: massa de modelar atóxica, caixa com 06 cores variadas. 50 CX R$ 1,40 R$ 70,00

13 PINCEL: pincel atômico: com ponta de: feltro; tinta tipo: solvente; resistente à 
água; cores: vermelho e preto. 50 Unid. R$ 1,80 R$ 90,00

18 LÁPIS BORRACHA: 50 Unid. R$ 1,25 R$ 62,50

19 Caderno escolar brochura: capa dura, lisa sem divisões de matérias, folha pau-
tada, quantidade de folhas: 96 folhas. 500 Unid. R$ 4,00 R$ 2.000,00

20
CANETA MARCA-texto caneta marca texto; material: plástico; formato: cilin-
dro; apresentação: individual; ponta: chanfrada 4 mm; cor: amarelo fluores-
cente; tampa: clip; unidade de fornecimento: cartela 1 unidade

50 cx R$ 1,55 R$ 77,50

21

FITA ADESIVA: fita adesiva; à base de resinas e borracha sintética de alta 
performace; 0,025 mm de espessura; 48 mm de largura x 100 m, para fe-
chamento de caixas de papelão e embalagens em geral; empacotamentos; 
emendas. Fabricada a partir de filme de polipropileno bi-orientado especial-
mente conhecido para fitas de embalagem; alta resistência à quebra e grande 
durabilidade; ideal para uso manual ou em maquinas automáticas; excelente 
resistência ao alongamento e à tração; tornando as embalagens invioláveis; 
cor: transparente.

50 Unid. R$ 2,95 R$ 147,50

22

Açucar – cristal de origem vegetal cana, de procedência nacional, ser de safra 
corrente. Isento de mofo, fermentação, odores estranhos e substancias noci-
vas. Embalagem primária em pacote de 5 Kg, transparente, em plástico atóxi-
co,incolor, termossoldado. A embalagem secundária deve ser fardo, resistente, 
suportando o transporte sem perder sua integridade, totalizando peso liquido 
de30 Kg. Validade: mínima de 12 meses a contar a partir da data de entrega. 
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do 
prazo de validade e embalagens danificadas.

250 KG R$ 2,20 R$ 550,00

24

LEITE INTEGRAL – esterilizado, por processamento UHT, longa vida, 1° quali-
dade, em embalagens tetrapak de 1 litro, e reembalados em caixas de papelão 
com 12 unidades e registro no órgão competente. Prazo de validade mínimo de 
03 meses a contar da data de entrega.

500 Litros R$ 2,85 R$ 1.425,00

25

BISCOITO SALGADO – quadrado; sabor original; tipo água e sal; Não poderá 
apresentar umidade ou biscoito quebrado. Embalagem polietileno atóxico, du-
pla embalagem, transparente, resistente, lacrado, contendo peso líquido de até 
2 kg. Impressão na rotulagem: prazo de validade mínimo de 6 meses a contar 
da data da entrega; conforme legislação vigente, sujeito a verificação do pro-
duto no ato da entrega. Caixa com 24 pacotes de 400g.

100 CX R$ 14,50 R$ 1.445,00

26

BISCOITO DOCE – tipo maisena; serão rejeitados os biscoitos ou bolachas 
mal cozidas, queimadas de caracteres organolépticos anormais. NÃO pode-
rá apresentar umidade ou biscoito quebrado. Embalagem: saco de polietileno 
atóxico, dupla embalagem, transparente, resistente, lacrado, contendo peso 
líquido de até 2 kg. Impressão na rotulagem: prazo de validade mínimo de 6 
meses a contar da data da entrega. A rotulagem deve conter, no mínimo as 
seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote 
e informações nutricionais. Caixa com 24 pacotes de 400g

100 CX R$ 14,45 R$ 1.445,00

Valor total R$ 7. 771,00
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VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 7.771,00 (Sete mil setecentos e setenta e um reais);

VIGÊNCIA: O prazo contratual terá como termo inicial a data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2016.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: dotações são as previstas para cada Secretaria e órgão na Lei Complementar nº 005/2015, 
de 27/11/2015

ASSINATURA: 08 de dezembro de 2016.

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

CONTRATANTE

CONTRATO N° 255 2016
Publicação Nº 68013

EXTRATO DO CONTRATO Nº 255/2016.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES.

CONTRATADO: M E M FUNERÁRIA ÁGUIA BRANCA LTDA - ME

OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a contratação de serviços funerários, com fornecimento de urnas para 
adultos e para crianças, bem como, fornecimento de transporte de cadáveres:

Item Descrição Quant. Valor Unitário Valor Total

01

URNA PARA ADULTO confeccionada em madeira de pinus com 18 de espessu-
ra; forro interior em tecido tnt, acabamento em verniz de alto brilho, tampa 
com 04 chavetas, com 06 alças articuladas tipo parreira: dimensões: largura 
parte inferior ombros 64cm, comprimento parte inferior 1.90m, na parte supe-
rior 1.96m, altura 22cm, modelo: sextavado, com visor fornecimento em Água 
Doce do Norte –ES.

30 R$ 190,00 R$ 5.700,00

02

URNA PARA INFANTIL confeccionada em madeira de pinus com 18 de espes-
sura; forro interior em tecido tnt, acabamento em verniz de alto brilho, tampa 
com 04 chavetas, com 06 alças articuladas tipo parreira: dimensões: largura 
parte inferior ombros 43cm, largura parte superior, ombros 46cm, comprimen-
to parte inferior 1.40m, na parte superior 1.46m, altura 20cm, modelo: sexta-
vado, sem visor fornecimento em Água Doce do Norte –ES, incluindo o preparo 
do cadáver: translado em Água Doce do Norte-ES

20 R$ 100,00 R$ 2.000,00

03

Fornecimento de transporte de cadáveres no total de até 6.000km (seis mil 
quilômetros) com urna funerária fornecida pelo Município de Água Doce do 
Norte – ES, com preparação do cadáver com trajeto a ser definido no momento 
do serviço.

6.000 R$ 1,50 R$ 9.000,00

TOTAL R$ 16.700,00

VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 16.700,00 (dezesseis mil e setecentos reais) a ser pago mediante requi-
sição e informações prestadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social;

VIGÊNCIA: A vigência contratual terá como termo inicial data de sua assinatura e como termo final o dia 31 de dezembro 
de 2016.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: dotações são as previstas para cada Secretaria e órgão na Lei Complementar nº 005/2015, 
de 27/11/2015

ASSINATURA: 14 de dezembro de 2016.

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

CONTRATANTE
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DECISAO
Publicação Nº 68029

Água Doce do Norte,15 de dezembro de 2016.

Processo nº 006179/2016

DECISÃO

Em parecer opinativo, a assessoria jurídica do gabinete 
opina pela possibilidade de dispensa de licitação nos ter-
mos do art. 24, IV da Lei 8.666/93 para contratação de 
oficina para reparo dos veículos movidos à gasolina da 
frota da administração municipal em razão do atraso na 
conclusão do pregão presencial nº 037/2016, causado por 
diversas impugnações apresentadas pelos licitantes.

ACOLHO O PARECER e, para tal fim,DETERMINO o en-
vio do processo àassessoria jurídica para as providências 
necessárias à celebração do contrato com o prestador indi-
cado pelo secretário solicitante, qual seja,JOÃO BATISTA 
ALVES TAVARES – ME, CNPJ 30.548.382/0001-53, 
devendo, no entanto, ser celebrado um contrato para cada 
secretaria a qual os veículos pertençam, onde os veículos 
atendidos deverão ser discriminados e que, obrigatoria-
mente, por se tratar de fim de mandato, terão sua vigência 
até o dia 31 (trinta e um) destemês, em obediência ao art. 
42 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

Prefeito Municipal

EDITAL CHAMADA PÚBLICA 0032016
Publicação Nº 67999

AVISO DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 
003/2016

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRI-
CULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR 

RURAL

O MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, Estado do 
Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com 
sede à Av. Sebastião Coelho de Souza, n.º 081, inscrita 
no CNPJ sob n.º 31.796.626/0001-80, representada neste 
ato pelo Ex.mo Sr. Prefeito Municipal, Paulo Márcio Leite 
Ribeiro, no uso de suas prerrogativas legais e consideran-
do o disposto no art. 26, da Resolução/CD/FNDE n° 326, 
de 17/06/2013, torna público para conhecimento dos in-
teressados, que realizará aquisição de gêneros alimentí-
cios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural destinado ao atendimento do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar/PNAE, Prefeitura Municipal de Água 
Doce do Norte, através do Departamento de Licitações no 
dia 29 de dezembro de 2016 as 09:00 horas, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal, 
com finalidade de aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar e do empreendedor familiar rural, para 
Alimentação Escolar e habilitação dos fornecedores.

OBJETIVO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricul-
tura familiar e empreendedor familiar rural para atender 
os alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal de 
Ensino do Municipal de Água Doce do Norte, ES, para aten-
dimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Água Doce do Norte, Estado do Espírito Santo, aos 
quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil 
e dezesseis – 28º Ano de sua Emancipação Política e 
Administrativa.

Paulo Márcio Leite Ribeiro

Prefeito Municipal

PORTARIA 012 2016
Publicação Nº 68027

PORTARIA Nº. 012/2016.

Dispõe sobre o processo de Matrículas e Rematrícu-
las das Escolas da Rede municipal de Ensino para o 
ano letivo de 2017 e dá outras providências.

Secretária Municipal de Educação e Cultura de Água 
Doce do Norte-Estado do Espírito Santo, NILDA RA-
MOS DE OLIVEIRA FERNANDES, nomeada na forma 
da Lei e no gozo de suas atribuições, e consideran-
do o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional - Lei Nº 9394/96, Resolução CEE nº 
1.286/2006, Resolução n° 2.899/2011, Portaria Es-
tadual nº. 110-R, de 10 de novembro de 2015 e ain-
da Resolução do CEE de Nº 3.777 de 20 de outubro 
de 2014, e legislação complementar,

RESOLVE:

Art. 1°. Regulamentar a rematrícula e a matrícula para a 
educação básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e EJA 1° segmento) nas Unidades Escolares da Rede Mu-
nicipal de Ensino, conforme as normas estabelecidas na 
presente portaria.

Art.2°. Compete ao diretor ou responsável pela unidade 
escolar, dar ampla publicidade ao processo de matrícula 
e, em especial, divulgar junto aos membros do conselho 
de escola, ao corpo docente e técnico administrativo, os 
períodos para as rematrículas e matrículas, por meio dos 
meios de comunicação e outros meios disponíveis na co-
munidade.

Art. 3º. A Rematrícula e Matrícula são Atos dos Estabele-
cimentos de Ensino e serão registrados em ficha própria 
individual do estudante e deverá conter informações refe-
rentes à sua etnia/cor: branca, indígena, parda ou preta; 
atendendo a determinação do Ministério da Educação.

Art. 4° Ficam estabelecidos os períodos abaixo descrimi-
nados para que as unidades escolares procedam as rema-
trículas e matrículas:

I. Rematrículas: período de 12 a 16/12 de 2016;

II. Matriculas: período de 13 a 30/12 de 2016.

Art. 5º. A adaptação de sala, a extinção de turma, a cria-
ção de turno e turma, somente será possível com a prévia 
autorização da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
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Art. 6º. As Rematrículas e as Matrículas deverão ser rea-
lizadas no horário de funcionamento das Unidades de En-
sino.

Art. 7º. Expirados os prazos estabelecidos nesta Portaria, 
a Unidade de Ensino deverá continuar a atender à clientela 
que não efetuou a Rematrícula e/ou a Matrícula no período 
previsto, procedendo aos encaminhamentos necessários.

Art. 8º. A unidade de ensino garantirá o funcionamento da 
secretaria escolar durante todo o período de férias escola-
res, para o atendimento aos pais e alunos.

DA REMATRÍCULA OU RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA

Art. 09. Entende-se por Rematrícula ou Renovação de Ma-
trícula o ato que assegura ao estudante sua vaga, consi-
derando o nível ou a modalidade de ensino em que ele se 
encontra e a Unidade de Ensino da Rede Municipal.

Art. 10. A rematrícula deve ser confirmada ou não, me-
diante a entrega ao aluno pela unidade de ensino do for-
mulário Cadastro de Rematrícula (ANEXO I) para ser assi-
nada pelos pais ou responsável ou pelo aluno, se maior de 
idade e devolvido à unidade de ensino para ser arquivada 
no prontuário do aluno.

Art. 11. Os pais, o responsável ou o próprio estudante, 
quando maior de idade, que desejam mudar de Unidade 
de Ensino, deverão requerer a declaração de transferência 
escolar na Unidade de origem e entregar na Unidade al-
mejada, conforme cronograma estabelecido pela presente 
Portaria.

Parágrafo Único – Em caso de reprovação, deverá ser as-
segurada a vaga na Unidade de Ensino de origem.

DA MATRÍCULA

Art. 12. A Matrícula é o ato do estabelecimento de ensino 
e será registrada em ficha própria, individual aos estudan-
tes ingressantes na Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e na Modalidade de EJA 1º segmento e aqueles vindos por 
transferência de outras Unidades de Ensino.

Art. 13. Para a Matrícula na Educação Infantil, 1º Ano do 
Ensino Fundamental e EJA em 2017, será exigida a idade 
mínima completa ou a completar até 31/03/2017, confor-
me legislação vigente:

I- Pré-escola - 04 (quatro) anos de idade completos ou a 
completar até 31/03/2017;

II- Ensino Fundamental - 06 (seis) anos de idade comple-
tos ou a completar até 31/03/2017;

III- Educação de Jovens e Adultos 1º segmento – 15 anos 
completos ou a completar até 31/03/2017;

Art. 14. Para efetivação da matrícula serão exigidos os 
seguintes documentos:

I- Cópia da Certidão de Nascimento ou de casamento;

II- Histórico Escolar/Ficha de Transferência ou comprovan-
te equivalente para o Ensino Fundamental e Ficha de Ob-
servação para os alunos que já freqüentaram a Educação 
Infantil;

III- Cartão de Vacinação para alunos da Educação Infantil 
e Ensino Fundamental;

IV- Comprovante de Residência.

V- Cartão da Bolsa Família, caso receba o benefício;

VI- Título de eleitor e certificado de alistamento para alu-
nos maiores de 18 anos;

VII- Laudo médico para os alunos com deficiência e com 
transtornos globais de desenvolvimento

VIII- RG e/ou CPF, caso o aluno possua.

§1º A falta dos documentos citados nos incisos I, II, III e 
IV deste artigo, não impedirá a efetivação da matrícula do 
aluno, devendo a direção da unidade escolar ou seu res-
ponsável, orientar e envidar esforços para a obtenção dos 
referidos documentos, no menor espaço de tempo.

§2° Nas unidades de ensino municipal, não será permitida 
a realização de exame de seleção e/ou cobranças de taxas 
de qualquer espécie.

Art.15. A apresentação de qualquer documento falso será 
apurada judicialmente, implicando sanções previstas no 
Artigo 297 (Falsidade documental), combinado com o arti-
go 299 (falsidade ideológica) do Código Penal.

Art. 16. A escola incumbir-se-á de providenciar lista de 
alunos excedentes idade/série, na Educação Infantil e En-
sino Fundamental e encaminhá-los a Secretária Municipal 
de Educação e Cultura, no prazo máximo de 5(cinco) dias 
úteis, para a viabilização das vagas necessárias ou desdo-
bramento de turmas.

Art. 17. O estudante da zona rural deverá ter sua matrí-
cula efetuada em unidade de ensino próxima de sua re-
sidência, desde que haja oferta da modalidade pleiteada.

§1°. Não terá direito ao transporte escolar o aluno que 
optar por não estudar na unidade de ensino mais próxima 
de sua residência.

§2°. O aluno que depender de transporte escolar terá sua 
matrícula efetivada no turno indicado pela unidade escolar 
facilitando o atendimento à demanda.

§3º. Na Impossibilidade do atendimento ao disposto nos 
§1º e §2º, a unidade de ensino adequará às matriculas 
de forma a atender ás situações especiais dos alunos, ca-
bendo à direção viabilizar o cumprimento do disposto nos 
referidos parágrafos.

Art. 18. O Aluno não poderá ser discriminado em razão 
étnico-racial, credo, idade, sexo e necessidades educacio-
nais especiais.
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Parágrafo Único. Os alunos com necessidades educacio-
nais especiais deverão ter a sua matrícula garantida na 
rede regular de ensino.

Art. 19. Na organização das turmas para o ano letivo de 
2017 deverá ser observado o disposto na Resolução CEE/
N°. 1.286/06 e Resolução CEE/Nº 3.777/2014 e demais 
orientações emanadas desta Secretaria.

Art. 20 – Os estudantes que completarem 06 (seis) anos 
depois da data prevista no artigo 13, inciso II deverão con-
tinuar frequentando a Educação Infantil, cabendo a cada 
Unidade de Ensino organizar as turmas de estudantes de 
forma que melhor promova seu desenvolvimento psicoló-
gico, físico, intelectual e social.

Art. 21. Compete ao diretor ou responsável legal pela uni-
dade escolar primar pelo cumprimento das normas previs-
tas nesta Portaria, sob pena de responsabilidade.

Art. 22. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretária 
Municipal de Educação e Cultura.

Art. 23. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 24. Revogam-se as disposições da Portaria 
nº011/2015, de 16 de novembro de 2015.

Gabinete da Secretária Municipal de Educação e Cultura 
do Município de Água Doce do Norte, Estado do Espírito 
Santo, 08 do mês dezembro de 2016.

Água Doce do Norte-ES, 08 de dezembro de 2016.

Nilda Ramos de Oliveira Fernandes

Sec.Munic. de Educação e Cultura

PORTARIA 013 2016
Publicação Nº 68028

PORTARIA Nº. 013/2016.

Dispõe sobre o processo de Matrículas e Rematrí-
culas no Centro Municipal de Educação Infantil Pro-
fessora Adevani Maria Batista para o ano letivo de 
2017 e regulamenta o processo de seleção quando 
a demanda superar a oferta de vagas e dá outras 
providências.

Secretária Municipal de Educação e Cultura de Água 
Doce do Norte-Estado do Espírito Santo, NILDA RA-
MOS DE OLIVEIRA FERNANDES, nomeada na forma 
da Lei e no gozo de suas atribuições, e consideran-
do o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional - Lei Nº 9394/96, Resolução CEE nº 
1.286/2006, Resolução n° 2.899/2011, Resolução 

do CEE de Nº 3.777 de 20 de outubro de 2014 e le-
gislação complementar,

RESOLVE:

Art. 1°. Regulamentar a rematrícula e a matrícula para 
o Centro Municipal de Educação Infantil Professora Ade-
vani Maria Batista e regulamentar o processo de seleção 
quando a demanda superar a oferta de vagas, conforme as 
normas estabelecidas na presente portaria.

Art.2°. Compete ao diretor ou responsável pela unida-
de escolar, realizar o levantamento de vagas no período 
anteposto à data da matrícula, dar ampla publicidade 
ao processo de matrícula e, em especial, divulgar junto 
aos membros do conselho de escola, ao corpo docente e 
técnico administrativo, os períodos para as rematrículas e 
matrículas, por meio dos meios de comunicação e outros 
meios disponíveis na comunidade.

Art. 3º. A Rematrícula e Matrícula são Atos dos Estabele-
cimentos de Ensino e serão registrados em ficha própria 
individual do estudante e deverá conter informações refe-
rentes à sua etnia/cor: branca, indígena, parda ou preta; 
atendendo a determinação do Ministério da Educação.

Art. 4° Ficam estabelecidos os períodos abaixo descrimi-
nados para as rematrículas e matrículas:

I. Rematrículas: período de 12 a 16/12 de 2016;

II. Matriculas: período de 13 a 30/12 de 2016.

Art. 5º. A Rematrículas e as Matrículas deverão ser reali-
zadas no horário de funcionamento da Unidade de Ensino.

Art. 6º. Expirados os prazos estabelecidos nesta Portaria, 
a Unidade de Ensino deverá continuar a atender à clientela 
que não efetuou a Rematrícula e/ou a Matrícula no período 
previsto, procedendo aos encaminhamentos necessários.

Parágrafo Único. No caso de atendimento de creche, 
havendo vagas, será realizada novas classificações para 
atendimento a cada mês.

Art. 7º. A unidade de ensino garantirá o funcionamento da 
secretaria escolar durante todo o período de férias escola-
res, para o atendimento aos pais e alunos.

Art. 8º. O processo de seleção das crianças para o aten-
dimento de creche deverá ser observado as seguintes eta-
pas:

I- Nos dias 09/02/2017 a comissão de matrícula fará a 
verificação das fichas de matrículas das crianças;

II- No dia 09/02/2017 a Comissão fará a seleção das 
crianças de acordo com o número de vagas existentes, 
observando-se os requisitos desta portaria;
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III- No dia 10/02/2017 será divulgado o resultado das 
crianças selecionadas, bem como a lista de espera dos res-
pectivos grupos em ordem de classificação;

DA MATRÍCULA

Art. 9º- A matrícula é o ato formal de ingresso pelo qual se 
efetiva a entrada da criança na etapa da Educação infantil 
sendo atendimento de Creche com início aos 06 (seis) me-
ses completos ou a completar até 31/03/2017 e Pré-escola 
com início aos 04 (quatro) anos de idade completos ou a 
completar até 31/03/2017.

Art. 10. É obrigatório o ingresso da criança na Educação 
Infantil – Pré Escola a partir dos 04 (quatro) anos comple-
tos ou a completar até 31 de março de 2017, conforme a 
legislação vigente.

Art.11. A matrícula será ofertada em horário integral e 
parcial, condicionada à existência de vagas na Unidade de 
Ensino, no caso de atendimento de creche, respeitada a 
ordem de matrícula, da qual os excedentes formarão uma 
lista de espera:

§1º- Entende-se por horário parcial aquele oferecido em 
apenas um turno: matutino ou vespertino.

§ 2º- Entende-se por horário integral aquele oferecido 
para ambos os turnos: matutino e vespertino.

§ 3º- Para alterar o atendimento de tempo parcial para in-
tegral de crianças matriculadas no anterior, havendo vaga, 
deverá ser respeitado os requisitos previstos no art. 12 
desta Portaria.

Art. 12. Para efetivação da matrícula serão exigidos os 
seguintes documentos:

I- Cópia da Certidão de Nascimento ou Carteira de Iden-
tidade;

II- Cartão de Vacinação atualizado ou a justificativa mé-
dica;

III- Comprovante de Residência.

IV- Cartão da Bolsa Família, caso receba o benefício;

V- Laudo médico para os alunos com deficiência e com 
transtornos globais de desenvolvimento;

VI- RG e/ou CPF, caso o aluno possua;

VII- Cartão com o número do NIS (bolsa família) da crian-
ça caso possua (cópia simples);

VIII- Cartão do SUS (cópia simples);

IX- Laudo médico para crianças com intolerância alimen-
tar descriminando o tipo do alimento que esta não deva 
ingerir;

X- Declaração da quantidade de membros da família (aten-
dimento creche).

XI- Cópia dos documentos dos membros da família (aten-
dimento de creche).

XII- Comprovante de renda (cópia da carteira de traba-
lho, contracheque, declaração do empregador, quando não 
houver carteira assinada).

§1º- Os pais ou responsável pela criança deverão, no ato 
da matrícula, assinar a ficha de matrícula fornecendo to-
dos os dados necessários e responsabilizando-se pela ve-
racidade das informações prestadas.

§2º - A falta dos documentos citados nos incisos I, II, III e 
IV deste artigo, não impedirá a efetivação da matrícula do 
aluno, devendo a direção da unidade escolar ou seu res-
ponsável, orientar e envidar esforços para a obtenção dos 
referidos documentos, no menor espaço de tempo.

Art.13. Fica estabelecidos para fins de prioridade de aten-
dimento de crianças de 6 meses a 3 anos e 11 meses os 
seguintes critérios:

I- crianças cuja família seja beneficiária pelo Programa 
Bolsa Família;

II- crianças com deficiência;

III- crianças ou familiares vítimas de violência doméstica;

IV- crianças ou alguém do núcleo familiar acometidos por 
doenças crônicas;

V- crianças com alguém do núcleo familiar que faz uso 
abusivo de drogas;

VI- crianças com alguém do núcleo familiar que seja presi-
diário ou ex-presidiário;

VII- ter irmão(ã) gêmeo(a) que também está sendo ma-
triculado(a);

VIII- ser filho de mãe adolescente;

IX- Filhos de mães e/ou responsáveis que estejam em-
pregados e que tenham uma renda mensal familiar de até 
01(um) salário mínimo;

§1º- Havendo empate na classificação, para ocupação de 
uma mesma vaga, o desempate beneficiará, sucessiva-
mente, a criança com:

a) O maior número de membros na família;

b) Maior idade.

Art. 14. No surgimento da vaga a família será contatada, 
via telefone, por 02(dois) dias úteis, consecutivos e em 
turnos diferentes. Após este prazo, na impossibilidade de 
contato com a família, a criança sairá da Lista de Espera 
e será chamada, imediatamente, a próxima criança clas-
sificada.

Parágrafo Único. Cabe a família manter atualizado os tele-
fones de contato.

Art. 15. A ordem de matrícula dos alunos da lista de es-
pera durante o ano letivo deverá seguir de forma cres-
cente, ou seja, do primeiro aluno cadastrado na lista de 
espera ao último, de acordo com o número de vagas e será 
de inteira responsabilidade do gestor escolar da Unidade 
de Ensino, respeitar esta ordem.

Parágrafo Único. Havendo vagas no decorrer do ano le-
tivo, após atendimento da lista de espera, a comissão se 
reunirá e realizará novas classificações, caso necessário.
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Art. 16. A seleção das crianças para atendimento de 
creche para o ano letivo de 2017, será realizada pela 
Comissão de Matrícula organizada que terá a seguinte 
composição:

I- Diretor da Instituição que será o presidente da Comis-
são;

II- 02(dois) representantes do Conselho de Escola, sendo 
01(um) titular e 01(um) suplente;

III- 02(dois) representantes da Assistência Social e/ou 
Unidade de Saúde Local, representados por: Agentes de 
Saúde, Assistente Social e/ou Conselho Tutelar, sendo 
01(um) titular e 01(um) suplente;

Art. 17. Compete a Comissão de Matrículas:

I- Zelar pela transparência do processo;

II- Garantir o sigilo das informações pessoais das crianças;

III- Conferir os documentos entregues no ato da inscrição;

IV- Indeferir a inscrição, após tentativa de contato com a 
família, quando detectado a falta de documentação detec-
tada no Art.11 desta portaria;

V- Registrar, em livro ata, todo o processo de seleção das 
crianças e a frequência dos membros da Comissão.

Parágrafo Único. As reuniões das Comissões de Matrícula 
são abertas à participação de todos os cidadãos. Os inte-
ressados em participar deverão comunicar a direção da 
Unidade Escolar em antecedência.

Art.18. Compete ao diretor da Unidade de Ensino:

I- Escolher os representantes dos pais e/ou responsáveis 
legais em Assembleia Geral. Este processo deverá ser re-
gistrado em ata e entregue uma cópia, posteriormente a 
Secretaria Municipal de Educação.

II- Encaminhar ofício aos membros da Comissão de ma-
trícula informando as datas e os locais onde ocorrerão as 
reuniões, com antecedência de até 05(cinco) dias.

DA REMATRÍCULA OU RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA

Art. 19. Entende-se por Rematrícula ou Renovação de Ma-
trícula o ato que assegura ao estudante sua vaga na Uni-
dade de Ensino.

Art. 20. A rematrícula deve ser confirmada ou não, me-
diante a entrega ao aluno pela unidade de ensino do for-
mulário Cadastro de Rematrícula (ANEXO I) para ser assi-
nada pelos pais ou responsável e devolvido à unidade de 
ensino para ser arquivada no prontuário do aluno.

Art. 21. Cabe aos pais ou responsável manter os dados 
cadastrais atualizados: endereço e telefone, tanto dos alu-
nos matriculados, quanto das crianças inseridas na lista 
de espera.

Art. 22. Integra a presente portaria o anexo I com crono-
grama e idade exigida para cada etapa da Educação Infan-
til e anexo II e III com o formulário e comprovante para 
o cadastro de crianças listadas para as possíveis vagas 
remanescentes.

Art. 23. As matrículas serão efetivadas de acordo com o 
número de vagas por turma e turno.

Art.24. A apresentação de qualquer documento falso será 
apurada judicialmente, implicando sanções previstas no 
Artigo 297 (Falsidade documental), combinado com o arti-
go 299 (falsidade ideológica) do Código Penal.

Art. 25. A escola incumbir-se-á de providenciar lista de 
alunos excedentes de 4(quatro) e 5(cinco) anos e encami-
nhá-los a Secretária Municipal de Educação e Cultura, no 
prazo máximo de 5(cinco) dias úteis, para a viabilização 
das vagas necessárias ou desdobramento de turmas.

Art. 26. O Aluno não poderá ser discriminado em razão 
étnico-racial, credo, idade, sexo e necessidades educacio-
nais especiais.

Art. 27. Na organização das turmas para o ano letivo de 
2016 deverá ser observado o disposto na Resolução CEE/
N°. 1.286/06 e Resolução 3.777/2014 e demais orienta-
ções emanadas desta Secretaria.

Art. 28. Compete ao diretor ou responsável legal pela uni-
dade escolar primar pelo cumprimento das normas previs-
tas nesta Portaria, sob pena de responsabilidade.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.29. A matrícula no atendimento de Creche será can-
celada quando houver solicitação expressa do (a) pai/mãe 
ou responsável legal ou após 15 (quinze) dias de faltas 
consecutivas, sem justificativa, esgotadas e registradas 
todas as possibilidades de contato com a família.

Art. 30. A Secretaria Municipal de Educação, em caso de 
suspeita ou denúncia de irregularidade no processo, fará 
revisão das inscrições e matrículas que não obedecerem 
aos critérios estabelecidos nesta Portaria, promovendo, se 
necessário, ações administrativas necessárias.

Parágrafo Único. As informações constantes nas declara-
ções das famílias e/ou responsáveis serão de interira res-
ponsabilidade dos signatários, e, caso sejam inverídicas, 
os responsáveis responderão em conformidade com a le-
gislação vigente.

Art. 31. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.
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Art. 32. Revogam-se as disposições da Portaria nº012/ 
2015, de 16 de novembro de 2015.

Gabinete da Secretária Municipal de Educação e Cultura 
do Município de Água Doce do Norte, Estado do Espírito 
Santo, 08 do mês dezembro de 2016.

Água Doce do Norte-ES, 08 de dezembro de 2016.

Nilda Ramos de Oliveira Fernandes

Sec.Munic. de Educação e Cultura

ANEXO I

PLANILHA DE IDADE PARA MATRÍCULAS NAS UNI-
DADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

TURMA IDADE DATA

BI 6m a 1 ano

01 a 24/12 
de 2016

BII 1 ano a 1 ano e 11 meses

MATERNAL I 2 anos a 3 anos

MATERNAL II 3 a 4 anos

ANEXO II

CADASTRO DE CRIANÇAS À VAGA REMANESCENTE 
PARA MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO INFANTIL – 

CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA ADEVANI MARIA 
BATISTA

Nome:

Data de Nascimento: Idade:

Endereço Completo:

Ponto de Referência:

Bairro:

Vaga Pleiteada: Nº do Cadastro:

Pai: Mãe:

Assinatura Responsável:

Telefones de Contato:

Observações:

ANEXO III

TERMO DE CADASTRO DE VAGA REMANESCENTE

Eu, ___________________________________________
____________ responsável pelo (a) _________________
___________________________________________ es-
tou ciente que o cadastro realizado junto a escola CRECHE 

MUNICIPAL PROFESSORA ADEVANI MARIA BATISTA 
é um cadastro de vaga remanescente, que será ofertada, 
à medida que surgir, mediante a desistência/transferência 
de algum (a) aluno (a) ou a ampliação da unidade de ensi-
no. Afirmo que as informações prestadas no cadastro são 
verídicas e caso a Unidade de Ensino não consiga me con-
tatar por meio do endereço ou telefone informado perderei 
a vaga destinada ao meu tutelado (a). Nº do Cadastro: __
______________________________________________
_________________  Vaga pleiteada: ______________
______________________________________________ 
Assinatura do Responsável: _______________________
___________________________ Assinatura do Respon-
sável pelo Cadastro ______________________________
_________

Água Doce do Norte-ES, _________de ___________de 
20__.

DECLARAÇÃO DE NÚMERO DE MEMBROS DA FAMÍLIA

Eu, ___________________________________________
__________________ ,

portador(a) do R.G. nº _______________ e C.P.F. Nº 
____________________ ,

nos termos do itens 11 e 12 da Portaria 013/2016. DE-
CLARO, sob as penas da lei, que minha família possui ___ 
membros. DECLARO ainda que ___ membros possuem 
renda. Anexo à referida declaração os documentos, pre-
vistos na Portaria, necessários para confirmação do que 
se afirma.

Portanto, sendo verdadeiros os fatos alegados, assino:

Água Doce do Norte-ES, _____ de ____________________ 
de 2016.

Assinatura do Responsável Legal

Declaração de Renda de Autônomo, Profissional Li-
beral ou Atividade Informal

Eu, ...........................................................................
.......... ,.....................................

(membro do grupo familiar que exerce a atividade autôno-
ma ou de profissional liberal) (estado civil)

inscrito no CPF sob o nº. ..............................., portador 

do RG nº .................................. , residente e domicilia-

do na Rua: ................................................................

......................................... nº ...........  no

município de ...................................................... de-

claro para os devidos fins, que sou .......
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 ...............................................................................
...................  e que minha renda mensal bruta é de

(atividade que exerce)

aproximadamente (valor).R$ .......................................
.......................................................... 

Autorizo a Comissão a confirmar e verificar as informações 
acima prestadas, ciente de que documentos inidôneos ou 
a apresentação de informações falsas implicarão na repro-
vação do candidato, sujeitando-o às penalidades previstas 
no Art. 299 do Decreto Lei nº 2848 de 7/12/1940.

Por ser esta a expressão da verdade, firmo a presente.

Joinville, ...........de ......................  de 200__.

Assinatura do declarante .............................................
........................................................

Assinatura Testemunha 1: ...........................................
......................................................

Nome e CPF

Assinatura Testemunha 2: ...........................................
........................................................

Nome e CPF

Obs. Apresentação desta declaração não dispensa a entre-
ga dos demais documentos exigidos.

NOTA: Esta declaração só é válida com o reconheci-
mento em cartório das assinaturas do declarante e 
das testemunhas.

Aracruz

Prefeitura

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO - IRA-
CEMA GADIOLI AUER  - PROCESSO Nº13.039/2015

Publicação Nº 68051

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 
IMÓVEL Nº. 241/2015

PROCESSO Nº 13.039/2015

LOCATÁRIO: Município de Aracruz - ES

LOCADOR: IRACEMA GADIOLI AUER

OBJETO: Prorrogar o prazo estipulado na Cláusula Segun-
da do Contrato Originário, pelo período de 12 (doze) 
meses, contado a partir de seu vencimento, qual 
seja, 15/12/2016. O valor mensal do Contrato Origi-
nário de R$ 2.112,48 (dois mil, cento e doze reais e 
quarenta e oito centavos), totalizando a quantia de R$ 
25.349,76 (vinte e cinco mil, trezentos e quarenta e 
nove reais e setenta e seis centavos), pelo período es-
tipulado na Cláusula Primeira deste instrumento, tendo em 
vista a renúncia expressa da Locadora em reajustar o valor 
pelo índice IGP-M, até a próxima prorrogação de prazo.

RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas 
constantes no Contrato Originário, desde que não contra-
riem o que ficou convencionado no presente Termo.

Data da Assinatura: 08/12/2016

Aracruz-ES, 15 de dezembro de 2016

Maria de Fátima Furtado Nunes

Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho

Decreto nº 30.710, de 18/02/2016

CONVITE AUDÊNCIA PÚBLICA - ESTUDO URBANÍS-
TICO PARA MUDANÇA DE ZONEAMENTO (EUMZ)

Publicação Nº 68072

CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de Aracruz e a Empresa Síntese Par-
ticipações Societárias LTDA ME, torna público que no dia 
27 de Dezembro de 2016, às 18h00min, no Salão do Sr. 
Elísio, localizado na Rua Professor Lobo, nº 258, Bairro 
Centro, Aracruz-ES, ao lado do Clube RDC, Aracruz-ES, 
realizará Audiência Pública referente à apresentação e 
discussão do Estudo Urbanístico para mudança de Zonea-
mento (EUMZ), de uma gleba de terra próxima aos bairros 
Jardins e Centro, do município de Aracruz. Contamos com 
a sua participação.

GILTON LUÍS FERREIRA

Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão

CONVÊNIO COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº  032/2016 
- PROCESSO 12.102/2016 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 
AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ARACRUZ

Publicação Nº 67984

RESUMO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINAN-
CEIRA Nº 032/2016

Processo nº 12.102/2016

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

CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE ARACRUZ
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Objeto: O repasse de recursos financeiros à Convenente 
para a realização de despesas de custeio para a manuten-
ção da entidade, conforme discriminado em seu Plano de 
Trabalho, parte integrante deste documento, para todos 
os efeitos, independente de transcrição. O Plano de Traba-
lho objeto deste Convênio encontra-se detalhado em do-
cumentação acostada aos autos, aprovado pelo Conselho 
Municipal de Assistência Social (CMASA) e apresentado à 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Traba-
lho.

Prazo: Dezembro de 2016 a Março de 2017.

Valor Total: R$ 12.429,08 (doze mil quatrocentos e vinte 

e nove reais e oito centavos) que será repassado à Conve-
nente em 01 (uma) única parcela.

Data da assinatura: 09 de dezembro de 2016

Aracruz/ES, 15 de dezembro de 2016.

Maria de Fátima Furtado Nunes

Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho

Decreto nº 30.710, de 18/02/2016

serviço autôNomo de Água e esgoto de araCruz

ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2016
Publicação Nº 67864

RESUMO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
09/2016 PROCESSO 218/2015

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Aracruz-ES

Contratada: GTI Telecomunicações S/A.

Objeto: Constitui objeto do termo aditivo a suplementação 
no total de 21,43% dos minutos contratados perfazendo o 

valor total de R$ 24.090,00 conforme artigo 65, § 1º da 
lei 8.666/93.

A Dotação Orçamentária para fazer face ao objeto do adi-
tivo correrá a conta do Orçamento vigente, a saber: 0020
01.1712200402.007.33903900000.20000000

Jader Mutzig Bruna

Diretor Geral Interino do SAAE

Boa Esperança

Prefeitura

ERRATA DE PUBLICAÇÃO AO CONTRATO 012/2016
Publicação Nº 68023

ERRATA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº. 012/2016

Processo nº 5.020/2016

Carta Convite nº 001/2016

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA 
ESPERANÇA/ES

CONTRATADA: CONSTRUTORA BARÃO DOS AIMORÉS 
LTDA – EPP, CNPJ/MF nº 01.984.992/0001-00

NA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO ACIMA ONDE SE LÊ:

Prazo:

A vigência do contrato a ser firmado será de 270 (duzen-
tos e setenta) dias, a contar da data da assinatura do 
contrato, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses 
elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 
8.666, de 1993.

O prazo previsto para execução da obra é de 180 (cento e 
oitenta) dias corridos, a ser contado a partir da emissão 
da Ordem de Serviço expedida pela CONTRATANTE.

LEIA-SE:

Prazo:

A vigência do contrato a ser firmado será de 180 (cento e 
oitenta) dias, a contar da data da assinatura do contrato, 
podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas 
no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 
1993.

O prazo previsto para execução da obra é de 90 (noven-
ta) dias corridos, a ser contado a partir da emissão da 
Ordem de Serviço expedida pela CONTRATANTE.

Boa Esperança/ES, 15 de dezembro de 2016.

Marcos Fernando Alves

Gestor Municipal do Fundo

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
023/2016

Publicação Nº 68043

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N° 023/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2016



16/12/2016 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 658

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 27

Processos nº 2.577 e 2.578 / 2016.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA-ES 
– CNPJ: 27.167.436/0001-26.

OBJETO: Futura e eventual aquisição de materiais didá-
ticos, mediante Sistema de Registro de Preços, destina-
dos às escolas de Ensino Fundamental e Educação Infantil, 
em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer. Empresa registrada: ALEMPEQ 
EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA EPP, CNPJ n° 
31.792.534/0001-21, nos itens (item 6/lote 2) no valor 
de R$ 2,13, (item 7/lote 2) no valor de R$ 27,54, (item 8/
lote 2) no valor de R$ 77,67, (item 9/lote 2) no valor de 
R$ 27,54, (item 10/lote 2) no valor de R$ 23,35, (item 11/
lote 2) no valor de R$ 77,27, (item 94/lote 9) no valor de 
R$ 20,32, (item 95/lote 9) no valor de R$ 12,87, (item 96/
lote 9) no valor de R$ 2,93, (item 97/lote 9) no valor de R$ 
2,27, (item 98/lote 9) no valor de R$ 3,34, (item 99/lote 
9) no valor de R$ 5,32, (item 100/lote 9) no valor de R$ 
2,52, (item 101/lote 9) no valor de R$ 13,69, (item 102/
lote 9) no valor de R$ 2,66, (item 103/lote 9) no valor de 
R$ 3,39, (item 104/lote 9) no valor de R$ 5,32, (item 105/
lote 9) no valor de R$ 13,55, (item 106/lote 9) no valor de 
R$ 2,27, (item 107/lote 9) no valor de R$ 2,61, (item 108/
lote 9) no valor de R$ 1,84, (item 109/lote 9) no valor de 
R$ 20,32, (item 110/lote 9) no valor de R$ 13,06, (item 
111/lote 9) no valor de R$ 4,02, (item 112/lote 10) no 
valor de R$ 1,76, (item 113/lote 10) no valor de R$ 1,76, 
(item 114/lote 10) no valor de R$ 1,32, (item 115/lote 10) 
no valor de R$ 1,32, (item 116/lote 10) no valor de R$ 
1,58, (item 117/lote 10) no valor de R$ 2,20, (item 118/
lote 10) no valor de R$ 2,42, (item 119/lote 10) no valor 
de R$ 2,91, (item 120/lote 10) no valor de R$ 3,52, (item 
121/lote 10) no valor de R$ 1,32, (item 122/lote 10) no 
valor de R$ 4,40, (item 123/lote 10) no valor de R$ 5,90, 
(item 124/lote 10) no valor de R$ 2,64, (item 125/lote 10) 
no valor de R$ 1,50, (item 126/lote 10) no valor de R$ 
1,76, (item 127/lote 10) no valor de R$ 1,32, (item 128/
lote 10) no valor de R$ 1,32, (item 129/lote 10) no valor 
de R$ 1,58, (item 130/lote 10) no valor de R$ 2,20, (item 
131/lote 10) no valor de R$ 2,38, (item 132/lote 10) no 
valor de R$ 2,91, (item 133/lote 10) no valor de R$ 3,52, 
(item 134/lote 10) no valor de R$ 1,67, (item 135/lote 10) 
no valor de R$ 4,23, (item 136/lote 10) no valor de R$ 
5,94, (item 137/lote 10) no valor de R$ 3,26, (item 138/
lote 10) no valor de R$ 2,64, (item 139/lote 10) no valor 
de R$ 1,94, (item 140/lote 10) no valor de R$ 2,24, (item 
141/lote 10) no valor de R$ 2,38, (item 142/lote 10) no 
valor de R$ 2,91, (item 143/lote 10) no valor de R$ 32,57, 
(item 144/lote 10) no valor de R$ 2,29, (item 145/lote 10) 
no valor de R$ 4,23, (item 146/lote 10) no valor de R$ 
1,58, (item 167/lote 12) no valor de R$ 39,83, (item 168/
lote 12) no valor de R$ 43,32, (item 169/lote 12) no valor 
de R$ 15,43, (item 170/lote 12) no valor de R$ 23,90, 
(item 171/lote 12) no valor de R$ 15,14, (item 172/lote 
12) no valor de R$ 23,90, (item 173/lote 12) no valor de 
R$ 39,83, (item 174/lote 12) no valor de R$ 43,32, (item 
190/lote 14) no valor de R$ 45,13, (item 191/lote 14) 
no valor de R$ 88,16, (item 192/lote 14) no valor de R$ 
29,16, (item 193/lote 14) no valor de R$ 11,00, (item 194/
lote 14) no valor de R$ 20,56, (item 195/lote 14) no valor 
de R$ 17,64, (item 196/lote 14) no valor de R$ 60,62, 
(item 197/lote 14) no valor de R$ 20,56, (item 198/lote 
14) no valor de R$ 19,80, (item 199/lote 14) no valor de 

R$ 15,11, (item 200/lote 14) no valor de R$ 10,23, (item 
201/lote 14) no valor de R$ 48,28, (item 202/lote 14) 
no valor de R$ 29,16, (item 283/lote 19) no valor de R$ 
29,05, (item 284/lote 19) no valor de R$ 42,32, (item 285/
lote 19) no valor de R$ 66,34, (item 286/lote 19) no valor 
de R$ 45,72, (item 287/lote 19) no valor de R$ 24,92, 
(item 288/lote 19) no valor de R$ 59,17, (item 289/lote 
19) no valor de R$ 45,72, (item 290/lote 19) no valor de 
R$ 25,10, (item 291/lote 20) no valor de R$ 1.135,71 e 
(item 292/lote 20) no valor de R$ 1.135,71 no valor total 
de R$ 65.149,09.

DATA DA ASSINATURA: 14/12/2016.

VIGENCIA: 12 (doze) meses, contados do dia posterior a 
data de sua publicação.

Boa Esperança/ES, 15 de dezembro de 2016.

Romualdo Antônio Gaigher Milanese

Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
024/2016

Publicação Nº 68044

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N° 024/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2016

Processos nº 2.577 e 2.578 / 2016.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA-ES 
– CNPJ: 27.167.436/0001-26.

OBJETO: Futura e eventual aquisição de materiais didáti-
cos, mediante Sistema de Registro de Preços, destinados 
às escolas de Ensino Fundamental e Educação Infantil, em 
atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer. Empresa registrada: MONSARAS 
DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME, CNPJ n° 
23.417.238/0001-12, nos itens (item 293/lote 21) no 
valor de R$ 188,90 e (item 294/lote 21) no valor de R$ 
188,90 no valor total de R$ 37.780,00.

DATA DA ASSINATURA: 14/12/2016.

VIGENCIA: 12 (doze) meses, contados do dia posterior a 
data de sua publicação.

Boa Esperança/ES, 15 de dezembro de 2016.

Romualdo Antônio Gaigher Milanese

Prefeito Municipal
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 025/ 
2016

Publicação Nº 68045

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N° 025/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2016

Processos nº 2.577 e 2.578 / 2016.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA-ES 
– CNPJ: 27.167.436/0001-26.

OBJETO: Futura e eventual aquisição de materiais didáti-
cos, mediante Sistema de Registro de Preços, destinados 
às escolas de Ensino Fundamental e Educação Infantil, em 
atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer. Empresa registrada: TAGLIA-FERRE & 
CIA LTDA EPP, CNPJ n° 07.936.832/0001-63, nos 
itens (item 1/lote 1) no valor de R$ 6,18, (item 2/lote 1) 
no valor de R$ 5,59, (item 3/lote 1) no valor de R$ 3,33, 
(item 4/lote 1) no valor de R$ 6,08, (item 5/lote 1) no 
valor de R$ 5,59, (item 12/lote 3) no valor de R$ 43,49, 
(item 13/lote 3) no valor de R$ 43,49, (item 14/lote 3) no 
valor de R$ 43,49, (item 15/lote 3) no valor de R$ 11,31, 
(item 16/lote 3) no valor de R$ 23,19, (item 17/lote 3) no 
valor de R$ 48,32, (item 18/lote 3) no valor de R$ 48,32, 
(item 19/lote 3) no valor de R$ 48,32, (item 20/lote 3) no 
valor de R$ 9,66, (item 21/lote 3) no valor de R$ 23,72, 
(item 22/lote 4) no valor de R$ 24,55, (item 23/lote 4) no 
valor de R$ 116,45, (item 24/lote 4) no valor de R$ 0,87, 
(item 25/lote 4) no valor de R$ 0,87, (item 26/lote 4) no 
valor de R$ 36,39, (item 27/lote 4) no valor de R$ 0,19, 
(item 28/lote 4) no valor de R$ 0,73, (item 29/lote 4) no 
valor de R$ 0,73, (item 30/lote 4) no valor de R$ 5,73, 
(item 31/lote 4) no valor de R$ 11,84, (item 32/lote 4) no 
valor de R$ 0,97, (item 33/lote 4) no valor de R$ 89,28, 
(item 34/lote 4) no valor de R$ 0,82, (item 35/lote 4) no 
valor de R$ 30,08, (item 36/lote 4) no valor de R$ 116,45, 
(item 37/lote 4) no valor de R$ 0,97, (item 38/lote 4) no 
valor de R$ 0,73, (item 39/lote 4) no valor de R$ 3,20, 
(item 40/lote 4) no valor de R$ 32,03, (item 41/lote 4) no 
valor de R$ 5,68, (item 42/lote 4) no valor de R$ 0,24, 
(item 43/lote 4) no valor de R$ 11,84, (item 44/lote 4) no 
valor de R$ 36,39, (item 45/lote 4) no valor de R$ 0,87, 
(item 46/lote 4) no valor de R$ 76,67, (item 47/lote 4) no 
valor de R$ 89,28, (item 48/lote 5) no valor de R$ 13,10, 
(item 49/lote 5) no valor de R$ 13,10, (item 50/lote 5) no 
valor de R$ 13,10, (item 51/lote 5) no valor de R$ 13,10, 
(item 52/lote 5) no valor de R$ 13,10, (item 53/lote 5) no 
valor de R$ 13,10, (item 54/lote 5) no valor de R$ 13,10, 
(item 55/lote 5) no valor de R$ 13,10, (item 56/lote 5) no 
valor de R$ 13,10, (item 57/lote 5) no valor de R$ 13,10, 
(item 58/lote 5) no valor de R$ 13,10, (item 59/lote 5) no 
valor de R$ 13,10, (item 60/lote 6) no valor de R$ 8,44, 
(item 61/lote 6) no valor de R$ 42,71, (item 62/lote 6) no 
valor de R$ 55,33, (item 63/lote 6) no valor de R$ 53,39, 
(item 64/lote 6) no valor de R$ 18,44, (item 65/lote 6) no 
valor de R$ 12,23, (item 66/lote 6) no valor de R$ 16,50, 
(item 67/lote 6) no valor de R$ 40,77, (item 68/lote 6) no 
valor de R$ 42,71, (item 69/lote 6) no valor de R$ 55,33, 
(item 70/lote 6) no valor de R$ 31,55, (item 71/lote 6) no 
valor de R$ 8,44, (item 72/lote 6) no valor de R$ 11,07, 
(item 73/lote 7) no valor de R$ 2,29, (item 74/lote 7) no 
valor de R$ 3,69, (item 75/lote 7) no valor de R$ 0,60, 

(item 76/lote 7) no valor de R$ 4,09, (item 77/lote 7) no 
valor de R$ 8,17, (item 78/lote 7) no valor de R$ 2,14, 
(item 79/lote 7) no valor de R$ 0,60, (item 80/lote 7) no 
valor de R$ 3,69, (item 81/lote 7) no valor de R$ 2,29, 
(item 82/lote 7) no valor de R$ 1,79, (item 83/lote 7) no 
valor de R$ 5,98, (item 84/lote 8) no valor de R$ 41,60, 
(item 85/lote 8) no valor de R$ 25,94, (item 86/lote 8) no 
valor de R$ 9,20, (item 87/lote 8) no valor de R$ 72,42, 
(item 88/lote 8) no valor de R$ 21,34, (item 89/lote 8) no 
valor de R$ 9,20, (item 90/lote 8) no valor de R$ 18,71, 
(item 91/lote 8) no valor de R$ 72,42, (item 92/lote 8) no 
valor de R$ 41,60, (item 93/lote 8) no valor de R$ 7,05, 
(item 147/lote 11) no valor de R$ 2,24, (item 148/lote 11) 
no valor de R$ 7,36, (item 149/lote 11) no valor de R$ 
35,83, (item 150/lote 11) no valor de R$ 35,83, (item 
151/lote 11) no valor de R$ 35,83, (item 152/lote 11) no 
valor de R$ 35,83, (item 153/lote 11) no valor de R$ 
35,83, (item 154/lote 11) no valor de R$ 35,83, (item 
155/lote 11) no valor de R$ 37,32, (item 156/lote 11) no 
valor de R$ 35,83, (item 157/lote 11) no valor de R$ 2,24, 
(item 158/lote 11) no valor de R$ 6,97, (item 159/lote 11) 
no valor de R$ 35,83, (item 160/lote 11) no valor de R$ 
35,83, (item 161/lote 11) no valor de R$ 35,83, (item 
162/lote 11) no valor de R$ 35,83, (item 163/lote 11) no 
valor de R$ 35,83, (item 164/lote 11) no valor de R$ 
35,83, (item 165/lote 11) no valor de R$ 37,32, (item 
166/lote 11) no valor de R$ 35,83, (item 175/lote 13) no 
valor de R$ 66,87, (item 176/lote 13) no valor de R$ 
40,12, (item 177/lote 13) no valor de R$ 2,23, (item 178/
lote 13) no valor de R$ 12,52, (item 179/lote 13) no valor 
de R$ 11,95, (item 180/lote 13) no valor de R$ 158,39, 
(item 181/lote 13) no valor de R$ 75,78, (item 182/lote 
13) no valor de R$ 15,84, (item 183/lote 13) no valor de 
R$ 17,26, (item 184/lote 13) no valor de R$ 4,27, (item 
185/lote 13) no valor de R$ 20,87, (item 186/lote 13) no 
valor de R$ 40,12, (item 187/lote 13) no valor de R$ 
80,05, (item 188/lote 13) no valor de R$ 66,87, (item 
189/lote 13) no valor de R$ 54,79, (item 203/lote 15) no 
valor de R$ 8,11, (item 204/lote 15) no valor de R$ 2,10, 
(item 205/lote 15) no valor de R$ 13,26, (item 206/lote 
15) no valor de R$ 1,86, (item 207/lote 15) no valor de R$ 
9,06, (item 208/lote 15) no valor de R$ 5,72, (item 209/
lote 15) no valor de R$ 26,71, (item 210/lote 15) no valor 
de R$ 25,66, (item 211/lote 15) no valor de R$ 8,11, (item 
212/lote 15) no valor de R$ 7,44, (item 213/lote 15) no 
valor de R$ 5,63, (item 214/lote 15) no valor de R$ 5,15, 
(item 215/lote 15) no valor de R$ 8,11, (item 216/lote 15) 
no valor de R$ 8,11, (item 217/lote 15) no valor de R$ 
2,10, (item 218/lote 15) no valor de R$ 13,26, (item 219/
lote 15) no valor de R$ 1,86, (item 220/lote 15) no valor 
de R$ 9,06, (item 221/lote 15) no valor de R$ 26,71, (item 
222/lote 15) no valor de R$ 5,63, (item 223/lote 15) no 
valor de R$ 5,15, (item 224/lote 16) no valor de R$ 6,97, 
(item 225/lote 16) no valor de R$ 5,88, (item 226/lote 16) 
no valor de R$ 1,94, (item 227/lote 16) no valor de R$ 
8,96, (item 228/lote 16) no valor de R$ 14,64, (item 229/
lote 16) no valor de R$ 5,91, (item 230/lote 16) no valor 
de R$ 13,89, (item 231/lote 16) no valor de R$ 40,43, 
(item 232/lote 16) no valor de R$ 2,54, (item 233/lote 16) 
no valor de R$ 302,26, (item 234/lote 16) no valor de R$ 
991,94, (item 235/lote 16) no valor de R$ 4,38, (item 
236/lote 16) no valor de R$ 4,38, (item 237/lote 16) no 
valor de R$ 6,08, (item 238/lote 16) no valor de R$ 14,67, 
(item 239/lote 16) no valor de R$ 9,86, (item 240/lote 17) 
no valor de R$ 9,19, (item 241/lote 17) no valor de R$ 
25,68, (item 242/lote 17) no valor de R$ 20,25, (item 
243/lote 17) no valor de R$ 45,04, (item 244/lote 17) no 
valor de R$ 4,84, (item 245/lote 17) no valor de R$ 3,46, 
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(item 246/lote 17) no valor de R$ 0,79, (item 247/lote 17) 
no valor de R$ 4,05, (item 248/lote 17) no valor de R$ 
1,83, (item 249/lote 17) no valor de R$ 3,06, (item 250/
lote 17) no valor de R$ 9,38, (item 251/lote 17) no valor 
de R$ 29,73, (item 252/lote 17) no valor de R$ 9,28, (item 
253/lote 17) no valor de R$ 0,20, (item 254/lote 17) no 
valor de R$ 0,28, (item 255/lote 17) no valor de R$ 0,59, 
(item 256/lote 17) no valor de R$ 1,04, (item 257/lote 17) 
no valor de R$ 1,28, (item 258/lote 17) no valor de R$ 
2,57, (item 259/lote 17) no valor de R$ 20,25, (item 260/
lote 17) no valor de R$ 4,84, (item 261/lote 17) no valor 
de R$ 30,72, (item 262/lote 17) no valor de R$ 36,45, 
(item 263/lote 17) no valor de R$ 7,61, (item 264/lote 17) 
no valor de R$ 4,10, (item 265/lote 17) no valor de R$ 
3,46, (item 266/lote 17) no valor de R$ 0,79, (item 267/
lote 17) no valor de R$ 4,05, (item 268/lote 17) no valor 
de R$ 23,31, (item 269/lote 17) no valor de R$ 3,06, (item 
270/lote 17) no valor de R$ 1,78, (item 271/lote 17) no 
valor de R$ 6,37, (item 272/lote 18) no valor de R$ 5,31, 
(item 273/lote 18) no valor de R$ 96,54, (item 274/lote 
18) no valor de R$ 5,31, (item 275/lote 18) no valor de R$ 
38,03, (item 276/lote 18) no valor de R$ 5,31, (item 277/
lote 18) no valor de R$ 96,54, (item 278/lote 18) no valor 
de R$ 64,16, (item 279/lote 18) no valor de R$ 27,11, 
(item 280/lote 18) no valor de R$ 17,18, (item 281/lote 

18) no valor de R$ 4,58, (item 282/lote 18) no valor de R$ 
67,33, (item 295/lote 22) no valor de R$ 89,00, (item 
296/lote 23) no valor de R$ 91,45, (item 297/lote 23) no 
valor de R$ 91,45, (item 298/lote 24) no valor de R$ 
12,78, (item 299/lote 23) no valor de R$ 22,76, (item 
300/lote 24) no valor de R$ 8,92, (item 301/lote 24) no 
valor de R$ 12,78, (item 302/lote 24) no valor de R$ 
31,31, (item 303/lote 25) no valor de R$ 20,42 e (item 
304/lote 25) no valor de R$ 419,16 no valor total de R$ 
530.060,45.

DATA DA ASSINATURA: 14/12/2016.

VIGENCIA: 12 (doze) meses, contados do dia posterior a 
data de sua publicação.

Boa Esperança/ES, 15 de dezembro de 2016.

Romualdo Antônio Gaigher Milanese

Prefeito Municipal

Castelo

Prefeitura

CONTRATO 447/2016
Publicação Nº 68005

CONTRATO No 447/2016

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

CONTRATADO: TELEVISÃO CACHOEIRO LTDA

OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a prestação de serviços 23 inserção de 30", de chamadas de propaganda 
no período de 15/12/2016 a 25/12/2016, referente a "Prestação de Contas". Tudo de acordo com o processo administra-
tivo nº. 014268/2016, oriundo do Gabinete do Prefeito.

1.2 - A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços ao preço por ela proposto e aceito pela CONTRA-
TANTE.

VALOR: O valor do presente contrato é de R$ 14.990,00 (quatorze mil, novecentos e noventa reais).

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta do Orça-
mento da Prefeitura Municipal de Castelo para o exercício de 2016.

Dotação Orçamentária Elemento de Despesa Ficha Fonte de Recurso

002001.0413100012.137 339039000000 019 10000000 – Recursos Ordinários

PRAZOS: A vigência do presente contrato será entre os dias 15 de dezembro de 2016 e término em 25 de dezembro de 
2016, podendo ser prorrogado conforme Art. 57, inc. II da Lei 8.666/93.

Castelo-ES, 15 de Dezembro de 2016.

JAIR FERRAÇO JÚNIOR

Prefeito Municipal
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Colatina

Prefeitura

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PP 124-2016
Publicação Nº 68015

PREGÃO PRESENCIAL

N.º 124/2016

O Município de Colatina-ES torna público que às 09h30min 
do dia 29/12/2016, fará a abertura do Pregão Presencial 
nº 124/2016, cujo objeto é: aquisição de combustíveis.

Edital pelo site:

“http://www.colatina.es.gov.br”.

JOYCE BOLZANI RABELO

Pregoeira Municipal

EXTRATO DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 120/2016

Publicação Nº 68022

EXTRATO DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 120/2016

O MUNICÍPIO DE COLATINA torna público que restou DE-
SERTO o Pregão Presencial em epígrafe, cujo objeto é 
contratação de empresa especializada para fornecimento, 
lapidação, recorte e instalação de espelhos e vidros.

Colatina, 15 de dezembro de 2016.

THABATA CALIARI SOUTO

Pregoeira Municipal

PORTARIA SEMUS 005/2016
Publicação Nº 68063

PORTARIA SEMUS N.º 005/2016 DE 15 DE DEZEM-
BRO DE 2016.

A Secretária Municipal de Saúde, em uso de suas atribui-
ções legais:

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir o Grupo Condutor do Plano de Contin-
gência da Dengue 2016/2017:

Prefeito – Leonardo Deptulski

Secretária Municipal de Saúde – Débora Gatti Carvalho

Superintendente de Planejamento das Ações de Saúde – 
Ueliton Kuster

Superintendente de Vigilância em Saúde – Valdirene 
Faustina de Oliveira de Luna

Coordenadora da Vigilância Epidemiológica – Karla Barce-
llos Climaco

Coordenador da Vigilância Ambiental – Aguinalva Rodri-
gues

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e cumpre-se

Secretaria Municipal de Saúde de Colatina – ES, em 15 
de Dezembro de 2016.

Débora Gatti Carvalho

Secretária Municipal de Saúde de Colatina

PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO 05 AO CONTRATO 
356/2012

Publicação Nº 68091

RESUMO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 05 AO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº 356/12.

Termo de Prorrogação nº. 05 ao Contrato de Prestação de 
Serviços nº. 356/12 que entre si celebram o MUNICÍPIO 
DE COLATINA – ES e a empresa AJ CARTUCHOS LTDA – 
ME.

DO ADITAMENTO: O presente termo tem por finalidade 
PRORROGAR o prazo previsto na Cláusula Sétima, no que 
se refere ao prazo de execução e vigência do Contrato 
de Prestação de Serviços nº 356/12, por mais 12 (doze) 
meses, a partir do dia 10 de Dezembro de 2016, bem 
como os efeitos financeiros desta operação, conforme pro-
cesso administrativo nº 026175/2016.

Para efeito desta prorrogação fica fixada uma despesa de 
R$ 56.093,75 (cinquenta e seis mil, noventa e três 
reais e setenta e cinco centavos).

As despesas oriundas desta prorrogação correrão por con-
ta das dotações orçamentárias do exercício financeiro de 
2017.

DATA DA ASSINATURA: 05 de Dezembro de 2016.

Leonardo Deptulski

Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 101/2016
Publicação Nº 68092

Extrato de Contrato de Locação nº 000101/2016.

LOCATÁRIO: Município de Colatina.

LOCADOR(A): AURIENI PIRES ORLANDI

http://www.colatina.es.gov.br
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OBJETO: A locação de um imóvel situado na Rua Cláudio 
Dalla Bernardina, nº 38, bairro Bela Vista, Colatina/ES.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 1º (primeiro) de Novembro de 
2016 a 31 (trinta e um) de Outubro de 2017.

VALOR GLOBAL:R$ 28.197,96 (vinte e oito mil, cento e 
noventa e sete reais e noventa e seis centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 40010824400312052 – 
Elemento de Despesa: 339036 – Ficha nº: 206 - FR: 
33990000003 .

DATA DA ASSINATURA: 14 de Outubro de 2016.

Leonardo Deptulski

Prefeito Municipal                

PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 122/2016
Publicação Nº 68093

Extrato de Contrato de Locação nº 122/2016

LOCATÁRIO: Município de Colatina.

LOCADOR(A): PAULO CÉSAR PELISSARI E OUTROS

OBJETO: A locação de um imóvel situado na Rua Pedro 
Epichin, nº 188, Térreo e Sobreloja, bairro Colatina Velha, 
neste Município, conforme processo 027415/2016.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 02 (dois) de Dezembro de 2016 a 
1º (primeiro) de Dezembro de 20167.

VALOR GLOBAL:R$ 56.409,36 (cinquenta e seis mil, qua-
trocentos e nove reais e trinta e seis centavos)

DATA DA ASSINATURA: 30 de Novembro de 2016.

Leonardo Deptulski

Prefeito Municipal

Domingos Martins

Prefeitura

PREGÃO Nº 34/2016 FMS E 58
Publicação Nº 68018

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, HOMOLOGA

Pregão nº 058/2016

Objeto: Aquisição de utensílios e eletrodomésticos des-
tinado às EMUEFs, EMPEFs e CMEIs da Rede Municipal de 
Ensino do Município de Domingos Martins . Vencedores: 
ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA ME, DISTRIBRINQ 
COMERCIAL LTDA, RFL COMERCIAL LTDA, TOP ONE THOU-
SAND COMERCIO EIRELLI ME E VIX COMERCIO E SERVI-
ÇO EIRELLI ME.
Domingos Martins – ES, 13 de dezembro de 2016.

Luiz Carlos Prezoti Rocha

Prefeito

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, HOMOLOGA

Pregão nº 034/2016 FMS

Objeto: Aquisição de material médico hospitalar para o 
Programa Hiperdia/Diabetes Mellitus e para atendimento 
da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades Básicas de 
Saúde, através de Ata de registros de Preços para um pe-
ríodo de 12 (doze) meses do exercício de 2017. Vence-
dores: CDR BRASIL, COMERCIAL LTDA, FENIXMED CO-
MERCIAL LTDA ME E HOLY MED COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA.
Domingos Martins – ES, 13 de dezembro de 2016.

Luiz Carlos Prezoti Rocha

Prefeito

PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADES
Publicação Nº 68034

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO

Ratifico a Inexigibilidade de Licitação abaixo descrita:

Processo de Inexigibilidade nº 79/2016.

Contratado: GIOVANI KALKE ME

Objeto: Contratação da empresa GIOVANI KALKE ME, re-
presentante do Grupo " MUSICAL CURTSOM” que fará uma 
apresentação na comunidade de Rio Ponte neste Municí-
pio.

Prazo de execução: 079/12/2016

Valor: R$2.000,00

Fundamentação legal: Art. 25, inciso III da Lei 8.666/93

Processo de Inexigibilidade nº 80/2016.

Contratado: GIOVANI KALKE ME

Objeto: Contratação da empresa GIOVANI KALKE ME, re-
presentante do Grupo " CHAMA NO TREM ” que fará uma 
apresentação na comunidade de São Miguel, neste Muni-
cípio.

Prazo de execução: 16/12/2016

Valor: R$4.500,00

Fundamentação legal: Art. 25, inciso III da Lei 8.666/93
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Processo de Inexigibilidade nº 81/2016.

Contratado: GIOVANI KALKE ME

Objeto: Contratação da empresa GIOVANI KALKE ME, re-
presentante do da Artista " LEIA DO ACORDEON ” que fará 
uma apresentação na comunidade de São Miguel, neste 
Município.

Prazo de execução: 17/12/2016

Valor: R$2.000,00

Fundamentação legal: Art. 25, inciso III da Lei 8.666/93

Processo de Inexigibilidade nº 82/2016.

Contratado: GIOVANI KALKE ME

Objeto: Contratação da empresa GIOVANI KALKE ME, re-
presentante da Artista " LEIA DO ACORDEON ” que fará 
uma apresentação na comunidade de São Bento do Cha-
péu, neste Município.

Prazo de execução: 16/12/2016

Valor: R$2.000,00

Fundamentação legal: Art. 25, inciso III da Lei 8.666/93

Processo de Inexigibilidade nº 83/2016.

Contratado: GIOVANI KALKE ME

Objeto: Contratação da empresa GIOVANI KALKE ME, re-
presentante do Grupo " CHAMA NO TREM ” que fará uma 
apresentação na comunidade de Melgaço, neste Município.

Prazo de execução: 17/12/2016

Valor: R$4.500,00

Fundamentação legal: Art. 25, inciso III da Lei 8.666/93

Processo de Inexigibilidade nº 84/2016.

Contratado: GIOVANI KALKE ME

Objeto: Contratação da empresa GIOVANI KALKE ME, re-
presentante da " BANDA POMMERWE' GS ” que fará uma 
apresentação na Sede, neste Município.

Prazo de execução: 16/12/2016

Valor: R$2.000,00

Fundamentação legal: Art. 25, inciso III da Lei 8.666/93

Processo de Inexigibilidade nº 85/2016.

Contratado: GIOVANI KALKE ME

Objeto: Contratação da empresa GIOVANI KALKE ME, re-
presentante da " BANDA POMMERCHOR ” que fará uma 
apresentação na Sede, neste Município.

Prazo de execução: 16/12/2016

Valor: R$2.000,00

Fundamentação legal: Art. 25, inciso III da Lei 8.666/93

Processo de Inexigibilidade nº 86/2016.

Contratado: LUCIANO CARLOS DARE 01542317703

Objeto: Contratação da empresa LUCIANO CARLOS DARE 
01542317703 , representante do Artista " LUCIANO CAR-
LOS - O CANTOR DAS MONTANHAS ” que fará uma apre-
sentação na comunidade de Nossa Senhora do Carmo, 
neste Município.

Prazo de execução: 17/12/2016

Valor: R$1.500,00

Fundamentação legal: Art. 25, inciso III da Lei 8.666/93

Processo de Inexigibilidade nº 87/2016.

Contratado: LUCIANO CARLOS DARE 01542317703

Objeto: Contratação da empresa LUCIANO CARLOS DARE 
01542317703 , representante do Artista " LUCIANO CAR-
LOS - O CANTOR DAS MONTANHAS ” que fará uma apre-
sentação na comunidade de Nossa Senhora do Carmo de 
Aracê, neste Município.

Prazo de execução: 18/12/2016

Valor: R$1.500,00

Fundamentação legal: Art. 25, inciso III da Lei 8.666/93

Martins-ES, 15 de dezembro de 2016.

Luiz Carlos Prezoti Rocha

Prefeito Municipal
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Ecoporanga

Prefeitura

DEMONSTRATIVO DA DESPESA E DA RECEITA COM SAUDE
Publicação Nº 68036

 

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - ES

5º BIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

1,00RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

PREVISÃO INICIAL

(b) (b /a) x 100

PREVISÃO
ATUALIZADA

(a)
%Até o Bimestre

RECEITAS REALIZADASRECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

3.444.000,00 3.444.000,00 1.683.994,85RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 48,90

160.000,00 160.000,00 99.309,41Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 62,07

460.000,00 460.000,00 252.301,34Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 54,85

2.000.000,00 2.000.000,00 855.879,22Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 42,79

730.000,00 730.000,00 422.067,03Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 57,82

Imposto Territorial Rural - ITR

30.000,00 30.000,00 16.692,35Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 55,64

64.000,00 64.000,00 37.745,50Dívida Ativa dos Impostos 58,98

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa

37.790.000,00 37.790.000,00 30.702.957,50RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 81,25

16.300.000,00 16.300.000,00 13.339.154,60Cota-Parte FPM 81,84

50.000,00 50.000,00 170.791,44Cota-Parte ITR 341,58

950.000,00 950.000,00 758.236,43Cota-Parte IPVA 79,81

19.800.000,00 19.800.000,00 15.858.383,78Cota-Parte ICMS 80,09

500.000,00 500.000,00 436.274,55Cota-Parte IPI - Exportação 87,25

190.000,00 190.000,00 140.116,70Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 73,75

190.000,00 190.000,00 140.116,70Desoneração ICMS (LC 87/96) 73,75

Outras

41.234.000,00 41.234.000,00 32.386.952,35TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 78,54

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO INICIAL

(c) (d) (d/c) x 100

PREVISÃO
ATUALIZADA %Até o Bimestre

RECEITAS REALIZADAS

4.150.000,00 4.150.000,00 3.411.573,53TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) 82,21

4.130.000,00 4.130.000,00 3.411.573,53Provenientes da União 82,60

20.000,00 20.000,00Provenientes dos Estados

Provenientes de Ouutros Municípios

Outras Receitas do SUS

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS Á SAÚDE (III)

58.184.000,00 58.184.000,00 45.660.896,97OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 78,48

62.334.000,00 62.334.000,00 49.072.470,50TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 78,73

DOTAÇÃO
INICIAL

(e)
(g / e)

DOTAÇÃO
ATUALIZADA %

DESPESAS
LIQUIDADAS

INSCRITAS EM
RESTOS A

PAGAR NÃO
PROCESSADOS

(g)

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)

x100

%

DESPESAS
EMPENHADAS

Até o
Bimestre

(f)

Até o
Bimestre(f / e)

x100

13.148.500,00 11.345.706,9213.972.500,03 81,2090,4212.633.863,61DESPESAS CORRENTES

6.805.994,77 5.591.228,846.791.391,47 82,3382,335.591.228,84Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

6.342.505,23 5.754.478,087.181.108,56 80,1398,077.042.634,77Outras Despesas Correntes

158.000,00 227.352,66300.930,94 75,5599,23298.602,89DESPESAS DE CAPITAL

158.000,00 227.352,66300.930,94 75,5599,23298.602,89Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

13.306.500,00 11.573.059,5814.273.430,97 81,0890,6112.932.466,50TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)

DOTAÇÃO
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DESPESAS
LIQUIDADAS

Até o
Bimestre

INSCRITAS EM
RESTOS A

PAGAR NÃO
PROCESSADOS

(i)

DESPESAS
EMPENHADAS

Até o
Bimestre

(h)

(h/IVf)

% %
(h/IVf)

x100x100

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL
MÍNIMO

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

DESPESA COM ASSISTÊNCIA Á SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

4.663.000,00 5.366.678,71 4.134.997,28DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE 38,18 35,734.938.039,99

4.550.000,00 4.756.124,55 3.767.251,87Recursos de Transferências do  Sistema Único de Saúde - SUS 33,47 32,554.328.460,91

Recursos de Operações de Crédito

113.000,00 610.554,16 367.745,41Outros Recursos 4,71 3,18609.579,08

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS

 DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI

     APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

4.663.000,00 5.366.678,71 4.134.997,28TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 38,18 35,734.938.039,99

8.643.500,00 8.906.752,26 7.994.426,51 61,82 7.438.062,30 64,27TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

22,97
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIi / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

2.580.019,45VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - ((15 X IIIb)/ 100))

PARCELA
CONSIDERADA

NO LIMITE
A PAGARPAGOSCANCELADOS /

PRESCRITOS
INSCRITOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE
DE CAIXA

Inscritos em 2016

Inscritos em 2015 14.666,83 200,00 14.466,83

Inscritos em 2014 100.616,29 33.592,48 67.023,81
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - ES

5º BIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

1,00RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

Inscritos em 2013 66.925,20 15.967,20 50.958,00

Inscritos em 2012 17.993,95 9.898,96 8.094,99

Inscritos em Exercícios Anteriores a 2012

TOTAL 200.202,27 59.458,64 126.276,80 14.466,83

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo Inicial

Despesas custeadas no
exercício de referência

(j)
Saldo Final (Não Aplicado)

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE
APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2012

TOTAL(VIII)

Saldo Inicial

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Despesas custeadas no
exercício de referência

(k)
Saldo Final (Não Aplicado)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM
EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE

Diferença de Limite Não Cumprido em 2015

Diferença de Limite Não Cumprido em 2014

Diferença de Limite Não Cumprido em 2013

Diferença de Limite Não Cumprido em 2012

Diferença de Limite Não Cumprido em 2011

Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2011

TOTAL(IV)

INSCRITAS EM
RESTOS A

PAGAR NÃO
PROCESSADOS

DOTAÇÃO
INICIAL

(l/total l)

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DESPESAS
LIQUIDADAS

Até o
Período

(m)

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)
DESPESAS

EMPENHADAS

Até o
Período

(I)

%

x100

%

(m/total

m)x100

4.612.000,00 5.288.657,71 4.252.515,90Atenção Básica 36,744.714.572,53 36,46

3.247.000,00 3.199.707,77 2.559.276,32Assistência Hospitalar e Ambulatorial 22,113.157.977,35 24,42

Suporte Profilático e Terapêutico

7.000,00Vigilância Sanitária

431.000,00 431.824,77 379.934,17Vigilância Epidemiológica 3,28379.934,17 2,94

Alimentação e Nutrição

5.009.500,00 5.353.240,72 4.381.333,19Outras Subfunções 37,864.679.982,45 36,19

13.306.500,00 14.273.430,97 11.573.059,58TOTAL 100,0012.932.466,50 100,00

PEDRO COSTA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

EDESIO LUIS DE ALMEIDA
SECRETARIO DE FINANÇAS

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento, Emissão: 15/12/2016 , às 09:50:26 
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DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA COM MDE
Publicação Nº 68037

 

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)
5º BIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - ES

Previsão Inicial
Previsão Atualizada

(a)
Receitas Realizadas

Até o Bimestre (b)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)
% (c) = (b/a)x100

1 - RECEITAS DE IMPOSTOS 3.444.000,003.444.000,00 1.683.994,85 48,90

1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 222.000,00222.000,00 150.924,17 67,98

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 160.000,00160.000,00 99.309,41 62,07

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 12.000,0012.000,00 13.869,26 115,58

Dívida Ativa do IPTU 50.000,0050.000,00 37.745,50 75,49

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU

(–) Deduções da Receita do IPTU

1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 470.000,00470.000,00 252.301,34 53,68

Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 460.000,00460.000,00 252.301,34 54,85

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 10.000,0010.000,00

Dívida Ativa do ITBI

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI

(–) Deduções da Receita do ITBI

1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 2.022.000,002.022.000,00 858.702,31 42,47

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 2.000.000,002.000.000,00 855.879,22 42,79

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 8.000,008.000,00 2.823,09 35,29

Dívida Ativa do ISS 14.000,0014.000,00

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS

(-) Deduções da Receita do ISS

1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 730.000,00730.000,00 422.067,03 57,82

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 730.000,00730.000,00 422.067,03 57,82

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF

Dívida Ativa do IRRF

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF

(–) Deduções da Receita do IRRF

1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)

Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR

Dívida Ativa do ITR

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR

(–) Deduções da Receita do ITR

2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 36.390.000,0036.390.000,00 29.783.443,02 81,85

2.1 - Cota-Parte FPM 16.300.000,0016.300.000,00 13.339.154,60 81,84

2.2 - Cota-Parte ICMS 18.400.000,0018.400.000,00 14.938.869,30 81,19

2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996 190.000,00190.000,00 140.116,70 73,75

2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 500.000,00500.000,00 436.274,55 87,25

2.5 - Cota-Parte ITR 50.000,0050.000,00 170.791,44 341,58

2.6 - Cota-Parte IPVA 950.000,00950.000,00 758.236,43 79,81

2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro

3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS 39.834.000,0039.834.000,00 31.467.437,87 79,00

Previsão Inicial
Previsão Atualizada

(a)
Receitas Realizadas

Até o Bimestre (b)
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

% (c) = (b/a)x100

4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 1.170.000,00 908.691,39 77,671.170.000,00

5.1 - Transferências do Salário-Educação 700.000,00 543.127,03 77,59700.000,00

5.2 - Outras Transferências do FNDE 470.000,00 365.564,36 77,78470.000,00

6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 1.170.000,00 908.691,39 77,671.170.000,00

Previsão Inicial
Previsão Atualizada

(a)
Receitas Realizadas

Até o Bimestre (b)

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB
% (c) = (b/a)x100

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 7.278.000,007.278.000,00 5.852.332,42 80,41
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1) 3.260.000,003.260.000,00 2.563.127,42 78,62
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 3.680.000,003.680.000,00 2.988.122,09 81,20
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 38.000,0038.000,00 28.023,30 73,75
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 100.000,00100.000,00 87.254,91 87,25
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) 10.000,0010.000,00 34.158,19 341,58
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 190.000,00190.000,00 151.646,51 79,81

11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 8.860.000,008.860.000,00 6.770.804,15 76,42
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 8.800.000,008.800.000,00 6.736.094,81 76,55
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 60.000,0060.000,00 34.709,34 57,85

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  (11.1 – 10) 1.522.000,001.522.000,00 883.762,39 58,07
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Previsão
Inicial

Previsão
Atualizada

(d)

Despesas Empenhadas

Até o Bimestre
(e)

(f) = (e/d)

INSCRITAS EM
RESTOS A

PAGAR NÃO
PROCESSADOS

(i)
DESPESAS DO FUNDEB

%

Despesas Liquidadas

Até o Bimestre
(g)

(h) = (g/d)

%

x100x100

6.490.000,006.498.000,00 4.951.909,384.951.909,38 76,30 76,3013 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

2.800.000,002.803.000,00 2.261.032,032.261.032,03 80,75 80,7513.1 - Com Educação Infantil

3.690.000,003.695.000,00 2.690.877,352.690.877,35 72,92 72,9213.2 - Com Ensino Fundamental

2.646.803,602.807.000,00 2.184.609,622.184.609,62 82,54 82,5414 - OUTRAS DESPESAS

1.896.357,111.913.000,00 1.636.957,521.636.957,52 86,32 86,3214.1 - Com Educação Infantil

750.446,49894.000,00 547.652,10547.652,10 72,98 72,9814.2 - Com Ensino Fundamental

9.136.803,609.305.000,00 7.136.519,007.136.519,00 78,11 78,1115 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)

VALORDEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB§§§§§

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

16.1 - FUNDEB 60%

Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 1 de 3 E&L Produções de Software LTDA



16/12/2016 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 658

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 36

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)
5º BIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - ES

16.2 - FUNDEB 40%

17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

17.1 - FUNDEB 60%

17.2 - FUNDEB 40%

18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

VALORINDICADORES DO FUNDEB�����

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 7.136.519,00

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 73,14

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 32,27

19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %����� (5,41)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <PANO_ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <PANO_ATUAL>

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

Previsão Inicial
Previsão Atualizada

(a)
Receitas Realizadas

Até o Bimestre (b)
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

% (c) = (b/a)x100

79,007.866.859,479.958.500,009.958.500,0022 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)

Dotação
Inicial

Dotação
Atualizada

(a)

DESPESAS EMPENHADAS

Até o
Bimestre (e)

INSCRITAS EM
RESTOS A

PAGAR NÃO P
ROCESSADOS

(i)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE %

(f) = (e/d)

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o
Bimestre

(g)

%

(h) = (g/d)

x100x100

5.292.500,00 5.239.609,87 4.170.257,094.208.062,76 80,31 79,5923 - EDUCAÇÃO INFANTIL

4.716.000,00 4.696.357,11 3.897.989,553.897.989,55 83,00 83,0023.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

576.500,00 543.252,76 272.267,54310.073,21 57,08 50,1223.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

6.025.000,00 5.341.031,77 3.909.788,024.015.399,34 75,18 73,2024 - ENSINO FUNDAMENTAL

4.589.000,00 4.440.446,49 3.238.529,453.238.529,45 72,93 72,9324.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

1.436.000,00 900.585,28 671.258,57776.869,89 86,26 74,5424.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

25 - ENSINO MÉDIO

613.500,00 596.502,98 381.914,20464.279,33 77,83 64,0326 - ENSINO SUPERIOR

27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

6.945.500,00 9.801.157,91 5.916.483,877.513.661,84 76,66 60,3728 - OUTRAS

2.521.000,00 2.505.761,04 2.202.179,852.241.046,44 89,44 87,8828.1 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos e FUNDEB

4.424.500,00 7.295.396,87 3.714.304,025.272.615,40 72,27 50,9128.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos da Educação

18.876.500,00 20.978.302,53 14.378.443,1816.201.403,27 77,23 68,5429 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)

ValorDEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 883.762,39

31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 34.709,34

33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR

35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)

37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 918.471,73

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24 + 28.1) – (37)) 9.363.753,23

39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) % 29,76

Dotação
Inicial

Dotação
Atualizada

(d)

DESPESAS EMPENHADAS

Até o
Bimestre

(e)

INSCRITAS EM
RESTOS A

PAGAR NÃO P
ROCESSADOS

(i)

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA
FINANCIAMENTO DO ENSINO

%

(f) = (e/d)

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o
Bimestre

(g)

%

(h) = (g/d)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE 

x100x100

40 -  DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE

41 -  DESPESAS CUSTEADAS COM  A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA

18.876.500,00 20.978.302,53 14.378.443,1816.201.403,27 77,23 68,5445 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)

SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2016
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE

RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (j)

46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 69.105,26

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS VALOR

47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <PANO_ANTERIOR> 533.312,74

48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 6.736.094,81

49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 7.035.492,09

50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 34.709,34

51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 268.624,80

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento, Emissão: 15/12/2016 , às 09:45:23 
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)
5º BIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - ES

PEDRO COSTA FILHO 
PREFEITO MUNICIPAL 
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - ES

5º BIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Dotação
Inicial

Dotação
Atualizada (a)

Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

No Período Até Período No Período Até Período
(d)

(b/

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo

(e) = (a - d)total b)

%

total d)

%
(d/

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 55.800.000,00 58.635.546,86 4.270.326,73 49.857.396,13 8.785.260,11 43.822.044,95 14.813.501,91100 1008.778.150,73

Judiciária 35.500,00 136.879,64 26.177,71 136.498,17 26.177,85 136.498,17 381,470,27 0,31381,47

Ação Judiciária 35.500,00 136.879,64 26.177,71 136.498,17 26.177,85 136.498,17 381,470,27 0,31381,47

Administração 7.918.500,00 7.356.705,78 794.676,26 5.919.092,15 993.475,36 5.369.686,40 1.987.019,3811,87 12,251.437.613,63

Administração Geral 6.295.500,00 5.758.021,94 650.196,33 4.511.043,20 766.504,96 4.100.807,27 1.657.214,679,05 9,361.246.978,74

Administração Financeira 1.412.000,00 1.369.022,07 129.594,21 1.199.842,79 208.956,28 1.064.891,57 304.130,502,4 2,43169.179,28

Controle Interno 87.000,00 120.933,83 14.885,72 99.478,22 18.014,12 95.259,62 25.674,210,2 0,2121.455,61

Difulsão Cultural 124.000,00 108.727,94 108.727,94 108.727,940,22 0,25

Segurança Pública 12.000,00 10.344,03 (2.003,27) 10.344,03 1.122,77 10.344,030,02 0,03

Defesa Civil 12.000,00 10.344,03 (2.003,27) 10.344,03 1.122,77 10.344,030,02 0,03

Assistência Social 2.978.500,00 2.904.238,52 411.804,50 2.623.126,09 395.368,63 2.305.622,49 598.616,035,26 5,26281.112,43

Administração Geral 1.467.000,00 1.389.229,61 229.576,98 1.240.239,92 240.447,60 1.203.707,60 185.522,012,49 2,75148.989,69

Assistência ao Idoso 96.000,00 345.639,86 345.600,00 16.000,00 321.600,00 24.039,860,69 0,7339,86

Assitência ao Portador de Deficiência 180.000,00 180.000,00 180.000,00 30.000,00 135.000,00 45.000,000,36 0,31

Assistência à Criança e ao  Adolescente 211.000,00 109.000,00 11.928,86 88.515,07 13.869,49 79.413,03 29.586,970,18 0,1820.484,93

Assistência Comunitária 1.024.500,00 880.369,05 170.298,66 768.771,10 95.051,54 565.901,86 314.467,191,54 1,29111.597,95

Saúde 13.306.500,00 14.273.430,97 1.966.751,13 12.932.466,50 2.474.925,35 11.573.059,58 2.700.371,3925,94 26,411.340.964,47

Administração Geral 5.009.500,00 5.353.240,72 756.608,13 4.679.982,45 739.412,69 4.381.333,19 971.907,539,39 10673.258,27

Atenção Básica 4.612.000,00 5.288.657,71 998.553,73 4.714.572,53 998.273,44 4.252.515,90 1.036.141,819,46 9,7574.085,18

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.247.000,00 3.199.707,77 151.950,27 3.157.977,35 662.246,60 2.559.276,32 640.431,456,33 5,8441.730,42

Vigilância Sanitária 7.000,00

Vigilância Epidemiológica 431.000,00 431.824,77 59.639,00 379.934,17 74.992,62 379.934,17 51.890,600,76 0,8751.890,60

Educação 18.876.500,00 20.978.302,53 270.475,19 16.201.403,27 3.200.806,53 14.378.443,18 6.599.859,3532,5 32,814.776.899,26

Administração Geral 2.529.000,00 2.517.299,04 414.360,23 2.251.776,85 432.372,49 2.212.854,28 304.444,764,52 5,05265.522,19

Alimentação e Nutrição 705.000,00 624.070,00 65.363,81 565.803,31 147.234,51 462.258,16 161.811,841,14 1,0658.266,69

Ensino Básico 9.661.000,00 10.271.950,59 727.397,36 8.485.533,52 1.664.404,26 6.943.375,63 3.328.574,9617,02 15,841.786.417,07

Ensino Superior 613.500,00 596.502,98 47.925,28 464.279,33 113.430,87 381.914,20 214.588,780,93 0,87132.223,65

Educação Infantil 5.368.000,00 6.968.479,92 (984.571,49) 4.434.010,26 843.364,40 4.378.040,91 2.590.439,018,89 9,992.534.469,66

Cultura 118.000,00 34.396,07 725,35 34.396,07 2.717,02 30.869,37 3.526,700,07 0,07

Difulsão Cultural 64.000,00 8.973,66 725,35 8.973,66 725,35 8.237,38 736,280,02 0,02

Turismo 6.000,00

Telecomunicações 48.000,00 25.422,41 25.422,41 1.991,67 22.631,99 2.790,420,05 0,05

Urbanismo 8.876.000,00 9.203.386,15 581.919,84 8.538.154,50 1.129.592,76 7.379.948,17 1.823.437,9817,13 16,84665.231,65

Administração Geral 3.473.000,00 3.544.240,42 473.430,95 2.972.790,50 475.244,36 2.911.208,92 633.031,505,96 6,64571.449,92

Infra_estrutura Urbana 1.025.000,00 997.394,60 (1.392,86) 959.196,00 5.286,00 959.196,00 38.198,601,93 2,1938.198,60

Serviços Urbanos 4.378.000,00 4.661.751,13 109.881,75 4.606.168,00 649.062,40 3.509.543,25 1.152.207,889,24 8,0155.583,13

Habitação 108.000,00 38.424,30 25.566,00 25.566,00 12.858,300,05 0,0612.858,30

Habitação Urbana 108.000,00 38.424,30 25.566,00 25.566,00 12.858,300,05 0,0612.858,30

Saneamento 35.000,00

Saneamento Básico Urbano 35.000,00

Gestão Ambiental 1.056.500,00 1.006.600,00 62.241,41 988.651,17 243.224,11 813.938,11 192.661,891,98 1,8617.948,83

Administração Geral 415.500,00 328.240,00 46.577,01 310.827,00 65.445,80 298.624,15 29.615,850,62 0,6817.413,00

Preservação e Conservação Ambiental 641.000,00 678.360,00 15.664,40 677.824,17 177.778,31 515.313,96 163.046,041,36 1,18535,83

Agricultura 1.780.000,00 1.822.506,28 183.152,71 1.657.566,93 198.675,25 1.161.323,80 661.182,483,33 2,65164.939,35

Administração Geral 1.492.000,00 1.643.496,78 183.152,71 1.478.557,43 198.675,25 1.152.314,30 491.182,482,97 2,63164.939,35

Extensão Rural 288.000,00 179.009,50 179.009,50 9.009,50 170.000,000,36 0,02

Desporto e Lazer 220.000,00 142.832,59 (25.594,10) 141.761,59 9.419,35 101.575,08 41.257,510,28 0,231.071,00

Desporto Comunitário 220.000,00 142.832,59 (25.594,10) 141.761,59 9.419,35 101.575,08 41.257,510,28 0,231.071,00

Encargos especiais 409.000,00 657.500,00 648.369,66 109.755,13 535.170,57 122.329,431,3 1,229.130,34

Serviço da Dívida Interna 409.000,00 657.500,00 648.369,66 109.755,13 535.170,57 122.329,431,3 1,229.130,34

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 70.000,00 70.000,00 70.000,0070.000,00

Reserva de Contingência 70.000,00 70.000,00 70.000,0070.000,00

TOTAL (III) = (I + II) 55.800.000,00 58.635.546,86 4.270.326,73 49.857.396,13 8.785.260,11 43.822.044,95 14.813.501,91100 1008.778.150,73

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Planejamento, Emissão: 15/12/2016 , às 09:42:20 
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RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Publicação Nº 68039

 

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - ES

5º BIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até Bimestre
RECEITAS

Previsão Inicial 58.500.000,00
Previsão Atualizada 58.500.000,00
Receitas Realizadas 44.904.132,93
Déficit Orçamentário
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)

DESPESAS
Dotação Inicial 55.800.000,00
Créditos Adicionais 2.835.546,86
Dotação Atualizada 58.635.546,86
Despesas Empenhadas 49.857.396,13
Despesas Executadas 43.822.044,95

Liquidadas 43.822.044,95
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados

Superávit Orçamentário

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até Bimestre
Despesas Empenhadas 49.857.396,13
Despesas Executadas 43.822.044,95

Liquidadas 43.822.044,95
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até Bimestre
Receita Corrente Líquida 54.483.769,54

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até Bimestre
Regime Geral da Previdência Social

Receitas Precidenciárias Realizadas (I)
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)

Liquidadas
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados

Resultado Previdenciário (III) = (I - II)
Regime Próprio de Previdências dos Servidores

Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)

Liquidadas
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados

Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Meta Fixada no
Anexo de Metas
Fiscais da LDO

(a)

% em Relação à
Meta (b/a)

Resultado
Apurado Até o
Bimestre (b)

Resultado Nominal 410.579,83
Resultado Primário 712.586,77

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição

Cancelamento
Até o Bimestre

Pagamento
Até o

Bimestre

Saldo a
Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 1.973.421,52 1.695.676,81 277.744,71

Poder Executivo 1.973.421,52 1.695.676,81 277.744,71

Poder Legislativo

Poder Juduciário

Ministério Público

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 1.797.322,07 1.194.830,51 602.491,56

Poder Executivo 1.797.322,07 1.194.830,51 602.491,56

Poder Legislativo

Poder Judiciário

Ministério Público

TOTAL 3.770.743,59 2.890.507,32 880.236,27

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Valor Apurado
Até o Bimestre

% Aplicado Até o Bimestre
% Mínimo a
Aplicar no
Exercício

Limites Constitucionais Anuais

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE 9.363.753,23 25,00 29,76
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental 7.136.519,00 60,00 73,14
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB

Liquidadas
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados

RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito
Despesa de Capital Líquida (1.543.064,06)2.399.833,06

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social

Receitas Previdenciárias (I)

Despesas Previdenciárias (II)

Resultado Previdenciário (III) = (I - II)

Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Receitas Previdenciárias (IV)

Despesas Previdenciárias (V)

Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos 315.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

Sistema de Administração de Finanças Públicas 
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - ES

5º BIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Apurado
Até o Bimestre

% Aplicado Até o Bimestre
% Mínimo a
Aplicar no
Exercício

Limite Constitucional Anual

Despesas Próprias com Ações Serviços Públicos de Saúde 11.573.059,58 15,00 22,97
Liquidadas 11.573.059,58
Inscritas em Restos a Pagar Não-processados

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado No Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)

PEDRO COSTA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

EDESIO LUIS DE ALMEIDA
SECRETARIO DE FINANÇAS 

Sistema de Administração de Finanças Públicas 
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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Publicação Nº 68042

 

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

2º QUADRIMESTRE DE 2016 - MAIO A AGOSTO DE 2016

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA - ES - PODER EXECUTIVO

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O BIMESTRE

Receita Corrente líquida 55.593.987,57

DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL

Despesa Total com Pessoal - DTP 26.180.744,19 47,09

Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 % 30.020.753,29 54,00

Limite Prudencial  (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 % 28.519.715,62 51,30

DIVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida (6.403.190,67) (11,52)

Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 % 66.712.785,08 120,00

GARANTIA DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias Concedidas

Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 % 12.230.677,27 22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas

Operações de Crédito por Antecipação da Receita

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas - 16,00 % 8.895.038,01 16,00

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 % 3.891.579,13 7,00

RESTOS A PAGAR

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS DO

EXERCÍCIO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA
LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO

EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS DO EXECÍCIO)

VALOR TOTAL
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 15/12/2016 , às 10:08:13 

PEDRO COSTA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CEZAR JOSÉ DE OLIVEIRA 
SECRETARIO DE FINANÇAS

MARCELO ALVES NASCIMENTO
CONTADOR

Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA



16/12/2016 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 658

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 46

Guarapari

Prefeitura

COPEL - SUSPENSÃO CREDENCIAMENTO 001/16
Publicação Nº 68062

MUNICÍPIO DE GUARAPARI

O MUNICÍPIO DE GUARAPARI, torna público que SUSPEN-
DE os efeitos das publicações do Diário Oficial dos Mu-
nicípios no dia 26/09/2016 e errata no dia 03/10/2016, 
referente ao Edital de Credenciamento nº 001/2016 cujo 
objeto é – CREDENCIAMENTO DE CLINICA PARA PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR 
IMAGEM por força do MANDADO DE NOTIFICAÇÃO E IN-
TIMAÇÃO - Processo nº 0012979-73.2016.8.08.0021 do 
Exmo Dr. Juiz de Direito da Vara dos Feitos da Fazenda 
Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Am-
biente da Comarca de Guarapari, ES , a partir da data de 
publicação deste.

IVETE DA S A LOSS

Presidente da COPEL

COPELE - AVISO PE 085/16
Publicação Nº 68060

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 085/16

PROCESSO Nº.15399/2016

A Prefeitura Municipal de Guarapari, Estado do Espírito 
Santo, torna público que fará realizar licitação na moda-
lidade “Pregão Eletrônico”, tipo menor preço “por lote”, 
para AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE/VEICULO, para 
atendimento das necessidades da Secretária Municipal de 
Trabalho, Assistência e Cidadania - SETAC, conforme lotes 
devidamente relacionados no anexo I do Edital de Pregão 
Eletrônico nº. 085/2016. Editais exclusivamente através 
do site www.licitacoes-e.com.br (Banco do Brasil).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as 12h00min do dia 
28/12/2016.

ABERTURA DAS PROPOSTAS às 12h30 do dia 28/12/2016.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS às 14h00 do 
dia 28/12/2016.

Guarapari, 15 de dezembro de 2016.

Larissa Amorim

Pregoeiro Eletrônico Oficial

EDITAL 007/2015
Publicação Nº 68071

MUNICÍPIO DE GUARAPARI

O Município de Guarapari TORNA SEM EFEITO a pu-
blicação nº. 67955, realizada na Edição Nº 657 de 
15/12/2016 (quinta-feira) página 65, referente à Distrato 
em conformidade com Processo Seletivo Simplificado Edi-
tal 007/2015, de profissional na área de educação para 
provimento da Vaga de Regente de Classe.

A redação passa a vigorar da seguinte Forma:

Resumo de Distrato

Os contratantes resolvem de comum acordo, realizar o 
DISTRATO em conformidade com Processo Seletivo Sim-
plificado Edital 005/2014 referente à contratação em cará-
ter temporário, de profissional na área de educação para 
provimento da Vaga de Regente de Classe Temporário, 
firmado com o Município de Guarapari/ES, em atendimen-
to a Secretaria Municipal da Educação – SEMED.

Nº Nome Função
130 ANIELA LYRA RUEDA MOULIN Regente de Classe

131 FLAVIA IRACI MACHADO 
WANGUESTEL LEMOS Regente de Classe

132 LUCINEIA SANTOS QUEIROZ 
ARPINI Regente de Classe

133 NAREN RODRIGUES CHAVES 
RABELO Regente de Classe

134 NILZA MARIA STORCK Regente de Classe

MUNICÍPIO DE GUARAPARI
Resumo de Distrato

Os contratantes resolvem de comum acordo, realizar o 
DISTRATO em conformidade com Processo Seletivo Sim-
plificado Edital 007/2015 referente à contratação em cará-
ter temporário, de profissional na área de Educação para 
provimento da Vaga de Regente de Classe Temporário, 
firmado com o Município de Guarapari/ES, em atendimen-
to a Secretaria Municipal da Educação – SEMED.

Nº Nome Função

135 BEATRIZ CAPISTRANO SIMAS 
LACERDA Regente de Classe

136 LEILA FREIRE PASSOS Regente de Classe

137 LEISE MARIA GARCIAS SILVA 
DIAS LUIZ Regente de Classe

138 LIRIANE CHRISTIE SILVA 
BARRETTO Regente de Classe

139 LIVIA BARBOSA LUGON DA 
ROCHA Regente de Classe

140 LORENA GRAZIELLE DOS 
SANTOS ALVES FARIA PCIII

142 RAIANY RAMOS MARTINS 
BATISTA Regente de Classe

143 YASMINE CARNEIRO BERNARDO Regente de Classe
144 ZELINA SILVA DOS ANJOS Regente de Classe

http://www.licitacoes-e.com.br
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PORTARIA/GAB Nº. 281/2016
Publicação Nº 68084

Portaria/Gab nº. 281/2016 – Concede LICENÇA SEM 
VENCIMENTOS, pelo período de 04 (quatro) anos, ao 
servidor COSME RANGEL DOS SANTOS, ocupante do 
cargo efetivo de AGENTE DE GESTÃO MUNICIPAL, na 
função de AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, lotado 
na Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA.

SEMSA - RESULTADO FINAL DE PE N° 096 E OUTROS
Publicação Nº 68068

RESULTADO FINAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

A Prefeitura Municipal de Guarapari torna público, de acor-
do com as disposições da Lei nº. 10.520, de 17 de julho 
de 2002, Decreto Municipal nº. 838/2013 de 06/05/2013, 
publicado em 08/05/13 e regido pela Lei Federal nº. 
8.666/93, e suas alterações, o resultado do:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 096/2016

PROCESSO Nº. 11221/2016

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de fraldas des-
cartáveis para os pacientes cadastrados no Programa Mu-
nicipal de Fornecimento de fraldas descartáveis deste mu-
nicípio, em atendimentos às necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde - SEMSA, em conformidade com quan-
tidades e especificações contidas no Anexo I do Edital.

Lote Único – Cirúrgica Vitória Comércio de Medicamentos 
- Eireli; Valor final: R$ 278.240,00 (Duzentos e Setenta e 
Oito Mil e Duzentos e Quarenta Reais);

Vinicius Luiz Perez Pacheco

Pregoeiro Eletrônico Oficial

PMG - SEMSA

RESULTADO FINAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

A Prefeitura Municipal de Guarapari torna público, de acor-
do com as disposições da Lei nº. 10.520, de 17 de julho 
de 2002, Decreto Municipal nº. 838/2013 de 06/05/2013, 
publicado em 08/05/13 e regido pela Lei Federal nº. 
8.666/93, e suas alterações, o resultado do:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 097/2016

PROCESSO Nº. 17397/2016

OBJETO: Registro de Prego para aquisição de cestas bási-
cas, para os usuários cadastrados no Programa de Tuber-
culose, Hanseníase e CTA, para atendimento às necessida-
des da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade 
com quantidades e especificações contidas no Anexo I do 
presente Edital.

Lote Único – Distribuidora de Hortifrutigranjeiro Berger 
Ltda. – Epp; Valor final: R$ 44.796,00 (Quarenta e Quatro 
Mil e Setecentos e Noventa e Seis Reais);

Vinicius Luiz Perez Pacheco

Pregoeiro Eletrônico Oficial

PMG – SEMSA

RESULTADO FINAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

A Prefeitura Municipal de Guarapari torna público, de acor-
do com as disposições da Lei nº. 10.520, de 17 de julho 
de 2002, Decreto Municipal nº. 838/2013 de 06/05/2013, 
publicado em 08/05/13 e regido pela Lei Federal nº. 
8.666/93, e suas alterações, o resultado do:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 102/2016

PROCESSO Nº. 17128/2016

OBJETO: Aquisição de Equipamentos Odontológicos para 
estruturação da Rede de Serviços da Atenção Básica a 
Saúde, em conformidade com quantidades e especifica-
ções contidas no Anexo I do Edital.

Lote Único – S2 Saúde LTDA; Valor final: R$ 21.575,85 
(Vinte e Um Mil e Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e 
Oitenta e Cinco Centavos);

Vinicius Luiz Perez Pacheco

Pregoeiro Eletrônico Oficial

PMG – SEMSA

RESULTADO FINAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

A Prefeitura Municipal de Guarapari torna público, de acor-
do com as disposições da Lei nº. 10.520, de 17 de julho 
de 2002, Decreto Municipal nº. 838/2013 de 06/05/2013, 
publicado em 08/05/13 e regido pela Lei Federal nº. 
8.666/93, e suas alterações, o resultado do:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 103/2016

PROCESSO Nº. 18254/2016

OBJETO: Aquisição de equipamentos eletrônicos para a es-
truturação da Rede de Serviços da Atenção básica a Saú-
de, para atender as necessidades da Secretária Municipal 
de Saúde - SEMSA, em conformidade com quantidades e 
especificações contidas no Anexo I do presente Edital.

Lote 1 – Fracassado.

Lote 2 – Fracassado.

Lote 1 – VENTISOL DA AMAZÔNIA INSDUSTRIA DE APA-
RELHOS ELÉTRICOS LTDA; Valor final: R$ 80.227,00 (Oi-
tenta Mil e Duzentos e Vinte e Sete Reais);

Vinicius Luiz Perez Pacheco

Pregoeiro Eletrônico Oficial

PMG – SEMSA

RESULTADO FINAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

A Prefeitura Municipal de Guarapari torna público, de acor-
do com as disposições da Lei nº. 10.520, de 17 de julho 
de 2002, Decreto Municipal nº. 838/2013 de 06/05/2013, 
publicado em 08/05/13 e regido pela Lei Federal nº. 
8.666/93, e suas alterações, o resultado do:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 104/2016

PROCESSO Nº. 18258/2016
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OBJETO: Aquisição de 03 (três) veículos automotores para 
a estruturação da Rede Básica de Saúde, atendendo as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em con-
formidade com quantidades e especificações contidas no 
Anexo I do presente Edital.

Lote Único – Via Sul Veículos S/A; Valor final: R$ 115.700,00 
(cento e quinze mil e setecentos reais);

Vinicius Luiz Perez Pacheco

Pregoeiro Eletrônico Oficial

PMG – SEMSA

RESULTADO FINAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

A Prefeitura Municipal de Guarapari torna público, de acor-
do com as disposições da Lei nº. 10.520, de 17 de julho 
de 2002, Decreto Municipal nº. 838/2013 de 06/05/2013, 
publicado em 08/05/13 e regido pela Lei Federal nº. 
8.666/93, e suas alterações, o resultado do:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 115/2016

PROCESSO Nº. 15818/2016

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais de 
limpeza, para atendimento às necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde – SEMSA (Unidades Básicas de Saúde, 
Programas, Unidade de Pronto Atendimento – UPA, Centro 
de Controle de Zoonoses e Sede Administrativa), em con-
formidade com quantidades e especificações contidas no 
Anexo I do Edital.

Lote Único – Licitando Comércio e Serviços LTDA - ME; 
Valor final: R$ 805.799,80 (Oitocentos e Cinco Mil e Sete-
centos e Noventa e Nove Reais e Oitenta Centavos);

Vinicius Luiz Perez Pacheco

Pregoeiro Eletrônico Oficial

PMG - SEMSA

RESULTADO FINAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

A Prefeitura Municipal de Guarapari torna público, de acor-
do com as disposições da Lei nº. 10.520, de 17 de julho 
de 2002, Decreto Municipal nº. 838/2013 de 06/05/2013, 
publicado em 08/05/13 e regido pela Lei Federal nº. 
8.666/93, e suas alterações, o resultado do:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 119/2016

PROCESSO Nº. 15227/2016

OBJETO: Aquisição de Estereomicroscópio binocular para 
atender as necessidades do núcleo de apoio laboratorial do 
Centro de Controle de Zoonoses - CCZ, em conformidade 
com quantidades e especificações contidas no Anexo I do 
Edital.

Lote Único – KF Equipamentos para Laboratório Eireli - 
ME; Valor final: R$ 5.160,00 (Cinco Mil Cento e Sessenta 
Reais);

Vinicius Luiz Perez Pacheco

Pregoeiro Eletrônico Oficial

PMG - SEMSA

RESULTADO FINAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

A Prefeitura Municipal de Guarapari torna público, de acor-
do com as disposições da Lei nº. 10.520, de 17 de julho 
de 2002, Decreto Municipal nº. 838/2013 de 06/05/2013, 
publicado em 08/05/13 e regido pela Lei Federal nº. 
8.666/93, e suas alterações, o resultado do:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 121/2016

PROCESSO Nº. 00286/2016

OBJETO: Aquisição de Material para o salvamento maríti-
mo, para atender as necessidades da Secretária Municipal 
de Saúde - SEMSA, em conformidade com quantidades e 
especificações contidas no Anexo I do presente Edital.

Lote Único – FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA; 
Valor final: R$ 7.890,00 (Sete Mil Oitocentos e Noventa 
Reais);

Vinicius Luiz Perez Pacheco

Pregoeiro Eletrônico Oficial

PMG - SEMSA

RESULTADO FINAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

A Prefeitura Municipal de Guarapari torna público, de acor-
do com as disposições da Lei nº. 10.520, de 17 de julho 
de 2002, Decreto Municipal nº. 838/2013 de 06/05/2013, 
publicado em 08/05/13 e regido pela Lei Federal nº. 
8.666/93, e suas alterações, o resultado do:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 123/2016

PROCESSO Nº. 17915/2016

OBJETO: Aquisição de Material para conservação de vaci-
nas, para atender as necessidades da Secretária Municipal 
de Saúde - SEMSA, em conformidade com quantidades e 
especificações contidas no Anexo I do presente Edital.

Lote 1 – MOVETEC COMERCIAL LTDA; Valor final: R$ 
2.470,00 (Dois Mil e Quatrocentos e Setenta Reais);

Lote 2 – MOVETEC COMERCIAL LTDA; Valor final: R$ 
459.60,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Ses-
senta Centavos);

Vinicius Luiz Perez Pacheco

Pregoeiro Eletrônico Oficial

PMG - SEMSA
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Ibiraçu

Prefeitura

RESOLUÇÃO CMS – IBIRAÇU/ES, Nº 005, DE 15 DE 
DEZEMBRO DE 2016.

Publicação Nº 68030

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO CMS – Ibiraçu/ES, nº 005, de 15 de 
Dezembro de 2016.

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚ-
DE, em cumprimento com as deliberações do Conselho 
Municipal de Saúde,

RESOLVE “ad referendum”:

Art. 1º. Aprovar a Emenda Parlamentar 
10.512.2068.10GG.0000, Valor de R$:250.000,00, 
Proposta 03824/2016 de Autoria do Deputado Fe-
deral Marcus Antônio Vicente para Aquisição de 01 
Caminhão com Compactador.

Taxynara Samantha Seixas da Cunha
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a Resolução CMS nº

004, de 15 de Dezembro de 2016, nos termos da Portaria 
de Nomeação nº 15.071/2013.

Viviane Barbosa Sfalsin
Secretária Municipal de Saúde

RESUMO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
217/2015

Publicação Nº 68050

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
217/2015

Contratante: Município de Ibiraçu/ES. Contratado: 
CONCIDEL – CONSTRUÇÕES CIVIS DEPIZZOL LTDA 
EPP, inscrito no CNPJ nº. 30.979.058/0001-90. TP 
006/15. Objeto: Contratação de empresa para Reforma 
e Ampliação da Escola Professora Ericina Macedo Pagiola, 
localizada no Bairro Bela Vista, no Município de Ibiraçu/
ES, com fornecimento de materiais, a pedido da Secretaria 
Municipal de Obras, Serviços e Infraestrura- SEMOSI. 
“Prorroga o prazo de vigência do Contrato Nº. 217/2015 
por mais 176 dias.” O presente Termo Aditivo gera efeitos 
a partir de 06/01/2017 á 30/06/2017. Ficam inalteradas 
as demais cláusulas contratuais.

Ibiraçu, 15 de dezembro de 2016.

Eduardo M. Zanotti

Prefeito Municipal

RESUMO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 249/ 
2015

Publicação Nº 68053

Resumo do 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº. 249/2015

Contratante: Município de Ibiraçu. Contratada: CONCIDEL 
– CONSTRUÇÕES CIVIS DEPIZZOL LTDA EPP, CNPJ 
sob nº. 30.979.058/0001-90. Proc. N°: 4688/2016. TP 
009/15. Objeto: Contratação de empresa prestadora de 
serviços na área da construção civil que deverá disponibi-
lizar mão de obra qualificada e necessária para a Reforma 
do Prédio Esportivo (Quadra) Cesar Mattiuzzi, na localida-
de de Guatemala, no Município de Ibiraçu/ES, com forne-
cimento de materiais, a pedido da Secretaria Municipal de 
Obras, Serviços e Infraestrura- SEMOSI.

Prorroga o prazo de vigência do Contrato Nº. 249/2015 
por mais 97 dias. “O presente Termo Aditivo gera efeitos a 
partir de 25/12/2016 á 31/03/2017.” Ficam inalteradas as 
demais cláusulas contratuais.

Ibiraçu, 15 de dezembro de 2016.

Eduardo M. Zanotti

Prefeito Municipal

RESUMO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 298/ 
2012

Publicação Nº 68046

RESUMO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 298/12

Contratante: Município de Ibiraçu/ES. Contratado: 
CONCIDEL – CONSTRUÇÕES CIVIS DEPIZZOL LTDA 
EPP, inscrita no CNPJ nº 30.979.058/0001-90. Processo 
nº. 4611/2016 de 08/11/2016. Objeto: IMPLANTAÇÃO 
DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE, na lo-
calidade de Guatemala e a IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO 
ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO – EEEB, no Bairro São 
Benedito na Sede do Município, e uma LINHA DE RECALQUE 
até a ETE existente no Município de Ibiraçu/ES, através 
do TC/PAC-0083/11 - Processo nº 25100.043702/11-41 
proposto em consideração a execução de ações inseridas 
no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, firma-
do por intermédio da FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - 
FUNASA e o Município de Ibiraçu. “Fica prorrogado em 223 
(duzentos e vinte e três) dias o prazo de vigência deste 
contrato.” O presente Termo Aditivo gera efeitos a partir 
de 21/12/2016 á 31/07/2017.

Ibiraçu/ES, 15 de dezembro de 2016.

Eduardo M. Zanotti

Prefeito Municipal
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Câmara muNiCiPal

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO PREGÃO PRE-
SENCIAL N.º 009/2016

Publicação Nº 68070

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO PREGÃO PRE-
SENCIAL N.º 009/2016

A Câmara Municipal de Ibiraçu, por intermédio de seu Pre-
sidente, torna público que nos autos do processo adminis-
trativo n.º 163/2016, em que se realizou o Pregão Pre-
sencial n.º 009/2016, tendo como objeto a contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de for-
necimento e gerenciamento informatizado de Auxilio Ali-
mentação, por meio de Cartão Eletrônico Magnético com 
chip de segurança e senha individual, com recargas online 
mensais de crédito, destinado à aquisição de gêneros ali-
mentícios para os servidores ativos da Câmara Municipal, 
homologou o resultado do referido certame licitatório e 
determinou a contratação da empresa vencedora.

Empresa vencedora: POLICARD SYSTEMS E SERVI-
ÇOS S/A, CNPJ N.º 00.904,951/000-95.

Valor total: R$ 29.400,00 (vinte e nove mil e quatrocen-
tos reais) para o período de 12 (doze) meses.

Dotação Orçamentária: 001.0103100012.001 – Manu-
tenção das Atividades Administrativas e Legislativas da 
Câmara Municipal

33904600000 – Auxilio Alimentação

Ibiraçu-ES, 15 de dezembro de 2016.

José Luiz Torres Teixeira Junior

Presidente da Câmara

PROJETO DE LEI N.º 3.137/2016
Publicação Nº 68055

PROJETO DE LEI N.° 3.137/2016

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNI-
CIPAL A INSTITUIR O PROGRAMA PATRULHA AGRI-
COLA MECANIZADA – OBJETIVANDO A EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS E 
MÉDIOS PRODUTORES RURAIS E DA OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, no exercício de suas atribuições legais;

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal au-
torizado a instituir o Programa Patrulha Agrícola Mecani-
zada de Ibiraçu, o qual autoriza a execução dos serviços 
em propriedades de pequenos e médios produtores rurais, 

cujo imóvel rural cumpra a função social da propriedade, 
estabelece o compartilhamento de cursos de manutenção 
e fixa regras para utilização dos bens com finalidade de 
desenvolvimento econômico e social.

Art. 2º - O objetivo do Programa é a prestação de serviços 
de mecanização às propriedades de pequenos e médios 
produtores rurais do município de Ibiraçu, no desenvolvi-
mento de suas atividades econômicas e sociais.

Art. 3º - Todo equipamento, implemento, veículos e má-
quinas existentes e/ou adquiridos pelo município, por 
compra com recursos próprios ou obtidos por transferên-
cias voluntarias dos Governos Estadual ou Federal, cessão 
de uso ou doação a qualquer título, destinados à promoção 
do desenvolvimento econômico e social da Agropecuária 
do município, serão imediatamente incorporados ao Pro-
grama Patrulha Mecanizada Agrícola de Ibiraçu e utilizados 
exclusivamente em serviços e ações agropastoris, sob o 
gerenciamento da Secretaria Municipal de Agricultura, De-
senvolvimento Rural e Meio Ambiente, salvo as máquinas 
e equipamentos gerenciados pelo CMDRS (Conselho Muni-
cipal de Desenvolvimento Rural Sustentável).

Art. 4º - Pela execução dos serviços em propriedades de 
pequenos e médios produtores rurais, o Município de Ibi-
raçu, cobrará o preço público estabelecido em tabela a ser 
aprovada pelo CMDRS - Conselho Municipal de Desenvol-
vimento Rural Sustentável.

§ 1° - A cobrança estabelecida no caput do artigo se dará 
quando do patrolamento de serviços de terraplanagens e 
nivelamento em terrenos privados, sendo gratuitos os ser-
viços realizados em estradas públicas e ramais, que garan-
tam o escoamento da produção rural do município.

§ 2° - Ficará insento do preço público mencionado no caput 
o produtor que, ao solicitar os serviços, apresentar notas 
fiscais comprovando a venda de mercadorias de origem 
agrícola produzida no município de Ibiraçu, em valor igual 
ou superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

§ 3° - As notas fiscais citadas no parágrafo anterior devem 
ter sido emitidas num período de 06 (seis) meses anterio-
res a solicitação.

Art. 5º - Para a execução dos serviços em propriedades de 
pequenos e médios produtores rurais, o produtor deverá 
tomar as seguintes providências:

I – fazer o requerimento por escrito com estimativa de 
horas para execução do serviço solicitado, na Secretaria 
Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio 
Ambiente.

II – Se configurada a isenção baseada no disposto no art. 
4°, § 2° desta lei, o produtor deverá formular o pedido no 
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requerimento, instruindo-o com as notas fiscais pertinen-
tes.

III – Recolher antecipadamente os valores estimados por 
meio da respectiva Guia de Recolhimento, caso não se tra-
te de isenção.

IV – Recolher em até 30 (trinta) dias o saldo remanescen-
te, caso sejam ultrapassadas as horas estipuladas inicial-
mente.

V – Comprovante de que a propriedade é de pequenos 
e médios produtores rurais, cujo imóvel rural cumpra a 
função social da propriedade, através do INCRA e/ou IN-
CAPER e/ou órgão competente.

§ 1° - O preço mínimo para o uso de equipamento é de 
uma hora máquina e/ou caminhão.

§ 2° - Fica limitado o uso de equipamentos em até 20 
(vinte) horas ano, independente do equipamento por cada 
produtor.

§ 3° - Somente na hipótese de ociosidade de equipamentos, 
poderão ser analisados os pedidos de produtores que 
excederam limite estabelecido no § 2°.

Art. 6º - O pagamento do preço público, fixados em tabe-
la, será efetuado através de guia de arrecadação estabe-
lecido pela Secretaria Municipal de Finanças e o respectivo 
comprovante será indispensável na formalização do pedi-
do, regulamentado por Decreto.

Parágrafo Único – A arrecadação se dará através da rede 
bancária autorizada.

Art. 7° - É vedado a prestação de serviços aos interessados 
em débito com a Fazenda Municipal.

Art. 8º - Somente serão prestados serviços em proprie-
dades de pequenos e médios produtores rurais, quando 
os equipamentos ou materiais estiverem disponíveis, sem 
prejuízo do serviço publico.

Art. 9 – A ordem de atendimento para o presente Progra-
ma, será estabelecida levando-se em conta a comunidade 
rural onde as máquinas estiverem trabalhando, para agru-
pamento de serviços.

Art. 10 – O CMDRS - Conselho Municipal de Desenvolvi-
mento Rural Sustentável ficará responsável pela elabora-
ção dos critérios que regulamentarão a prestação de ser-
viços.

Art. 11 – Fica vedado qualquer atividade da Patrulha, em 
Áreas de Preservação Permanente e/ou Reserva Legal, em 
consonância com as Legislações Federais, Estaduais e Mu-
nicipais vigentes.

Parágrafo Único – É de inteira responsabilidade dos reque-
rentes a obtenção das autorizações que se fizerem neces-

sárias para a realização dos serviços solicitados junto aos 
Órgãos competentes, bem como, se responsabilizarem por 
eventuais danos, multas e demais encargos no tocante a 
legislação ambiental.

Art. 12 – Fica criado o Fundo Municipal de Desenvolvi-
mento Rural Sustentável, de natureza contábil e financei-
ra, destinado ao custeio das despesas de manutenção de 
máquinas, veículos, equipamentos e implementos com-
ponentes da Patrulha Agrícola Mecanizada, sob controle 
contábil e financeiro compartilhado da Tesouraria do Muni-
cípio, Chefe do Poder Executivo e do Secretario Municipal 
de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, 
obedecido os regramentos determinado pela Lei Federal 
nº. 4.320/64 e demais legislações aplicáveis ao assunto.

Art. 13 – O Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável será constituído de:

I – Tarifa pela utilização das máquinas e implementos da 
Patrulha Mecanizada;

II – Destinação orçamentária do Tesouro Municipal;

III – Doações, auxílios e subvenções públicas ou privadas;

IV – Rendas eventuais e diversas;

V – Verbas oriundas de emendas Parlamentares Estaduais 
e Federais, bem como repasse da Câmara Municipal de 
Ibiraçu.

Art. 14 – O Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentável destina-se ao custeio de despesas com a ma-
nutenção de veículos, máquinas, equipamentos e imple-
mentos integrantes da Patrulha, podendo ser destinado 
também para manutenção de um viveiro e hortão muni-
cipal.

Art. 15 – A movimentação, contabilização e prestação de 
contas do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sus-
tentável serão processadas na forma da Lei Federal nº. 
4.320/64, integrando os balancetes financeiros e os balan-
ços gerais do Município, que serão levados ao conhecimen-
to do CMDRS - Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Rural Sustentável nas reuniões ordinárias.

Art. 16 – As demais disposições da presente Lei poderão 
ser regulamentadas por ato do Chefe do Poder Executivo 
Municipal.

Art. 17 – Esta Lei entra em vigor, revogadas as disposi-
ções em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Ibiraçu/ES, em 09 de 
dezembro de 2016.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal
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serviço autôNomo de Água e esgoto de ibiraçu

HOMOLOGAÇÃO PP 10/2016
Publicação Nº 68004

O Diretor Executivo do Saae de Ibiraçu, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a HOMOLOGAÇÃO do:

Pregão Presencial 10/2016.

Processo nº 82/2016.

Objeto: Contratação de empresa especializada para licen-
ça de uso de software de Gestão Comercial de Contas, 
faturamento e cobrança, para os serviços de saneamento 
básico.

Empresa vencedora: CWC Informática Ltda EPP

Homologado em 15/12/2016.

Ibiraçu/ES, 15 de dezembro de 2016.

Igino Cezar Rezende Netto

Diretor Executivo

Itarana

Prefeitura

PORTARIA Nº 673/2016
Publicação Nº 68061

PORTARIA Nº 673/2016

NOMEIA FISCAL DE CONTRATO

Considerando que a servidora Janimeris Arrivabene Sossai, matrícula nº 000197, lotada na Secretaria Municipal de Saúde 
encontra-se de férias no período de 26 de dezembro a 14 de janeiro de 2017;
Considerando que o referido servidor atua como fiscal de contratos nos contratos relacionados no artigo 1º desta Portaria, 
com menção às respectivas Portarias de nomeação;
Considerando a necessidade de não haver interrupção nos atos de fiscalização nos contratos identificados.
RESOLVE:
Art. 1º Nomear a servidora Maria da Penha Colombo Dal Col, matrícula nº 000210, lotada na Secretaria Municipal de Saú-
de, pelo período de 26 de dezembro a 14 de janeiro de 2017, como fiscal dos contratos adiante listados:

CONTRATO OBJETO EMPRESA PORTARIA
127/2016 Mat. Médico e Hospitalar Cirúrgica Leal EIRELI - EPP 492/2016

128/2016 Mat. Médico e Hospitalar Dental Prime – Prod. Odont. Med. Hosp. Eireli ME 492/2016

129/2016 Mat. Médico e Hospitalar Fenixmed Comercial Ltda 492/2016

130/2016 Mat. Médico e Hospitalar Flavia Genelhu Penna ME 492/2016

131/2016 Mat. Médico e Hospitalar J. Pharma Hospitalar Ltda ME 492/2016

132/2016 Mat. Médico e Hospitalar Redalmus Comercial Ltda ME 492/2016

Art. 2º As condições e orientações de trabalho são as constantes nas Portarias de nomeação do fiscal ora substituído que 
integram as pastas de fiscalização fornecidas a este quando de sua nomeação.
Art. 3º São de responsabilidade do fiscal ora nomeado os atestes e demais manifestações sobre fatos ocorridos durante 
o período da substituição.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação produzindo seus legais efeitos no período de 26 de dezem-
bro de 2016 a 14 de janeiro de 2017.
Art. 5º Esta Portaria não revoga os efeitos das Portarias referidas no seu art. 1º.

Itarana/ES, 15 de dezembro de 2016.

ADEMAR SCHNEIDER
Prefeito do Município de Itarana

CIÊNCIA DO SERVIDOR DESIGNADO

Eu, MARIA DA PENHA COLOMBO DAL COL, declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das funções que são ineren-
tes em razão da função.

Assinatura do Fiscal
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Nova Venécia

Prefeitura

CREDENCIAMENTO 006/2016
Publicação Nº 68047

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VENÉCIA

CREDENCIAMENTO Nº 006/2016

Objeto: Credenciamento para contratação de Pessoas 
Físicas para Prestação de Serviços de Fisioterapia, sendo 
realizados com referência pelo Sistema Único de Saúde, 
tabela SIA/SUS, durante o período de 12 meses, podendo 
este prazo ser prorrogado, atendendo assim as necessida-
des da Secretaria Municipal de Saúde.

Recebimento dos Envelopes: até o dia 29/12/2016, no 
horário de 07h00min às 11h00min, de segunda a sexta-
feira.

O Edital poderá ser obtido no site www.novavenecia.es.
gov.br ou pelo e-mail licitacaonv@hotmail.com ou na sala 
de Licitações, de segunda a sexta-feira, no horário de 
07h00min às 12h00min, no endereço sito na Av. Vitória, 
nº 347, Centro – Nova Venécia/ES.

Informações pelo tel. (27) 3752-9004.

Nova Venécia, 15/12/2016.

TATIANY DA SILVA PIROLA

PRESIDENTE DA CPL

EXTRATO P.PRESENCIAL Nº 058/2016
Publicação Nº 68032

PREFEITURA DE NOVA VENECIA

PREGÃO PRESENCIAL

Nº 058/2016

Objeto: Contratação de empresa especializada no forne-
cimento de combustível (gasolina, óleo diesel, óleo diesel 
S/10, álcool e Arla-32) para atender a frota de veículos 
e máquinas de propriedade e/ou locados pela Prefeitura 
Municipal de Nova Venécia/ES, pelo Fundo Municipal de 
Assistência Social, pelo Fundo Municipal de Saúde.

Credenciamento: das 08:00 às 08:30 horas do dia 
28/12/2016.

Recebimento das Propostas: até às 08:30 horas do dia 
28/12/2016.

O Edital poderá ser obtido pelo e-mail licitacaonv@hot-
mail.com ou pelo site www.novavenecia.es.gov.br ou na 
sala de Licitações, de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 
12:00, no endereço sito na Av. Vitória, nº 347 – Centro - 
Nova Venécia – ES.

Informações pelo tel. (27) 3752-9004.

Nova Venécia, 15/12/2016.

TATIANY DA SILVA PIROLA

PREGOEIRA

Pedro Canário

Câmara muNiCiPal

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA LICITAÇÃO - PROC. Nº 5.862/2016
Publicação Nº 68067

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Rogério Moura de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Pedro Canário, no uso das atribuições que me são conferi-
das, reconhece e RATIFICA o processo 6.022/2016, DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fulcro nos termos do art. 24, inciso 
X, da Lei 8.666/93, em favor de CELSO P FURTADO COMERCIO E REFRIGERAÇÃO, que tem por objeto a contratação 
de empresa especializada em manutenção de ar condicionados, com valor global de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos 
reais).

Pedro Canário-ES, 14 de Dezembro de 2016.

ROGÉRIO MOURA DE OLIVEIRA

Presidente da Câmara Municipal

http://www.novavenecia.es.gov.br
http://www.novavenecia.es.gov.br
mailto:licitacaonv@hotmail.com
mailto:licitacaonv@hotmail.com
mailto:licitacaonv@hotmail.com
http://www.novavenecia.es.gov.br
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Santa Teresa

Prefeitura

DECRETO 372/2016
Publicação Nº 68059

DECRETO Nº 372/2016

APROVA O PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AM-
BIENTAIS – PPRA, O PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO 
DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO E O LAUDO TÉCNICO 
DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO – LTCAT DO 
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-
pírito Santo, no uso de suas atribuições;

DECRETA:

Art. 1.º Ficam aprovados o Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais – PPRA, o Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional – PCMSO e o Laudo Técnico das 
Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT do Município 
de Santa Teresa de acordo com os Laudos elaborados pela 
Empresa SEGTRABES Segurança do Trabalho Especializa-
da LTDA – ME, CNPJ nº 13.207.013/0001-88, Contrato de 
Prestação de Serviços nº 008/2016.

Art. 2.º Os recursos financeiros destinados a cobertura 
das despesas decorrentes deste Decreto, correrão por 
conta do orçamento anual de cada Secretaria Municipal.

Art. 3.º Cada Secretaria Municipal deverá informar ao Se-
tor de Recursos Humanos, através do Quadro de Movi-
mentação de Pessoal – QMP, os Servidores que fazem jus 
a percepção do Adicional de Insalubridade e Adicional de 
Periculosidade em cada mês, com o devido percentual.

Art. 4.º Este Decreto entra em vigor no dia 1º de janeiro 
de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do 
Espírito Santo, em 15 de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

PREFEITO MUNICIPAL

LEI 2657/2016
Publicação Nº 68058

LEI Nº 2.657/2016

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE 
SANTA TERESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

O Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito 

Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 

sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Muni-
cípio de Santa Teresa, para o exercício financeiro de 2017 
no valor de R$ 67.209.796,75 (sessenta e sete milhões, 
duzentos e nove mil, setecentos e noventa e seis Reais e 
setenta e cinco centavos), compreendendo o orçamento 
dos poderes, seus fundos e órgãos da Administração Mu-
nicipal.

Art. 2.º A Receita será realizada mediante arrecadação de 
tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na 
forma da legislação em vigor, assim representadas:

1 – RECEITAS CORRENTES 72.256.489,22

1.1 – Receita Tributária 4.865.000,00

1.2 – Receita de Contribuições 750.000,00

1.3 – Receita Patrimonial 702.500,00

1.4 – Transferências Correntes 65.264.971,35

1.5 – Outras Receitas Correntes 674.017,87

2 – RECEITAS DE CAPITAL 1.822.800,00

2.1 – Alienação de Bens 20.000,00

2.2 – Transferências de Capital 1.802.800,00

SUB – TOTAL 74.079.289,22

Dedução da Receita Corrente (FUNDEB) (6.869.492,47)

TOTAL LÍQUIDO 67.209.796,75

Art. 3.º As despesas serão realizadas segundo a discri-
minação dos quadros de programa de trabalho e natureza 
da despesa, integrantes desta Lei, conforme os seguintes 
desdobramentos:

DESPESA POR FUNÇÕES

01 – Legislativa 2.640.000,00

04 – Administração 8.433.712,87

08 – Assistência Social 3.324.793,29

10 – Saúde 20.229.461,68

12 – Educação 18.487.328,91

13 – Cultura 1.584.500,00
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15 – Urbanismo 6.423.000,00

16 – Habitação 45.000,00

17 – Saneamento 1.430.000,00

18 – Gestão Ambiental 946.000,00

20 – Agricultura 1.840.000,00

26 – Transporte 541.000,00

27 – Desporto e Lazer 785.000,00

99 – Reserva de Contingência 500.000,00

TOTAL    67.209.796,75

POR ÓRGÃOS DE GOVERNO

001 - Câmara Municipal 2.640.000,00

002 - Gabinete do Prefeito 574.500,00

003 - Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Es-
tratégicos 523.000,00

004 - Secretaria Municipal da Fazenda 2.672..712,87

005 - Secretaria Municipal de Administração e Rec. Huma-
nos 4.161.500,00

006 - Secretaria Municipal de Agric. e Desenv. Econômico 
1.840.000,00

007 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 785.000,00

008 - Secretaria Municipal de Educação 18.487.328,91

009 - Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura 
7.853.000,00

010 - Secretaria Municipal de Assistência Social 
3.324.793,29

011 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente 946.000,00

012 - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura 
1.584.500,00

013 - Secretaria Municipal de Transporte 541.000,00

014 - Fundo Municipal de Saúde 20.229.461,68

015 - Secretaria Municipal de Articulação Institucional. e 
Política 70.000,00

016 – Procuradoria Jurídica 303.500,00

017 – Controladoria Interna 173.500,00

018 – Reserva de Contingência 500.000,00

TOTAL 67.209.796,75

Art. 4.º Ficam o Poder Executivo e o Poder Legislativo 
autorizados a:

I - Realizar operações de crédito por antecipação da Recei-
ta Orçamentária, observado o disposto na Legislação Fede-
ral e as normas do art. 32 da Lei Complementar 101/2000 
e outras legislações pertinentes para a matéria;

II - Tomar medidas que julgar necessárias para o cumpri-
mento das metas estabelecidas no Plano Plurianual, bem 
como fazer os ajustes necessários para o cumprimento da 
Lei Complementar 101/2000, principalmente nas despe-
sas com pessoal;

III - Abrir Crédito Adicional Suplementar até o limite de 
15% (quinze por cento), obedecidas as disposições do Art. 
7º, I e Art. 42 e do § 1º, incisos I, II e III, do Art. 43, da 
Lei Federal n° 4.320/64..

Art. 5.º Os recursos da Reserva de Contingência serão 
destinados ao atendimento de passivos contingentes e 
outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de 
resultado primário positivo se for o caso, e também para 
abertura de Créditos Adicionais Suplementares conforme 
disposto na Portaria MOG nº 42/1999, art. 5º, Portaria In-
terministerial STN/SOF nº 163/2001 art. 8º e art. 5º III, 
"b" da LRF.

Parágrafo Único. Caso estes não se concretizem até o 
dia 31 de outubro de 2017, poderão ser utilizados para 
abertura de créditos adicionais suplementares de dotações 
que se tornaram insuficientes, por ato do Chefe do Poder 
Executivo Municipal.

Art. 6.º Se o Projeto de Lei Orçamentária Anual não for 
encaminhado à sanção até o inicio do exercício financeiro 
de 2017, fica o Executivo Municipal autorizado a executar 
a proposta orçamentária na forma original, até a sanção 
da respectiva Lei.

Art. 7.º Os créditos especiais e extraordinários, abertos 
nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser rea-
bertos nos limites dos seus saldos, sendo incorporados ao 
orçamento financeiro do exercício subsequente, por ato do 
Chefe do Poder Executivo.

Art. 8.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo os seus efeitos a partir 1° de janeiro do ano 
2017 e revoga as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do 
Espírito Santo, em 15 de dezembro de 2016.

CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO

PREFEITO MUNICIPAL
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São Gabriel da Palha

Prefeitura

       DECISÃO  PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N.º1986/2016 DE 01/04/2016   PREGÃO PRESEN-
CIAL N° 27/2016 REEDITADO EM 23/09/2016.

Publicação Nº 68052

DECISÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º1986/2016 de 01/04/ 
2016

PREGÃO PRESENCIAL N° 27/2016 Reeditado em 
23/09/2016.

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de ser-
viços de licenciamento, implantação, atualização, desen-
volvimento, customizado e hospedagem de solução de 
software a ser empregada no gerenciamento de conteúdo 
e serviços para o “Portal do Cidadão” do município de São 
Gabriel da Palha, na internet pública – www.saogabriel.
es.gov.br.

I - Considerando o parecer da Procuradoria Geral do Muni-
cípio, verifico que o presente processo encontra-se sanea-
do respeitando os preceitos constantes do art. 3º da Lei 
Federal 8.666/93, motivo pelo qual HOMOLOGO todas as 
decisões do Pregoeiro Oficial.

II- Acolho o parecer jurídico n.º 1.190/2016 fls. 126 e ma-
nifestação da Controladoria Geral do Município fls. 127, 
tendo em vista que a presente Licitação foi considerada 
FRACASSADA;

III – Remeto os autos a Secretaria Municipal de Adminis-
tração para proceder com a publicação da presente deci-
são no Diário Oficial.

VI – Após, enviar os autos ao Departamento de Compras e 
Contratos para nova pesquisa de preço de mercado e, em 
seguida proceder com a repetição do certame licitatório;

V – Após, proceda-se com os trâmites legais.

Os autos se encontram com vista franqueada aos interes-
sados.

São Gabriel da Palha, 15 de dezembro de 2016.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 695/2016- EXONERA SERVIDOR
Publicação Nº 68080

DECRETO Nº 695/2016, DE 06 DE DEZEMBRO DE 
2016.

EXONERA 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 - EXONERAR a Senhora ELIANI DOS SANTOS, 
Matrícula 4077, do Cargo Comissionado de Secretária Mu-
nicipal Interina, da Secretaria Municipal do Trabalho, As-
sistência, Desenvolvimento Social e Família, da Prefeitura 
Municipal de São Gabriel da Palha, a partir de 06 de de-
zembro de 2016.

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

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, 06 de dezembro de 2016.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

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

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração Interino
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DECRETO Nº 696/2016- NOMEIA SERVIDOR
Publicação Nº 68081

DECRETO Nº 696/2016, DE 06 DE DEZEMBRO DE 
2016.

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 a Senhora AGNES NOGUEIRA COU-
TO, para exercer o Cargo Comissionado de Secretária Mu-
nicipal, da Secretaria Municipal do Trabalho Assistência, 
Desenvolvimento Social e Família, da Prefeitura Municipal 
de São Gabriel da Palha, a partir de 06 de dezembro de 
2016.

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

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, 06 de dezembro de 2016.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

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

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração Interino

DECRETO Nº 698/2016- ALTERA DECRETO
Publicação Nº 68082

DECRETO Nº 698/2016, DE 09 DE DEZEMBRO DE 
2016.

ALTERA DECRETO

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

CONSIDERANDO que o Decreto nº 555, de 16/10/2013, 
que Nomeia Comissão Especial para avaliação de imóveis;

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 
6738/2016, de 07/12/2016, da Secretaria Municipal do 
Trabalho, Assistência, Desenvolvimento Social e Família,

D E C R E T A:

Art. 1º - O Artigo 1º do Decreto nº 555/2013, de 16 de 
outubro de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1° - Nomear Comissão Especial multidisciplinar com-
posta por: VICTOR DE BARCELLOS TESOLINI - Presidente, 
ELIANE CRISTINA ALVES BASTIANELLO, FABRÍCIO BE-
ZERRA CARLOS DE SOUZA e JOSE ALBERTO COUTINHO 
- Membros, encarregada de avaliar imóveis para locação 
social em atendimento às famílias em situação de vulnera-
bilidade e risco social.”

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

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 09 de dezembro de 2016.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

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

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração Interino

DECRETO Nº 699/2016- NOMEIA SERVIDOR
Publicação Nº 68083

DECRETO Nº 699/2016, DE 09 DE DEZEMBRO DE 
2016.

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:
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Art. 1º - NOMEAR a senhora BRISSA BIAZATTI, Matrícula 
4003, Assistente Administrativo, Carreira VI, Classe “C”, 
para exercer o Cargo Comissionado de Diretor do Departa-
mento de Recursos Humanos, Padrão CC-2, da Secretaria 
Municipal de Administração, da Prefeitura Municipal de São 
Gabriel da Palha, a partir de 01 de dezembro de 2016.

Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a data de 01 de dezembro 
de 2016.

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 09 de dezembro de 2016.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

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

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração Interino

DECRETO Nº 704/2016- NOMEIA SERVIDOR
Publicação Nº 68079

DECRETO Nº 704/2016, DE 13 DE DEZEMBRO DE 
2016.

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 DAYSON MARCELO BARBOSA 
para exercer o Cargo Comissionado de Procurador Geral do 
Município, da Procuradoria Geral, da Prefeitura Municipal de 
São Gabriel da Palha, a partir de 28 de novembro de 2016.

Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a data de 28 de novembro 
de 2016.

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 13 de dezembro de 2016.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

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

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração Interino

DECRETO Nº 705/2016- NOMEIA SERVIDOR
Publicação Nº 68078

DECRETO Nº 705/2016, DE 13 DE DEZEMBRO DE 
2016.

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 MARCOS SANTOS NUNES, 
para exercer o Cargo Comissionado de Diretor do Depar-
tamento de Transporte em Saúde, Padrão CC-2, na Secre-
taria Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal de São 
Gabriel da Palha, a partir de 17 de novembro de 2016.

Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a 17 de novembro de 
2016.

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, 13 de dezembro de 2016.
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HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

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

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração Interino

PORTARIA Nº 024/2016- SEMSUT- DESIGNA SERVI-
DOR

Publicação Nº 68049

PORTARIA Nº 024/2016- SEMSUT DESIGNA SERVI-
DOR

Adelino Pinaffo Junior, Secretário Municipal de Ser-
viços Urbanos e Transporte, Nomeado através do N.º 
689/2016, de 1º de dezembro de 2016, 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 deverá ser designado para Fiscal 
do Contrato, servidor que disponha de perfil para o perfei-
to desempenho da função;

CONSIDERANDO que o Fiscal do Contrato o servidor 
Ayres Alves da Luz foi exonerado.

R E S O L V E:

Art. 1.º - DESIGNAR o servidor ROSALINO ALVES, Ma-
trícula 000413, Cargo: Calceteiro, para atuar como Fiscal 
do Contrato Nº 91/2014, de 11/09/2014, celebrado COM 
SENHOR ANTONIO AMARO GAVA em cumprimento ao dis-
posto 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, retroagindo seus efeitos a 1.º de dezembro de 
2016.

Art. 4.º - Revogando-se as disposições em contrário, em 
especial a Portaria nº 12/2016.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Transporte, em 
15 de dezembro de 2016.

ADELINO PINAFFO JUNIOR

Secretário Municipal de Serviços Urbanos e Transporte

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

PORTARIA Nº 1.189/2016- DESLIGA SERVIDOR POR 
MOTIVO DE APOSENTADORIA

Publicação Nº 68085

PORTARIA Nº 1.189/2016

DISPÕE SOBRE O DESLIGAMENTO DO SERVIÇO 
ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
POR MOTIVO DE APOSENTADORIA DA SERVIDORA 
PÚBLICA MARIA DE FATIMA VENTURA COUTINHO.

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

R E S O L V E:

Art. 1º - DESLIGAR do serviço público, por motivo de 
aposentadoria, a Servidora MARIA DE FATIMA VENTU-
RA COUTINHO, Matrícula 323, Auxiliar de Assistência So-
cial, Carreira III, Classe “M”, pertencente ao Quadro de 
Pessoal Civil do Município de São Gabriel da Palha, nos 
termos do Artigo 30, Inciso IV, da Lei Complementar nº 
44/2015, de 19/11/2015.

Art. 2º- O setor de pessoal da Secretaria Municipal de 
Administração efetivará o desligamento, a partir do dia 08 
de dezembro de 2016.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
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Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha - 
ES, em 07 de dezembro de 2016.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

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

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração Interino

PORTARIA Nº 1.191/2016- CONCEDE GRATIFICA-
ÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO

Publicação Nº 68086

PORTARIA Nº 1.191/2016 CONCEDE GRATIFICAÇÃO 
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO

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

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER ao servidor GABRIEL WALLACE DIAS 
CAMPOSTRINI, Matrícula 146, Motorista, Carreira V, Classe 
“N”, nomeado pelo Decreto nº 1.487/95, de 01/08/1990, 
adicional por tempo de serviço, correspondente ao 6º (sex-
to) quinquênio, fazendo jus a perceber mais 10% (dez por 
cento) sobre seus vencimentos, a partir de 01 de dezem-
bro de 2016, conforme estabelece o Artigo 73 e seus pará-
grafos, da Lei Complementar nº 44/2015, de 19/11/2015.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a data de 01 de dezembro 
de 2016.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal em Exercício de São Gabriel 
da Palha, em 12 de dezembro de 2016.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

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

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração Interino

PORTARIA Nº 1.192/2016- DIVULGA AVALIAÇÕES
Publicação Nº 68087

PORTARIA Nº 1.192/2016

DISPÕE SOBRE O RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO ANUAL 
PARA FINS DE PROGRESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MU-
NICIPAL.

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

CONSIDERANDO a Lei nº 2.571/2015, de 19/11/2015, 
que “Dispõe Sobre a Reestruturação do Plano de Carreira e 
Define o Sistema de Vencimentos dos Servidores Públicos 
do Quadro de Cargos do Poder Executivo do Município de 
São Gabriel da Palha”;

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 44/2015, de 
19/11/2015 –“Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servi-
dores Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do Mu-
nicípio de São Gabriel da Palha, das Autarquias e Funda-
ções Públicas Municipais” contempla em seus artigos 34 a 
38 o direito a promoção e/ou progressão;

CONSIDERANDO, outrossim, que a Prefeitura Municipal, 
através do Decreto nº 559/2008, de 10/09/2008, aprovou 
o regulamento de Avaliação dos Servidores Públicos Muni-
cipais de São Gabriel da Palha - ES;

CONSIDERANDO, que foi designada uma Comissão de Ava-
liação, através da Portaria nº 595/2010, de 15/08/2010;

CONSIDERANDO, finalmente, o Processo nº 5016/2016 de 
31/08/2016,

R E S O L V E:

Art. 1º - Promover a Servidora GENILZA VIEIRA para a 
Referência 2, relativo ao Biênio 01/07/2004 a 30/06/2006.

Art. 2º - Promover a Servidora GENILZA VIEIRA para a 
Referência 3, relativo ao Biênio 01/07/2006 a 30/06/2008.

Art. 3º - Promover a Servidora GENILZA VIEIRA para a 
Referência 4, relativo ao Biênio 01/07/2008 a 30/06/2010.

Art. 4º - Promover a Servidora GENILZA VIEIRA para a 
Referência 5, relativo ao Biênio 01/07/2010 a 30/06/2012.

Art. 5º - Promover a Servidora GENILZA VIEIRA para a 
Referência 6, relativo ao Biênio 01/07/2012 a 30/06/2014.

Art. 6º - Promover a Servidora GENILZA VIEIRA para a 
Referência 7, relativo ao Biênio 01/07/2014 a 30/06/2016.

Art. 7º - Revoga-se a Portaria nº 75/2010 que promoveu 
a Servidora GENILZA VIEIRA, para a Referência 2, refe-
rente ao Biênio 01/07/2008 a 30/06/2010.

Art. 8º - Revoga-se a Portaria nº 737/2012 que promoveu 
a Servidora GENILZA VIEIRA, para a Referência 3, refe-
rente ao Biênio 01/07/2010 a 30/06/2012.

Art. 9º - Revoga-se a Portaria nº 822/2014 que promoveu 
a Servidora GENILZA VIEIRA, para a Referência 4, refe-
rente ao Biênio 01/07/2012 a 30/06/2014.

Art. 10º - Revoga-se a Portaria nº 1.079/2016 que pro-
moveu a Servidora GENILZA VIEIRA, para a Referência 
5, referente ao Biênio 01/07/2014 a 30/06/2016.
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PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha - 
ES, em 13 de dezembro de 2016.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

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

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração Interino

ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 1.192/2016, DE 
13/12/2016.

RESULTADO DAS AVALIAÇÕES PARA FINS DE 
PROGRESSÃO

SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Nº Servidora Ava-
liada Cargo Biênios

Refe-
rência 
Atual

Per-
centual 
Obtido

01 GENILZA VIEIRA Professor 
MAPA

01/07/2004 
a 30/06/2006 2 100%

02 GENILZA VIEIRA Professor 
MAPA

01/07/2006 
a 30/06/2008 3 100%

03 GENILZA VIEIRA Professor 
MAPA

01/07/2008 
a 30/06/2010 4 100%

04 GENILZA VIEIRA Professor 
MAPA

01/07/2010 
a 30/06/2012 5 88%

05 GENILZA VIEIRA Professor 
MAPA

01/07/2012 
a 30/06/2014 6 100%

06 GENILZA VIEIRA Professor 
MAPA

01/07/2014 
a 30/06/2016 7 100%

PORTARIA Nº 1.194/2016- SUSPENDE PERÍODO DE 
FÉRIAS

Publicação Nº 68077

PORTARIA 1.194/2016

SUSPENDE PERIODO DE FÉRIAS.

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

CONSIDERANDO o Memorando nº 116/2016, de 05 de de-
zembro de 2016, do Gabinete do Prefeito, de São Gabriel 
da Palha – ES,

R E S O L V E:

Art. 1º - SUSPENDER as férias do(a) Servidor(a) MURI-
LO CABRAL DE LACERDA, Matrícula 4006, Contador, re-
ferente ao período aquisitivo de 2015/2016, que seriam 
gozadas de 05 a 17 de dezembro de 2016, por imperiosa 
necessidade do serviço, as quais serão gozadas em perío-
do oportuno.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos a data de 05 de dezem-
bro de 2016.

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

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha - 
ES, em 13 de Dezembro de 2016.

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS

Prefeito Municipal

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

VALDECIR PINTO CEZAR

Secretário Municipal de Administração Interino

PORTARIA Nº. 008/2016- SMTADSF-DESIGNA SER-
VIDOR

Publicação Nº 68054

PORTARIA Nº. 008/2016- SMTADSF DESIGNA SER-
VIDOR

AGNES NOGUEIRA COUTO, Secretária Municipal do Tra-
balho, Assistência, Desenvolvimento Social e Família da 
Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do 
Espírito Santo, nomeada pelo Decreto N.º 695/2016, de 
06 de dezembro de 2016, usando das atribuições legais 
que lhe confere o Decreto N.º 139/2010, de 31 de março 
de 2010, da Prefeitura Municipal, 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, Relatórios 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 deverá ser designado para Fiscal 
do Contrato, servidor que disponha de perfil para o perfei-
to desempenho da função,
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R E S O L V E:

Art. 1.º - DESIGNAR o Servidor JOSÉ RODRIGO PAR-
TELLI, Matrícula n°. 3460, Escriturário, para atuar como 
Fiscal do Contrato n°. 37/2016, celebrado com a Empre-
sa da Vila Comércio LTDA ME, em cumprimento ao dispos-
to 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 pu-
blicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência, desenvolvi-
mento Social e Família, em 15 de dezembro de 2016.

AGNES NOGUEIRA COUTO

Secretária Municipal do Trabalho, Assistência, Desenvolvi-
mento Social e Família.

Câmara muNiCiPal

DECISÃO FINAL-PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2016 - REEDIÇÃO
Publicação Nº 68064

DECISÃO FINAL

Processo Administrativo nº 050/2016 de 01/02/2016.

Procedimento Licitatório nº 03/2016

Pregão Presencial nº 03/2016 - REEDIÇÃO

OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviço especializado visando à organização e realização de Concurso 
Público de Provas e Títulos para a Câmara Municipal de São Gabriel da Palha – ES.

Em vista das decisões tomadas por esta Pregoeira, conforme Ata nº 04/2016 – Pregão nº 03/2016 - REEDIÇÃO, neste mo-
mento confirmo a Empresa INSTITUTO BRASILEIRO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL 
LTDA EPP, vencedora do certame e adjudico o objeto à referida Empresa no valor de R$ 41,00 (quarenta e um reais) por 
candidato inscrito, podendo o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, proceder 
com a homologação, passando a empresa a ter o direito de proceder com o fornecimento dos serviços, nos termos do 
Edital de Pregão Presencial nº 03/2016 - REEDIÇÃO.

Por fim, após publicar o resultado desta licitação na Imprensa Oficial desta Casa de Leis, cumprindo o que determina o art. 
3º da Lei Federal nº 8.666/93 consolidada com o art. 19 da Lei Orgânica do Município, encaminho a Procuradoria Geral e 
ao Núcleo de Controle Interno, ambos para análise em sua fase final.

São Gabriel da Palha-ES, 15 de dezembro de 2016.

DANIELI SAAGER

Pregoeira

Certidão de Publicação 
Publicado no Diário Oficial dos Municípios no 

dia ____ de setembro de 2016. 
 

___________________________ 
Carimbo/Assinatura



16/12/2016 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 658

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 63

São José do Calçado

Prefeitura

LEI COMPLEMENTAR Nº 001, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2016.
Publicação Nº 68033

 

Prefeitura Municipal de São José do Calçado 
Administração 2013/2016 

1 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 001, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2016. 
 

INSTITUI O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO 
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES. 

 
 

A Prefeita Municipal de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, 
comfundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, no que 
dispõem os arts. 30, I e II; 145 e 156, bem como o previsto no § 3º e § 4º do 
art. 34, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e na Lei 
Orgânica do Município, no uso de suas atribuições legais, faz saber que 
Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei Complementar: 

 
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

 
Art. 1º Esta Lei, para todos os efeitos legais e jurídicos, denomina-se 
Código Tributário do Município de São José do Calçado-ES. 

 
Parágrafo único O presente diploma abrange todo o Município de São  
José do Calçado/Espírito Santo, dispondo sobre o ordenamento tributário, 
em conformidade com a Constituição Federal, com o Código Tributário 
Nacional, bem como, no que forem pertinentes, a Legislação Federal e 
Estadual, as Resoluções do Senado Federal e da Lei Orgânica Municipal, 
nos estritos limites de sua competência. 

 
Livro Primeiro 

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO 
 

TÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 2º Compreende o Sistema de Normas Tributárias do Município de São 
José do Calçado os princípios e as normas gerais estabelecidas pela 
Constituição Federal, Tratados Internacionais recepcionados pelo Estado 
Brasileiro, Constituição Estadual, Lei Orgânica do Município, Leis 
Complementares de alcance  nacional, estadual  e  municipal,  sobretudo  o 
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Código Tributário Nacional, e, especialmente este Código Tributário e de 
Rendas, além dos demais atos normativos, a exemplo de leis ordinárias, 
decretos, portarias, instruções normativas, convênios e praxes 
administrativas, cuja aplicação dependerá da conformidade com a  
natureza do tributo ou da renda. 

 
Art. 3º Integram o Sistema Tributário do Município, observado os 
princípios constitucionais, os seguintes tributos: 

 
I - Impostos sobre: 
a) a Propriedade Predial e Territorial Urbana –IPTU; 
b) Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN; 
c) A Transmissão Inter Vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de Bens 
Imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis– 
ITBI-IV. 

 
II - Taxas decorrentes: 
a) do exercício regular do poder de polícia: 
1. Taxa de licença de localização e/ou funcionamento de estabelecimento; 
2. Taxa de licença de funcionamento de estabelecimento em horário 
especial; 
3. Taxa de Licença para veiculação de publicidade em geral; 
4. Taxa de Licença de execução de obras, arruamentos e loteamentos; 
5. Taxa de Licença de ocupação de áreas em terrenos ou vias e logradouros 
públicos. 
6. Taxa de Vigilância Sanitária; 

 
b) da utilização de serviços públicos municipais: 
1. Taxa de expediente e serviços diversos; 
2. Taxa de serviços urbanos: 
2.1. Taxa de coleta de lixo; 
2.2. Taxa de limpeza pública; 
2.3. Taxa de conservação de vias e logradouros públicos. 

III – Contribuições Municipais: 
a) De Melhoria; 
b) para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública. 
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TÍTULO II 
DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Capítulo I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 4º A expressão "legislação tributária municipal" compreende as leis, 
os decretos, as normas complementares e convênios firmados pelo 
Município que versem, no todo ou em parte, sobre tributos municipais e 
relações jurídicas a eles pertinentes. 

 
Art. 5º São normas complementares das leis e dos decretos: 
I - os atos normativos das autoridades administrativas; 
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição 
administrativas do Município; 
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades 
administrativas; 
IV - os convênios celebrados pelo Município com órgão da administração 
federal, estadual ou municipal. 

 
Parágrafo Único A observância das normas referidas neste artigo excluia 
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do 
valor monetário da base de cálculo do tributo. 

 
Art. 6º Salvo disposição em contrário entram em vigor: 
I - os atos normativos, tratados no art. 5º, inciso I, na data da sua 
publicação; 
II - as decisões, tratadas no art. 5º, inciso II, quanto a seus efeitos 
normativos, trinta dias após sua publicação; 
III - os convênios, tratados no art. 5º, inciso IV, nas datas neles previstas. 

 
Art. 7º Na ausência de disposição expressa, a autoridade fiscal, em relação 
à Legislação Tributária, utilizará, sucessivamente, na seguinte ordem: 
I - a analogia; 
II - os princípios gerais de direito tributário; 
III - os princípios gerais de direito público; 
IV – a equidade. 
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§1º O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo 
não previsto em Lei. 

 
§2º O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do tributo 
devido. 

 
Art. 8º Interpreta-se literalmente a Legislação Tributária que disponha 
sobre: 
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; 
II - outorga de isenção; 
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

 
Capítulo II 

LIMITAÇÕES DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA 
 

Art. 9º Os impostos municipais não incidem sobre: 
I - o patrimônio ou os serviços da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios; 
II - os templos de qualquer culto; 
III – o patrimônio ou os serviços dos partidos políticos, e das instituições 
de educação ou de assistência social, observando os seguintes requisitos: 
1 - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas 
rendas, a título de lucro ou de participação no seu resultado; 
2 - aplicarem, integralmente, no país os seus recursos na manutenção dos 
seus objetivos institucionais; 
3 - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros 
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. 

 
§1º O disposto neste artigo não exclui a atribuição, por lei, às entidades 
nele referidas da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba 
reter na fonte e não as dispensa da prática de atos, previstos em lei, 
assecuratórios do cumprimento de obrigações tributárias por terceiros. 
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§ 2º O disposto no inciso I aplica-se, exclusivamente, aos serviços próprios 
das pessoas jurídicas de direito público ali referidas e inerentes aos seus 
objetivos; 

 
§ 3º Os requisitos constantes deste artigo devem ser comprovados  
perante as repartições fiscais competentes nos serviços de arquivo do 
Poder Executivo. 

 
Art. 10 O disposto no inciso I do art. 9º, observados os seus §§ 1º, 2º e 3º, é 
extensivo às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder 
Público, no que se refere ao patrimônio e aos serviços, vinculados às suas 
finalidades essenciais ou delas decorrentes. 

 
Art. 11 A falta de cumprimento dos requisitos do inciso III do art.9º, ou  
das disposições do seu § 1º, implicará a suspensão do benefício. 

 
Art. 12 Os serviços a que se refere o inciso III do art. 9º são 
exclusivamente, aqueles diretamente relacionados com os objetivos 
institucionais das entidades ali mencionadas, previstos os respectivos 
estatutos ou em atos constitutivos. 

 
Art. 13 É vedado ao Município estabelecer diferença tributária entre bens 
de qualquer natureza em razão de sua procedência ou de seu destino. 

 
TÍTULO III 

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 
Capítulo I 

DISPOSIÇÃO GERAL 
 

Art. 14 A obrigação tributária é principal e acessória. 
 

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por 
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se 
juntamente com o crédito dela decorrente. 
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§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária, e tem por 
objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas, no interesse da 
arrecadação ou fiscalização dos tributos. 

 
§ 3º A simples inobservância de obrigação acessória, converte-a em 
obrigação principal, em relação à penalidade pecuniária. 

 
Capítulo II 

SUJEITO ATIVO 
 

Art. 15 Sujeito ativo da obrigação tributária é o Município do São José do 
Calçado, ou aqueles definidos pela legislação municipal, titular da 
competência para exigir o cumprimento das obrigações relativas aos 
tributos, nos termos do sistema constitucional tributário. 

 
Capítulo III 

SUJEITO PASSIVO 
 

Art. 16 Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao 
pagamento do tributo ou penalidade pecuniária. 

 
Parágrafo Único O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 
I – contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que 
constitua o respectivo fato gerador; 
II – responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua 
obrigação decorra de disposição expressa da lei. 

 
Art. 17 Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às 
prestações que constituem o seu objeto. 

 
Capítulo IV 

SOLIDARIEDADE 
 

Art. 18 São solidariamente obrigados: 
I - as pessoas físicas ou jurídicas, que tenham interesse comum na 
situação, que constitua fato gerador da obrigação principal; 
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II - a pessoa jurídica de direito privado, resultante de fusão, transformação 
ou incorporação, pelos tributos devidos pelas pessoas jurídicas de direito 
privado fusionadas, transformadas ou incorporadas; 
III - a pessoa física ou jurídica de direito privado, adquirente de outra, por 
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, 
industrial ou profissional, continuando a exploração deste, sob a mesma 
razão social ou não, ou sob empresa individual, pelos tributos relativos ao 
fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato: 
a) Integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, 
indústria ou atividade; 
b) Subsidiariamente, com o alienante, se este prosseguir na exploração ou 
iniciar dentro de seis meses, a contar da data da alienação, nova atividade 
no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão. 
IV - Todos aqueles que, mediante conluio, colaborarem para a sonegação 
de tributos devidos ao Município. 

 
Parágrafo Único O disposto no inciso II aplica-se à extinção de pessoas 
jurídicas de direito privado, quando qualquer sócio remanescente, ou seu 
espólio, continue a exploração da respectiva atividade, sob a mesma ou 
outra razão social, ou sob empresa individual. 

 
Capítulo V 

CAPACIDADE TRIBUTÁRIA 
 

Art. 19 A capacidade tributária passiva independe: 
I - da capacidade civil das pessoas naturais; 
II - de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação 
ou limitação do exercício de atividades comerciais, civis, ou profissionais, 
ou da administração direta de seus bens ou negócios; 
III - de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que 
configure uma unidade econômica ou profissional. 

 
Capítulo VI 

DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO 
 

Art. 20 Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio 
tributário, considera-se como tal: 
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I -tratando-se de pessoa física, a sua residência ou sendo esta incerta ou 
desconhecida, o centro habitual de sua atividade; 
II -tratando-se de pessoa jurídica de direito privado, o lugar da sua sede, 
ou em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada 
estabelecimento; 
III - tratando-se de pessoa jurídica de direito público, qualquer de suas 
repartições no Município. 

 
Art. 21 Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos 
incisos do artigo anterior, considerar-se-á como domicílio tributário do 
contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens ou da ocorrência 
dos atos ou fatos que deram origem à obrigação. 

 
Art. 22 A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, 
quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do  
tributo, aplicando-se então a regra do artigo anterior. 

 
Art. 23 O domicilio fiscal será sempre consignado nos documentos e 
papéis dirigidos às repartições fiscais. 

 
Art. 24 Os contribuintes comunicarão à repartição competente a mudança 
de domicílio, no prazo do Regulamento. 

 
Capítulo VII 

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA 
Seção I 

Disposição Geral 
 

Art. 25 Sem prejuízo do disposto neste Capítulo, a responsabilidade pelo 
crédito tributário poderá ser atribuída a terceira pessoa vinculada ao fato 
gerador da responsabilidade da obrigação. 

 
Parágrafo Único Na hipótese deste artigo o contribuinte de direito terá 
em caráter supletivo, a responsabilidade pelo cumprimento total ou  
parcial da obrigação tributária. 
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Seção II 
 

Responsabilidade dos Sucessores 
 

Art. 26 O disposto nesta seção aplica-se por igual aos créditos tributários 
definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos atos 
nela referidos, e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde 
que relativos a obrigações tributárias surgidas até a referida data. 

 
Art. 27 Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a 
propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, as taxas pela 
prestação de serviços referentes a tais bens ou decorrentes do efetivo 
exercício do poder de polícia administrativa e contribuição de melhorias, 
sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste 
do título a prova de sua quitação. 

 
Parágrafo Único No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação 
ocorre sobre o respectivo preço. 

 
Art. 28 São pessoalmente responsáveis: 
I - o adquirente ou remetente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos 
ou remidos; 
II –o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos até a 
data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao 
montante do quinhão do legado ou da meação; 
III - o espólio pelos tributos devidos pelo "de cujus" até a data da sucessão. 

 
Art. 29 A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, 
transformação, incorporação ou cisão de outra ou em outra, é responsável 
pelos tributos devidos até a data do ato, pelas pessoas de direito privado 
fusionadas, transformadas, incorporadas ou cindidas. 

 
Parágrafo Único O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção 
de pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva 
atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente ou seu espólio, 
sob a mesma ou outra razão social, ou sob empresa individual. 
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Art.  30  A pessoa  natural ou jurídica de  direito privado que  adquirir    de 
outra, a qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, 
industrial ou profissional e continuar a respectiva exploração, sob a 
mesma ou outra razão social ou sob empresa ou nome individual,  
responde pelos tributos devidos até a data do ato, relativos ao fundo ou 
estabelecimento adquirido: 
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria 
ou atividade; 
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou 
iniciar, dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade 
no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão. 

 
Seção III 

Responsabilidade de Terceiros 
 

Art. 31 Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da 
obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este 
nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem 
responsáveis: 
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores; 
II –os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou 
curatelados; 
III-os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por 
estes; 
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio; 
V –o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou 
pelo concordatário; 
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos 
devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu 
ofício; 
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. 

 
Parágrafo Único O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de 
penalidades, as de caráter moratórias. 

 
Art. 32 São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a 
obrigações  tributárias  resultantes  de  atos  praticados  com  excesso     de 
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poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos: 
I - as pessoas referidas no artigo anterior; 
II - os mandatários, propostos e empregados; 
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de 
direito privado. 

 
Seção IV 

Responsabilidade por Infrações 
 

Art. 33 Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por 
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do 
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. 

 
Art. 34 A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da 
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e 
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela 
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de 
apuração. 

 
Parágrafo Único Não se considera espontânea a denúncia apresentada 
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de 
fiscalização relacionada com a infração. 

 
TÍTULO IV 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO 
 

Capítulo I 
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

 
Art. 35 Compete privativamente à autoridade administrativa municipal 
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o 
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato 
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, 
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e,  
sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

 
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada  e 
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obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. 
 

Capítulo II 
LANÇAMENTO 

 
Art. 36 O crédito Tributário regularmente constituído, somente se 
modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos 
casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensados, sob 
pena de responsabilidade funcional na forma da Lei, a sua efetivação ou as 
respectivas garantias. 

 
Art. 37 Compete privativamente à autoridade administrativa, constituir o 
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento 
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da 
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o 
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, 
propor a aplicação da penalidade cabível. 

 
Art. 38 Quando a legislação atribuir ao sujeito passivo o dever de  
antecipar o pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa, o 
lançamento opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando 
conhecimento da atividade exercida pelo obrigado, expressamente a 
homologa. 

 
Parágrafo Único Decorrido o prazo de cinco anos, a contar da ocorrência 
do fato gerador, sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, 
considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o 
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. 

 
Art. 39 O lançamento efetuar-se-á com base nos dados constantes do 
Cadastro Geral e nas declarações apresentadas pelos contribuintes, na 
forma e época estabelecidas nesta Lei e em Regulamento. 

 
Art. 40 Com o fim de obter elementos que lhe permitam verificar a 
exatidão das declarações apresentadas pelos contribuintes ou 
responsáveis e de determinar, com precisão, a natureza e o montante dos 
créditos tributários, a Fazenda Municipal poderá: 
I - exigir a qualquer tempo a exibição de livros e comprovantes dos atos   e 
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operações que possam constituir fato gerador da obrigação tributária; 
II –fazer inspeções nos locais e estabelecimentos onde se exercerem as 
atividades sujeitas a obrigações tributárias ou nos bens que constituam 
matéria tributária; 
III - exigir informações e comunicações escritas ou verbais; 
IV - notificar o contribuinte ou responsável para comparecer às 
repartições da Fazenda Municipal; 
V - requerer ordem judicial quando indispensável à realização de 
diligências, inclusive de inspeções necessárias ao registro dos locais e 
estabelecimentos, assim como dos objetos e livros dos contribuintes e 
responsáveis. 

 
Parágrafo Único Nos casos a que se refere o inciso V, os funcionários 
lavrarão termo de diligência, do qual constarão especificadamente os 
elementos examinados. 

 
Art. 41 É facultado aos prepostos da fiscalização o arbitramento de bases 
tributárias, quando ocorrer sonegação cujo montante não se possa 
conhecer exatamente. 

 
Art. 42 Do lançamento efetuado pela Administração será notificado o 
contribuinte, em seu domicílio tributário. 

 
§ 1º Quando o Município permitir que o contribuinte eleja domicílio 
tributário fora de seu território, a notificação far-se-á por via postal 
registrada com aviso de recebimento (AR). 

 
§ 2º A notificação far-se-á por edital, na impossibilidade de localização do 
contribuinte, ou na recusa de seu recebimento. 

 
Art. 43 O prazo para pagamento ou impugnação do lançamento será de 30 
(trinta) dias, contados do recebimento da notificação, pelo sujeito passivo. 

 
Art. 44 A notificação de lançamento conterá: 
I - o nome do sujeito passivo e seu domicílio tributário; 
II - a denominação do tributo e o exercício a que se refere; 
III - o valor do tributo, sua alíquota e a base de cálculo; 
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IV - o prazo para recolhimento ou impugnação; 
V - o comprovante, para o órgão fiscal, de recebimento pelo contribuinte. 

 
Art. 45 Enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública, poderão ser 
efetuados lançamentos omitidos ou procedida a revisão e retificação 
daqueles que contiverem irregularidade ou erro. 

 
Art. 46 O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode 
ser alterado em virtude de: 
I - impugnação do sujeito passivo; 
II - recurso de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no 
artigo anterior. 

 
Capitulo III 

SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 
 

Art. 47 A concessão de moratória será objeto de lei especial, atendidos os 
requisitos do Código Tributário Nacional. 

 
Art. 48 Suspenderá a exigibilidade do crédito tributário, apartir da data de 
sua efetivação ou de sua consignação judicial, o depósito do montante 
integral da obrigação tributária. 

 
Art. 49 A impugnação apresentada pelo sujeito passivo, bem como a 
concessão de medida liminar em mandado de segurança, suspendem a 
exigibilidade do crédito tributário, independentemente de prévio depósito. 

 
Parágrafo Único Os efeitos suspensivos cessam pela decisão 
administrativa desfavorável, no todo ou em parte, ao sujeito passivo e pela 
cassação da medida liminar concedida em mandado de segurança. 

 
Art. 50 A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não dispensa o 
contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias dependentes da 
obrigação principal ou dela consequentes. 

 
Capítulo IV 

EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 
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Art. 51 Extinguem o crédito tributário: 
I – o pagamento; 
II – a compensação; 
III -  a transação; 

IV – a remissão 
V - a prescrição e a decadência; 
VI - a conversão de depósito em renda; 
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos 
do disposto no art. 32 e seu parágrafo único; 
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do art. 55; 
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na 
órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória; 
X - a decisão judicial passada em julgado. 

 
Art. 52 Todo pagamento de tributo deverá ser efetuado em órgão 
arrecadador municipal ou estabelecimento de crédito autorizado pela 
administração, na forma do Regulamento e no prazo estipulado. 

 
§1º Quando não houver o prazo fixado na legislação tributária para 
pagamento, o vencimento do crédito ocorre 30 (trinta) dias após a data em 
que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

 
§2º Regulamento do Poder Executivo disciplinará a forma de pagamento 
dos tributos municipais e o calendário fiscal do Município de São José do 
Calçado. 

 
Art. 53 Os créditos tributários não pagos na data do vencimento terão 
seus valores atualizados, segundo os índices oficiais de correção 
monetária, acrescidos de juros de mora, seja qual for o motivo 
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis 
e da aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas na legislação 
tributária. 

 
Parágrafo Único Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora 
serão calculados do dia seguinte ao do vencimento e à razão de 1% (um 
por   cento)   ao   mês   calendário,   ou   fração,   calculados   sobre   o  valor 
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originário. 

Art. 54 O Poder Executivo poderá estabelecer, em Regulamento, descontos 
pela antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. 

 
Art. 55 A importância do crédito tributário pode ser consignada 
judicialmente pelo sujeito passivo, nos casos: 
I - de recusa de recebimento, ou subordinação deste ao pagamento de 
outro tributo, de penalidade, ou ao cumprimento de obrigação acessória; 
II - de subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências 
administrativas sem fundamento legal; 
III-de exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito público, de 
tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador. 

 
§ 1º Julgada procedente a consignação, o pagamento se reputa efetuado e  
a importância consignada é convertida em renda. 

 
§ 2º Julgada improcedente a consignação, no todo ou em parte, cobra-se o 
crédito acrescido de juros de mora, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

 
Art. 56 O sujeito passivo terá direito à restituição total ou parcial das 
importâncias pagas a título de tributo ou demais créditos tributários, nos 
seguintes casos: 
I –cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou em valor 
maior que o devido, em face da legislação tributária ou da natureza ou 
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; 
II –erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota, 
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de 
qualquer documento relativo ao pagamento; 
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. 

 
§ 1º A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, 
transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem 
prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a 
terceiros, estar por este expressamente autorizado arecebê-la. 

 
§ 2º A restituição total ou parcial dá lugar à restituição, na mesma 
proporção,  dos   juros   de   mora,   penalidades   pecuniárias   e        demais 
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acréscimos legais relativos ao principal, excetuando-se os acréscimos 
referentes a infrações de caráter formal. 

 
Art. 57 O direito de pleitear a restituição do tributo extingue-se como 
decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados: 
I - nas hipóteses dos incisos I e II do art. 50, da data de extinção do crédito 
tributário; 
II - na hipótese do inciso III do art. 50, da data em que se tornar definitiva a 
decisão administrativa ou transitar em julgado a decisão judicial que tenha 
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória. 

 
Art. 58 Prescreve em 2 (dois) anos a ação anulatória da decisão 
administrativa que denegar a restituição. 

 
Parágrafo Único O prazo de prescrição interrompe-se pelo início da ação 
judicial, recomeçando o seu curso, por metade, a partir da data da 
intimação validamente feita ao representante judicial da Fazenda 
Municipal. 

 
Art. 59 O pedido de restituição será feito à autoridade administrativa 
através de requerimento da parte interessada que apresentará prova do 
pagamento e as razões legais da pretensão. 

 
§1º A importância será restituída dentro de um prazo máximo de 30 
(trinta) dias a contar da decisão que se tenha tornado definitiva na esfera 
administrativa, favorável ao contribuinte. 

 
§2º A não restituição, no prazo definido, implicará, apartir de então, em 
atualização monetária, segundo os índices oficiais de correção, e na 
incidência de juros não capitalizáveis de 1% (um por cento) ao mês ou 
fração de mês. 

 
Art. 60 Após decisão irrecorrível favorável ao contribuinte, no todo ou em 
parte, serão restituídas de ofício ao impugnante as importâncias relativas 
ao montante do crédito tributário, depositadas na repartição fiscal para 
efeito de discussão. 
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Art.  61 a compensação de créditos tributários dependerá de lei específica. 
 

Art. 62 o Executivo Municipal encaminhará ao Legislativo Municipal 
Projeto de Lei regulamentando os casos de compensação dos créditos 
tributários. 

 
Art. 63 o Executivo Municipal por meio de lei específica regulamentará os 
casos de remissão. 

 
Art. 64 O direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário decai 
após 5 (cinco) anos, contados: 
I - da data em que tenha sido notificada ao sujeito passivo qualquer 
medida preparatória indispensável ao lançamento; 
II - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
deveria ter sido efetuado; 
III - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por 
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. 

 
Art. 65 A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 
(cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

 
§ 1º A prescrição se interrompe: 
I - pela citação pessoal feita ao devedor; 
II - pelo protesto judicial; 
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; 
IV - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial que importe em 
reconhecimento do débito pelo devedor. 

 
§ 2º A prescrição se suspende: 
I - durante o prazo de concessão de moratória até sua revogação, em 
conseqüência de dolo ou simulação do beneficiário ou de terceiros em 
benefício daquele. 
II - durante o prazo de concessão da remissão até sua revogação, em 
conseqüência de dolo ou simulação do beneficiário ou de terceiros em 
benefício daquele. 
III - a partir da inscrição do débito em Dívida Ativa, por 180 (cento e 
oitenta) dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer  antes 
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de findo aquele prazo. 
 

Art. 66 A autoridade municipal, qualquer que seja seu cargo ou função, e 
independentemente de vínculo empregatício ou funcional, responderá 
civil, criminal e administrativamente pela decadência ou prescrição de 
créditos tributários sob sua responsabilidade, ou que tenham ocorrido por 
sua omissão, cumprindo-lhe indenizar o Município dos valores 
correspondentes, devidamente atualizados pelos índices oficiaisde 
atualização monetária 

 
Art. 67 São também causas de extinção do crédito tributário a decisão 
administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita 
administrativa,  que  não  mais  possa  ser  objeto  de  ação  anulatória, bem 
como a decisão judicial da qual não caiba mais recurso a instância 
superior. 

 
Capítulo V 

EXCLUSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 
 

Art. 68 Excluem o crédito tributário: 
I – a isenção 
II – a anistia. 

 
Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o 
cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação 
principal cujo crédito seja excluído, ou dela conseqüente. 

 
Art. 69 A isenção é a dispensa do pagamento de tributo, por disposição 
expressa em lei. 

 
Art. 70 A isenção será concedida expressamente para  determinado 
tributo, com especificação das condições a que deve se submeter o sujeito 
passivo e, salvo disposição em contrário, não é extensiva: 
I - às taxas e à contribuição de melhoria; 
II - aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão. 

 
Art. 71 A isenção dependerá de lei específica. 
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Art. 72 A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas 
anteriormente à vigência da lei que a concede, não se aplicando aos atos 
qualificados em lei como crime, contravenção ou conluio ou tenham sido 
praticados com dolo, fraude, ou simulação pelo sujeito passivo ou terceiro 
em benefício daquele. 

 
Art. 73 A anistia pode ser concedida: 
I - em caráter geral; 
II - limitadamente; 

a) às infrações da legislação relativa a determinado tributo; 
b) às infrações punidas com penalidades pecuniárias até determinado 

montante, conjugadas ou não com penalidades de outra natureza,. 
c) à determinada região do território do Município, em função de 

condições a ela peculiares; 
 

Capítulo VI 
GARANTIAS E PRIVILÉGIOS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

 
Art. 74 Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens, 
que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento do crédito tributário 
a totalidade dos bens e das rendas, de qualquer origem ou natureza, do 
sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os gravados por 
ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual 
for a data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente 
os bens e rendas que a Lei declare absolutamente impenhoráveis. 

 
Art. 75 O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for a 
natureza ou o tempo da constituição, ressalvados os créditos decorrentes 
da Legislação do Trabalho. 

 
Art. 76 Salvo quando expressamente autorizado por lei, nenhum 
departamento da administração pública municipal, ou de suas autarquias, 
celebrará contrato ou aceitará proposta em concorrência pública sem que 
o contratante ou proponente faça prova da quitação de todos os tributos 
devidos à Fazenda, relativos à atividade em cujo exercício contrata ou 
concorre. 
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TÍTULO V 

INFRAÇÕES, DAS PENALIDADES E DOS ENCARGOS DA MORA 
Capítulo I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 77 Nenhuma ação ou omissão poderá ser punida como infração da 
legislação tributária sem que esteja definida como tal por lei vigente à data 
de sua prática, nem lhe poderá ser cominada penalidade não prevista em 
lei, nas mesmas condições. 

 
Art. 78 As normas tributárias que definem as infrações, ou lhe cominem 
penalidades, aplicam-se a fatos anteriores à sua vigência quando: 
I - exclua a definição de determinado fato como infração, cessando, à data 
da sua entrada em vigor, a punibilidade dos fatos ainda não 
definitivamente julgados e os efeitos das penalidades impostas por decisão 
definitiva; 
II – comine penalidade menos severa que a anteriormente prevista para 
fato ainda não definitivamente julgado. 

 
Art. 79 As normas tributárias que definem as infrações, ou lhe cominam 
penalidades, interpretam–se de maneira mais favorável ao contribuinte, 
em caso de dúvida quanto: 
I - à capitulação legal do fato; 
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza e 
extensão de seus efeitos; 
III - à autoria, imputabilidade ou punibilidade; 
IV - à natureza da penalidade aplicável ou à sua graduação. 

 
Capítulo II 

RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO 
 

Art. 80 A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da 
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e 
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela 
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de 
apuração. 
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Parágrafo Único Não se considera espontânea a denúncia apresentada 
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de 
fiscalização, relacionados com a infração. 

 
Capítulo III 
INFRAÇÕES 

 
Art. 81 Constitui infração toda ação ou omissão contrária às disposições 
da legislação tributária municipal. 

 
Art. 82 Será considerado infrator todo aquele que cometer, mandar, 
constranger ou auxiliar alguém na prática da infração e, ainda, os 
servidores municipais encarregados da execução das leis que, tendo 
conhecimento da infração, deixarem de denunciar, ou no exercício da 
atividade fiscalizadora, deixarem de notificar o infrator, ressalvada a 
cobrança de crédito tributário considerado anti econômico, definido em 
Ato do Poder Executivo. 

 
Parágrafo Único Se a infração resultar de cumprimento de ordem 
recebida de superior hierárquico, ficará este solidariamente responsável 
com o infrator. 

 
Art. 83 Constituem circunstâncias agravantes da infração, a falta ou 
insuficiência no recolhimento do tributo: 
I - o indício de sonegação; 
II – a reincidência. 

 
Art. 84 Caracteriza-se como indício de sonegação, quando o contribuinte: 
I – prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação 
que deva ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito público 
interno, com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento 
de tributos e quaisquer adicionais devidos por lei; 
II - inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos ou operações de 
qualquer natureza em documentos ou livros exigidos pelas leis fiscais, com 
a intenção de exonerar-se do pagamento de tributos devidos à Fazenda 
Municipal; 
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III -   alterar   faturas   e   quaisquer   documentos   relativos   a  operações 
mercantis com o propósito de fraudar a Fazenda Municipal; 
IV – fornecer ou emitir documentos graciosos ou alterar despesas, com o 
objetivo de obter dedução de tributos devidos à Fazenda Municipal, sem 
prejuízo das sanções administrativas cabíveis. 

 
Art. 85 Será considerado reincidente o contribuinte que: 
I - foi condenado em decisão administrativa com trânsito em julgado; 
II - foi considerado revel, e o crédito tiver sido inscrito em Dívida Ativa; 
III – não cumpriu com o pagamento do parcelamento de débito decorrente 
de auto de infração. 

 
Art. 86 Ocorrendo o disposto no art. 84, o Fisco Municipal fornecerá os 
documentos à Procuradoria do Município para a promoção da 
representação criminal contra o contribuinte. 

 
Capítulo IV 

PENALIDADES 
 

Art. 87 São penalidades tributárias aplicáveis separada ou 
cumulativamente, sem prejuízo das cominadas pelo mesmo fato por lei 
criminal: 
I - a multa; 
II - a perda de desconto, abatimento ou deduções; 
III - a cassação dos benefícios de isenção; 
IV - a revogação dos benefícios de anistia ou moratória; 
V - a sujeição a regime especial de fiscalização, definido em ato 
administrativo; 
VI - a proibição de: 
a) realizar negócios jurídicos com órgãos da administração direta e 
indireta do Município; 
b) participar de licitações; 
c) usufruir de benefício fiscal instituído pela legislação tributária do 
Município. 

 
Parágrafo Único A aplicação de penalidade de qualquer natureza não 
dispensa o pagamento do tributo, de sua atualização monetária e de   juros 
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de mora, nem isenta o infrator do dano resultante da infração na forma  da 
Lei Civil. 

 
LIVRO SEGUNDO 

DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS 
 

TÍTULO I 
DOS IMPOSTOS EM ESPÉCIE 

 
Capítulo I 

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 
Seção I 

FATO GERADOR 
 

Art. 88 Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU), 
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem 
imóvel, por natureza ou por acessão física, como definido no Código Civil, 
localizado na Zona Urbana do Município, incluindo a sede do Município e 
as sedes dos Distritos. 

 
§ 1º Para os efeitos deste Imposto, considera-se zona urbana a definida em 
Lei Municipal onde existam pelo menos dois dos  seguintes 
melhoramentos, construídos ou mantidos pelo Poder Público: 
I - meio fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; 
II - abastecimento de água; 
III - sistema de esgoto sanitário; 
IV – rede de iluminação pública, com ou sem posteamento, para a 
distribuição domiciliar; 
V – escola primária ou Posto de Saúde a uma distância máxima de 3 km 
(três quilômetros) do imóvel considerado. 

 
§ 2º Consideram-se, também, zonas urbanizáveis ou de expansão urbana, a 
constante de loteamento destinada à habitação, indústria ou comércio e 
sitio de recreio com fins lucrativos, mesmo que localizados fora da zona 
urbana. 

 
Art. 89 Considera-se ocorrido o fato gerador no dia 1ª (primeiro) de 
janeiro de cada ano, ressalvados: 
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I – os prédios construídos ou reformados durante o exercício, cujo fato 
gerador ocorrerá na data da concessão do habite-se, ou ainda quando 
constatada a conclusão dos referidos alvarás. 
II – os imóveis que forem objeto de parcelamento do solo durante o 
exercício, cujo fato gerador ocorrerá na data da aprovação do projeto pelo 
órgão competente da municipalidade. 

 
Art. 90 O bem imóvel, para os efeitos deste Imposto, será classificado 
como terreno ou prédio. 

 
§ 1º Considera-se terreno o bem imóvel: 
I – sem edificação; 
II - em que houver construção paralisada ou em andamento; 
III - em que houver edificação interditada, condenada, em ruína ou em 
demolição; 
IV – cuja construção seja de natureza temporária ou provisória ou possa 
ser removida sem destruição, alteração ou modificação. 

 
§ 2º Considera-se prédio o bem imóvel no qual exista edificação utilizável 
para habitação ou para o exercício de qualquer atividade, seja qual for a 
sua denominação, forma ou destino, desde que não compreendida nas 
situações do parágrafo anterior. 

 
Seção II 

HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA 
 

Art. 91 O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana incide 
sobre a propriedade, a titularidade de domínio útil ou a posse a qualquer 
título de prédio ou terreno. 

 
§ 1º A incidência do imposto independe: 
I - da legitimidade dos títulos de aquisição da propriedade do domínio útil 
ou da posse do bem imóvel; 
II - do resultado financeiro da exploração econômica do bem imóvel; 
III – do cumprimento de quaisquer exigências regulamentares, legais ou 
administrativas, relativas ao bem imóvel. 



16/12/2016 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 658

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 88

26 

Prefeitura Municipal de São José do Calçado 
Administração 2013/2016 

 

 

 
 
 
 
 

 

§ 2º Os imóveis localizados na zona rural, mas parcialmente utilizados 
para fins industriais, comerciais ou para prestação de serviços, sofrerão a 
incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), considerado 
apenas o valor venal das edificações utilizadas para tal fim, observando a 
respectiva área ocupada. 

 
Seção III 

SUJEITO PASSIVO 
 

Art. 92 Contribuinte do Imposto é o proprietário, o titular do domínio ou o 
possuidor a qualquer título do bem imóvel. 

§ 1º Para os fins deste Artigo, equiparam-se ao contribuinte o promitente 
comprador imitido na posse, os titulares de direito real sobre o imóvel 
alheio e o fideicomissário. 

 
§ 2º Conhecido o proprietário ou o titular do domínio útil e o possuidor, 
para efeito de determinação do sujeito passivo, dar-se-á à preferência 
àqueles e não a este; dentre aqueles, tomar-se-á o titular do domínio útil. 

 
§ 3º Na impossibilidade de eleição do proprietário ou titular do domínio 
útil, devido ao fato de o mesmo ser imune ao Imposto, dele estar isento,  
ser desconhecido ou não localizado, será responsável pelo tributo aquele 
que estiver na posse do imóvel. 

 
Seção IV 

BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTAS 
 

Art. 93 A base de cálculo do Imposto é o valor venal do bem imóvel. 
 

§ 1º Para fins deste Artigo, considera-se valor venal: 
I - no caso de terrenos não edificados, em construção, em ruínas ou em 
demolição, o valor da terra nua; 
II - nos demais casos, o valor da terra e da edificação conjuntamente. 

 
§ 2º Quando num mesmo terreno existir mais de uma unidade autônoma, 
calcular-se-á a fração ideal de terreno. 
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Art.  94  A  apuração  do  valor  venal  será  feita,  tomando-se  por  base  os 
elementos da Tabela de Preços do metro quadrado de terreno e  
edificações constantes da tabela do Anexo I deste Código, e os dados 
constantes do Boletim de Cadastro Imobiliário. 

 
§ 1º O valor Venal do Imóvel será apurado mediante a aplicação da 
seguinte fórmula: 
Vvi = Vt + Ve, onde: 
Vvi = valor venal do imóvel; 
Vt = valor do terreno; 
Ve = valor da edificação. 

 
§ 2º O valor venal do terreno (Vt) será obtido mediante a aplicação da 
seguinte fórmula; 
Vt = At x VM²T, onde; 
VT = valor do terreno; 
AT = área do terreno em metros quadrados; 
VM²T = valor do metro quadrado do terreno. 

 
§ 3º Quando no mesmo terreno houver mais de uma unidade autônoma ou 
prédio em condomínio o valor venal do terreno será definido com a 
apuração da fração ideal correspondente a cada unidade de acordo com a 
seguinte fórmula; 
FI = At x Ae onde: 

ATm²e 
FI = fração ideal 
At = área total do terreno em metros quadrados 
Ae = área da edificação em metros quadrados 
ATm²e = área total em metros quadrados das edificações 

 
§ 4º O valor venal da edificação será obtido mediante a aplicação da 
seguinte fórmula: 
Ve = VM²e x Ae, onde: 
Ve = valor venal da edificação; 
Vm²e = valor do metro quadrado 

 
§ 5º O valor do metro quadrado de edificação será obtido aplicando-se a 
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seguinte fórmula: 
 

Ve = Vm²Te x (Cat/100) x C x St x Au , onde: 
Ve = Valor da edificação 
Vm²te = Valor do metro quadrado do tipo 
da edificação 
Cat = Coeficiente corretivo de categoria 
C = Coeficiente corretivo de conservação 
St = Coeficiente corretivo de subtipo de 
edificação 
Au = Área da Unidade 

 
Art. 95 Na composição da Planta de Valores Imobiliários e da Tabela para 
Cálculo do IPTU - Anexo I deste Código, considerar-se-ão os seguintes 
elementos: 

 
I –Terreno: 
a) Área geográfica onde estiver situado o logradouro; 
b) Os serviços públicos ou de utilidade pública existente no logradouro; 
c) Índice de valorização do logradouro, tendo em vista o mercado 
imobiliário. 
d) O preço praticado nas últimas transações de compra e venda. 

 
II –Prédio: 
a) O padrão ou tipo de construção; 
b) O estado de conservação. 

 
Art. 96 O valor do metro quadrado do terreno (Vm²t), será obtido através 
de uma planta de valores, que estabelecerá o valor-base, levando-se em 
consideração: 
I - o índice médio de valorização; 
II - os preços relativos às últimas transações imobiliárias deduzidas as 
parcelas correspondentes às construções; 
III - os acidentes naturais e outras características que possam influir em 
sua valorização; 
IV - qualquer outro dado informativo. 
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§1º O valor do terreno (Vt) será corrigido de acordo com as características 
individuais, levando em consideração a localização, a situação, a pedologia 
e a topografia de cada terreno, de acordo com a seguinte fórmula: 

Vt = Vb x S X x P x T x At, onde: 

Vt = Valor do Terreno 
Vb = Valor-base 
S = Coeficiente corretivo de situação   
P = Coeficiente corretivo de pedologia 
T = Coeficiente corretivo de topografia 
At = Área do Terreno 

 
§ 2º O poder Executivo atualizará anualmente os valores unitários de 
metro quadrado de terreno e de construção, mediante Decreto, desde que 
não ultrapasse os índices da inflação do período. 

 
Art. 97 No cálculo do valor venal, o valor unitário do metro quadrado de 
terreno corresponderá: 
I – ao da face da quadra onde está situado o imóvel; 
II – no caso de imóvel não construído, com duas ou mais frentes, ao da face 
da quadra indicado no título de propriedade ou, na falta deste, ao da face 
da quadra de maior valor; 
III – no caso de imóvel construído em terreno com as características do 
inciso anterior, ao da face de quadra relativa a sua frente efetiva ou, 
havendo mais de uma, a frente principal; 
IV – no caso de terreno encravado ou de fundos, ao da face de quadra 
correspondente ao logradouro de acesso. 

 
Parágrafo Único Para efeito do disposto neste artigo consideram-se: 
a) terreno de duas ou mais frentes, aquele que possui mais de uma testada 
para logradouros públicos; 
b) terreno encravado, aquele que não se comunica com logradouro 
público, exceto por servidão de passagem por outro imóvel; 
c) terrenos de fundos, aqueles que, situado no interior da quadra, se 
comunica com o logradouro por corredor de acesso com largura inferior a 
5 (cinco) metros lineares. 
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Art. 98 Quando no mesmo terreno houver mais de uma unidade edificada 
ou prédio em condomínio, o valor venal do terreno será definido, com a 
apuração da fração ideal correspondente a cada unidade autônoma, pela 
seguinte fórmula: 

 
Fração Ideal = Área do terreno X Área da unidade 

Área total da edificação 
 

Parágrafo Único Na hipótese prevista no "caput" deste artigo, a área da 
edificação corresponderá ao resultado da soma das áreas de uso privativo 
e de uso comum, este dividido pelo número de unidades existentes. 

 
Art. 99 A base de cálculo do imposto poderá ser arbitrada pelo Executivo 
Municipal, quando: 
I - o contribuinte impedir a coleta de dados necessários à fixação do valor 
venal do imóvel; 
II - o imóvel edificado encontrar-se fechado. 

 
Art. 100 A porção de terras contínua situada em zona urbana, urbanizável 
ou de expansão urbana do Município é considerada gleba. 

 
Art. 101 Para o cálculo do Imposto, as alíquotas são: 
I – nos imóveis localizados nas áreas do perímetro urbano do Município de 
São José do Calçado/ES: 
a) 1,00% (um por cento), tratando-se de edificação/prédio. 
b) 2,00%(dois por cento), tratando-se de terreno segundo a definição feita 
no parágrafo 1º do art. 90 desta Lei. 

 
Art. 102 Identificados os imóveis que não estiverem cumprindo a função 
social da propriedade urbana, o Município aplicará alíquotas progressivas 
na cobrança do IPTU. 

 
 

§ 1º Fica estabelecido que apartir do ano de 2017 a alíquota progressiva 
para o cálculo do IPTU, será à base de mais 1,00% (umporcento) a cada 
ano, respeitada a alíquota máxima de 10,00% (dez por cento). 
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§ 2º O início da construção sobre o terreno exclui a alíquota progressiva  
de que trata o § 2º deste artigo, passando o imposto a ser calculado nas 
alíquotas previstas nos incisos I e II do artigo 101, conforme o caso. 

 
§ 3º A paralisação da obra por prazo superior a 6 (seis) meses 
consecutivos, determinará o retorno da alíquota por ocasião do início da 
obra. 

 
Seção V 

LANÇAMENTO 
 

Art. 103 O imposto será lançado, anualmente, tendo por base a situação  
do imóvel no exercício imediatamente anterior. 

 
§ 1º Alteração de lançamento decorrente de modificação havida durante o 
exercício será procedida a partir do exercício seguinte: 
a) ao de conclusão da unidade predial, reforma ou aumento ou da 
ocupação quando esta ocorrer antes; 
b) ao da ocorrência ou da constatação, nos demais casos. 

 
§ 2º Cada imóvel ou unidade imobiliária independente, ainda  que 
contíguo, será objeto de lançamento isolado, que levará em conta a sua 
situação à época da ocorrência do fato gerador. 

 
§ 3º O lançamento será feito em nome do proprietário do titular do 
domínio útil, do possuidor do imóvel, do espólio ou da massa falida. 

 
§ 4º Na hipótese de condomínio, o Imposto poderá ser lançado em nome 
de um, de alguns ou de todos os co-proprietários. Em se tratando, porém, 
de condomínio cujas unidades, nos termos da Lei civil constituem 
propriedades autônomas, o Imposto será lançado em nome individual dos 
respectivos proprietários das unidades. 
§ 5º Quando verificada a falta de recolhimento de imposto decorrente da 
existência de imóvel não cadastrado, ou nos casos de reforma ou 
modificação de uso sem a prévia licença do órgão competente, o 
lançamento será feito com base nos dados apurados, mediante  notificação 
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ou auto de infração. 
 

§ 6º A prévia licença a que se refere o parágrafo anterior deverá ser 
comunicada à Secretaria Municipal de Finanças, sob pena de 
responsabilida de funcional. 

 
Art. 104 O contribuinte será notificado do lançamento do imposto na 
seguinte ordem: 
I - por meio de documento de arrecadação municipal, entregue no 
endereço constante no cadastro da repartição fiscal. 
II - por meio de edital, publicado no mural do prédio da Prefeitura 
Municipal ou em jornal de circulação local ou regional. 

 
Seção VI 

INSCRIÇÃO 
 

Art. 105 O prédio e o terreno estão sujeitos à inscrição na Secretaria 
Municipal da Fazenda, ainda que beneficiados por imunidade ou isenção. 

 
Art. 106 A inscrição é promovida: 
I – pelo proprietário; 
II - pelo titular do domínio útil ou pelo possuidor a qualquer título; 
III - pelo promitente comprador; 
IV - pelo inventariante, síndico, liquidante ou sucessor, quando se tratar de 
imóvel pertencente ao espólio, massa falida ou a sociedade em liquidação 
ou sucessão; 
V- por qualquer dos condôminos, seja o condomínio diviso ou indiviso; 
VI - de ofício, quando: 
a) se tratar de próprio federal, estadual e municipal; 
b) não for cumprido o previsto nos artigos 107 e 109; 
c) a inscrição for promovida com informações incorretas, incompletas ou 
inexatas. 

 
Art. 107 A inscrição é efetivada mediante requerimento, no prazo de 30 
(trinta) dias a partir da data da ocorrência do fato gerador. 

 
Art. 108 Na inscrição deverá ser apresentado, e se necessário, anexado; 
I - título de propriedade e endereço atualizado do responsável; 
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II - planta baixa e de situação, com a devida amarração às esquinas; 
III – individuação de áreas, em se tratando de edificação projetada com 
mais de uma economia; 
IV - quando se tratar de área loteada, duas plantas completas do 
loteamento aprovado pelo órgão competente, e registrado no Registro de 
Imóveis. 

 
Parágrafo Único O prédio terá tantas inscrições quantas forem as 
unidades distintas que o integrarem, observado o tipo de utilização. 

 
Art. 109 O contribuinte ou responsável, nos termos do art. 106, deverá 
comunicar a Secretaria de Finanças do Município de São José do Calçado, 
no prazo de 30 (trinta dias), ou no decorrer do exercício em que ocorrer: 
I – a alteração, com ocupação, resultante de construção, aumento, reforma, 
reconstrução; 
II – o desdobramento e englobamento de áreas; 
III – a transferência de propriedade ou de domínio; 
IV – no caso de áreas loteadas bem como das construídas, em curso de 
venda: 
a) indicação de lotes ou de unidades prediais vendidas e seus adquirentes: 
b) as rescisões de contrato ou qualquer outra alteração. 
V – a demolição. 

 
§ 1º Fica também responsável pelo disposto no inc. III deste artigo o 
transmitente do imóvel. 

 
§ 2º Os oficiais de registro de imóveis deverão remeter à Secretaria 
Municipal de Finanças o requerimento de mudança de proprietário ou 
titular de domínio útil, preenchido com todos os elementos exigidos, 
conforme o modelo aprovado pelo Poder Executivo e no prazo por ele 
estabelecido. 

 
Art. 110 O “Habite-se” emitido pelo órgão competente para edificação 
nova, e o “Habite-se” para imóveis reconstruídos ou reformados, somente 
serão entregues pela Secretaria Municipal de Finanças ao contribuinte 
após a inscrição ou atualização do prédio no Cadastro Imobiliário. 
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Art.  111  No  caso  das  construções  ou  edificações  sem  licença  ou   sem 
obediência as normas vigentes, e de benfeitorias realizadas em terreno de 
titularidade desconhecida, será promovida sua inscrição no Cadastro 
Imobiliário, a título precário, unicamente para efeitos tributários. 

 
Parágrafo Único A inscrição prevista no artigo 110, não cria direito para o 
proprietário, titular do domínio útil ou possuidor, e não impede o 
Município de exercer o direito de promover a adaptação da construção ás 
prescrições legais, ou a sua demolição, independentemente de outras 
medidas cabíveis. 

 
 

Seção VII 
ARRECADAÇÃO 

 
Art. 112 O Imposto será pago de uma vez ou parceladamente, na forma e 
prazos definidos em Decreto Regulamentar. 

 
Parágrafo Único Para pagamento em Cota Única, o executivo municipal 
poderá conceder desconto. 

 
Art. 113 Quando o adquirente de posse ou domínio útil ou propriedade de 
imóvel já lançado, for pessoa imune ou isenta, antecipadamente vencerão 
as parcelas vincendas relativas ao imposto parcelado, respondendo por 
elas o alienante. 

 
Seção VIII 

ISENÇÕES E IMUNIDADE 
 

Art. 114 Serão considerados imunes ou isentos do Imposto Sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana os seguintes imóveis: 

 
I - Imunes: 
a) os pertencentes á União, Estado e Município; 
b) os templos de qualquer culto; 
c) os pertencentes aos partidos políticos, inclusive suas fundações, 
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II - Isentos: 
a) pertencentes a entidades filantrópicas, associações e ou agremiações 
desportivas ou culturais, sindicatos representativos de classe de 
empregado e patronal, desde que apresentem cópia da Declaração de 
Isenção do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica do último exercício e 
sejam de uso exclusivo da entidade; 
b) declarados de utilidade pública para fins de desapropriação, a partir da 
parcela correspondente ao período de arrecadação do Imposto em que 
ocorrer a emissão de posse ou a ocupação efetiva pelo poder expropriante; 
c) hospitais e Casas de Saúde; 
d) imóveis cedidos para uso de instituições públicas, enquanto perdurar o 
contrato de cessão; 
f) os imóveis reconhecidamente por lei como patrimônio histórico ou de 
valor cultural; 
g) o prédio de propriedade de ex-combatente brasileiro ou de sua viúva, 
que sirva exclusivamente para sua moradia; 

 
Seção IX 

PENALIDADES 
 

Art. 115 O não pagamento do Imposto no prazo determinado, implicará 
em imposição de multa e cobrança de juros de mora, de acordo com o 
seguinte: 
I - 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado do Imposto, quando o 
pagamento for efetuado até 30 (trinta) dias após o vencimento. 
II - 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado do Imposto, quando o 
pagamento for efetuado entre 30 (trinta) dias e 60 (sessenta) dias após o 
vencimento. 
III - 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do Imposto, quando o 
pagamento for efetuado após 60 (sessenta) ou mais dias do vencimento. 
IV - Juros de mora à razão de 1,0% (um por cento), ao mês ou fração, 
contados a partir do primeiro dia subsequente ao do vencimento, 
calculados sobre o valor atualizado do Imposto. 

 
Parágrafo Único O proprietário ou titular de domínio útil de imóvel é 
obrigado a efetuar o respectivo registro no Cadastro Imobiliário Fiscal. 
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CAPÍTULO II 

DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 
Seção I 

HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA 
 

Art. 116 A hipótese de incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza é a prestação de serviço constante da lista do Art. 117, por 
unidade econômica ou profissional, independentemente: 

 
I - Da existência de estabelecimento fixo; 
II - Do resultado financeiro do exercício da atividade; 
III - Do cumprimento de qualquer exigência legal ou regulamentar; 
IV - Do pagamento do preço do serviço no mês ou exercício; 
V - Da denominação dada ao serviço prestado; 
VI - De não ser atividade preponderante do prestador. 

 
Parágrafo Único A incidência do imposto não depende da denominação 
dada ao serviço prestado. 

 
Art. 117 O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do 
estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do 
domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXII, 
quando o imposto será devido no local: 
I - do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta 
de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do serviço 
proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no 
exterior do País; 
II - da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no 
caso dos serviços descritos no subitem 3.05 da lista; 
III - da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 

7.19 da lista; 
IV - da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da lista; 
V - das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso 
dos serviços descritos no subitem 7.05 da lista; 
VI - da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, 
reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros  resíduos 
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quaisquer, no caso dos serviços descritos no subitem 7.09 dalista; 
VII - da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e 
logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e 
congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.10 da lista; 
VIII - da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, 
no caso dos serviços descritos no subitem 7.11 da lista; 
IX - do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de 
agentes físicos, químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no 
subitem 7.12 da lista; 
X – inexistente conforme Lei Complementar 116 de 31/07/2003 (DOU 
01/08/2003); 
XI – inexistente conforme Lei Complementar 116 de 31/07/2003 (DOU 
01/08/2003); 
XII - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e 
congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.16 da lista; 
XIII –da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e 
congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.17 da lista; 
XIV –  da limpeza e  dragagem,  no  caso  dos serviços  descritos  no subitem 

7.18 da lista; 
XV - onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços 
descritos no subitem 11.01 da lista; 
XVI - dos bens ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou 
monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista;  
XVII - do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda 
do bem, no caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da lista; 
XVIII - da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e 
congêneres, no caso dos serviços descritos nos subitens do item 12, exceto 
o 12.13, da lista; 
XIX – do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos 
serviços descritos pelo subitem 16.01 da lista; 
XX - do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de 
estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços 
descritos pelo subitem 17.05 da lista; 
XXI - da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o 
planejamento, organização e administração, no caso dos serviços descritos 
pelo subitem 17.10 da lista; 
XXII - do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário   ou 
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metroviário, no caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista. 
 

§ 1º No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.04 da lista, 
considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada 
Município em cujo território haja extensão de ferrovia, rodovia, postes, 
cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, objetos de locação, 
sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, 
compartilhado ou não. 

 
§ 2º No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da lista anexa, 
considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada 
Município em cujo território haja extensão de rodovia explorada. 

 
§ 3º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do 
estabelecimento prestador nos serviços executados em águas marítimas, 
excetuados os serviços descritos no subitem 20.01. 

 
Art. 118 Considera-se estabelecimento prestador o local onde o 
contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo 
permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou 
profissional, sendo irrelevante para caracterizá-lo as denominações de 
sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de 
representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas. 

 
Art. 119 Sujeitam-se ao Imposto os serviços de: 
1. Serviços de informática e congêneres. 
1.1 Análise e desenvolvimento de sistemas. 
1.2 Programação. 
1.3 Processamento de dados e congêneres. 
1.4 Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos 
eletrônicos. 
1.5 Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de 
computação. 
1.6 Assessoria e consultoria em informática. 
1.7 Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e 
manutenção de programas de computação e bancos de dados. 
1.8 Planejamento,   confecção,   manutenção   e   atualização   de  páginas 
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eletrônicas. 
2. Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 
2.1 Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. 
3. Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e 
congêneres. 
3.1 inexistente conforme Lei Complementar 116 de 31/07/2003 (DOU 
01/08/2003); 
3.2 Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda. 
3.3 Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios 
virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de 
espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização 
de eventos ou negócios de qualquer natureza. 
3.4 Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou 
permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, 
cabos, dutos e condutos de qualquer natureza. 
3.5 Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso 
temporário. 
4. Serviços de saúde, assistência médica e congêneres. 
4.1 Medicina e biomedicina. 
4.2 Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, 
quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, 
tomografia e congêneres. 
4.3 Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de 
saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. 
4.4 Instrumentação cirúrgica. 
4.5 Acupuntura. 
4.6 Enfermagem, inclusive services auxiliares. 
4.7 Serviços farmacêuticos. 
4.8 Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. 
4.9 Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, 
orgânico e mental. 
4.10 Nutrição. 
4.11 Obstetrícia. 
4.12 Odontologia. 
4.13 Ortóptica. 
4.14 Próteses sob encomenda. 
4.15 Psicanálise. 
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4.16 Psicologia. 
4.17 Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres. 
4.18 Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. 
4.19 Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres. 
4.20 Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos 
de qualquer espécie. 
4.21 Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e 
congêneres. 
4.22 Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para 
prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. 
4.23 Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de 
terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo 
operador do plano mediante indicação do beneficiário. 
5. Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres. 
5.1 Medicina veterinária e zootecnia. 
5.2 Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na 
área veterinária. 
5.3 Laboratórios de análise na área veterinária. 
5.4 Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. 
5.5 Bancos de sangue e de órgãos e congêneres. 
5.6 Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos 
de qualquer espécie. 
5.7 Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e 
congêneres. 
5.8 Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e 
congêneres. 
5.9 Planos de atendimento e assistênciamédico-veterinária. 
6. Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres. 
6.1 Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres. 
6.2 Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres. 
6.3 Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres. 
6.4 Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais 
atividades físicas. 
6.5 Centros de emagrecimento, spa e congêneres. 
7. Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, 
construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e 
congêneres. 
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7.1 Engenharia,     agronomia,     agrimensura,     arquitetura,    geologia, 
urbanismo, paisagismo e congêneres. 
7.2 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras 
de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, 
inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, 
terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de 
produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias 
produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos 
serviços, que fica sujeito ao ICMS). 
7.3 Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos 
organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de  
engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos 
executivos para trabalhos de engenharia. 
7.4 Demolição. 
7.5 Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes e 
congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo 
prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica 
sujeito ao ICMS). 
7.6 Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, 
revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, 
com material fornecido pelo tomador do serviço. 
7.7 Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres. 
7.8 Calafetação. 
7.9 Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, 
separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer. 
7.10 Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, 
imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. 
7.11 Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. 
7.12 Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes 
físicos, químicos e biológicos. 
7.13 Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, 
desratização, pulverização e congêneres. 
7.14 inexistente conforme Lei Complementar 116 de 31/07/2003 (DOU 
01/08/2003); 
7.15 inexistente conforme Lei Complementar 116 de 31/07/2003 (DOU 
01/08/2003); 
7.16 Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres. 
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7.17 Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. 
7.18 Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, 
represas, açudes e congêneres. 
7.19 Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, 
arquitetura e urbanismo. 
7.20 Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, 
mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, 
geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres. 
7.21 Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, 
testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com 
a exploração e explotação de petróleo, gás natural e de outros recursos 
minerais. 
7.22 Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres. 
8. Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, 
instrução, treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza. 
8.1 Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior. 
8.2 Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, 
avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. 
9. Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres. 
9.1 Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service 
condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis-residência, residence-service, suite 
service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por 
temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, 
quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre 
Serviços). 
9.2 Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de 
programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e 
congêneres. 
9.3 Guias de turismo. 
10. Serviços de intermediação e congêneres. 
10.1 Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, 
de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência 
privada. 
10.2 Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, 
valores mobiliários e contratos quaisquer. 
10.3 Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de 
propriedade industrial, artística ouliterária. 
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10.4 Agenciamento,   corretagem   ou   intermediação   de   contratos   de 
arrendamento mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de 
faturização (factoring). 
10.5 Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou 
imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles 
realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer 
meios. 
10.6 Agenciamento marítimo. 
10.7 Agenciamento de notícias. 
10.8 Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o 
agenciamento de veiculação por quaisquer meios. 
10.9 Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. 
10.10 Distribuição de bens de terceiros. 
11. Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e 
congêneres. 
11.1 Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de 
aeronaves e de embarcações. 
11.2 Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas. 
11.3 Escolta, inclusive de veículos e cargas. 
11.4 Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de 
bens de qualquer espécie. 
12. Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres. 
12.1 Espetáculos teatrais. 
12.2 Exibições cinematográficas. 
12.3 Espetáculos circenses. 
12.4 Programas de auditório. 
12.5 Parques de diversões, centros de lazer e congêneres. 
12.6 Boates, taxi-dancing e congêneres. 
12.7 Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, 
festivais e congêneres. 
12.8 Feiras, exposições, congressos e congêneres. 
12.9 Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não. 
12.10 Corridas e competições de animais. 
12.11 Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou 
sem a participação do espectador. 
12.12 Execução de música. 
12.13 Produção,   mediante   ou   sem   encomenda   prévia,   de     eventos, 
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espetáculos,  entrevistas,  shows,  ballet,  danças,  desfiles,  bailes,    teatros, 
óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. 
12.14 Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante 
transmissão por qualquer processo. 
12.15 Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e 
congêneres. 
12.16 Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, 
concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual 
ou congêneres. 
12.17 Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer 
natureza. 
13. Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia. 
13.1 inexistente conforme Lei Complementar 116 de 31/07/2003 (DOU 
01/08/2003); 
13.2 Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, 
mixagem econgêneres. 
13.3 Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, 
reprodução, trucagem e congêneres. 
13.4 Reprografia, microfilmagem e digitalização. 
13.5 Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, 
fotolitografia. 
14. Serviços relativos a bens de terceiros. 
14.1 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, 
restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, 
aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto 
(exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). 
14.2 Assistência técnica. 
14.3 Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, 
que ficam sujeitas ao ICMS). 
14.4 Recauchutagem ou regeneração de pneus. 
14.5 Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, 
beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, 
corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer. 
14.6 Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, 
inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente 
com material por ele fornecido. 
14.7 Colocação de molduras e congêneres. 
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14.8 Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres. 
14.9 Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário 
final, exceto aviamento. 
14.10 Tinturaria e lavanderia. 
14.11 Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral. 
14.12 Funilaria e lanternagem. 
14.13 Carpintaria e serralheria. 
15. Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive 
aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela 
União ou por quem de direito. 
15.1 Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de 
crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré- 
datados e congêneres. 
15.2 Abertura de contas em geral, inclusive conta corrente, conta de 
investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e no exterior, 
bem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas. 
15.3 Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais 
eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em 
geral. 
15.4 Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado 
de idoneidade, atestado de capacidade financeira e congêneres. 
15.5 Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e 
congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques 
sem Fundos CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais. 
15.6 Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e 
documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, 
bens e valores; comunicação com outra agência ou com a administração 
central; licenciamento eletrônico de veículos; transferência de veículos; 
agenciamento fiduciário ou depositário; devolução de bens em custódia. 
15.7 Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, 
por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet  
e telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte e quatro horas; 
acesso a outro banco e a rede compartilhada; fornecimento de saldo, 
extrato e demais informações relativas a contas em geral, por qualquer 
meio ou processo. 
15.8 Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e 
registro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de 
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crédito;  emissão,  concessão,  alteração  ou  contratação  de  aval,     fiança, 
anuência e congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para 
quaisquer fins. 
15.9 Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive 
cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, 
cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados ao 
arrendamento mercantil (leasing). 
15.10 Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em 
geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e 
por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, 
automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posiçãode 
cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de 
compensação, impressos e documentos em geral. 
15.11 Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, 
manutenção de títulos, reapresentação de títulos, e demais serviços a eles 
relacionados. 
15.12 Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários. 
15.13 Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, 
alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; 
emissão de registro de exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no 
exterior; emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; 
fornecimento, transferência, cancelamento e demais serviços relativos a 
carta de crédito de importação, exportação e garantias recebidas; envio e 
recebimento de mensagens em geral relacionadas a operações de câmbio. 
15.14 Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de 
cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e 
congêneres. 
15.15 Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados 
a depósito, inclusive depósito identificado, a saque de contas quaisquer, 
por qualquer meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos e de 
atendimento. 
15.16 Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de 
ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou 
processo; serviços relacionados à transferência de valores, dados, fundos, 
pagamentos e similares, inclusive entre contas em geral. 
15.17 Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e 
oposição de cheques quaisquer, avulsos ou por talão. 
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15.18 Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de 
imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, 
transferência e renegociação de contrato, emissão e reemissão do termo 
de quitação e demais serviços relacionados a crédito imobiliário. 
16. Serviços de transporte de natureza municipal. 
16.1 Serviços de transporte de natureza municipal. 
17. Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial 
e congêneres. 
17.1 Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em 
outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e 
fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive 
cadastro e similares. 
17.2 Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, 
resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e 
infra-estrutura administrativa e congêneres. 
17.3 Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, 
financeira ou administrativa. 
17.4 Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra. 
17.5 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, 
inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, 
contratados pelo prestador de serviço. 
17.6 Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, 
planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de 
desenhos, textos e demais materiais publicitários. 
17.7 inexistente conforme Lei Complementar 116 de 31/07/2003 (DOU 
01/08/2003); 
17.8 Franquia (franchising). 
17.9 Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. 
17.10 Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, 
congressos e congêneres. 
17.11 Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de 
alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS). 
17.12 Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. 
17.13 Leilão e congêneres. 
17.14 Advocacia. 
17.15 Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica. 
17.16 Auditoria. 
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17.17 Análise de Organização e Métodos. 
17.18 Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza. 
17.19 Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. 
17.20 Consultoria e assessoria econômica ou financeira. 
17.21 Estatística. 
17.22 Cobrança em geral. 
17.23 Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, 
seleção, gerenciamento de informações, administração de contas a receber 
ou a pagar e em geral, relacionados a operações de faturização (factoring). 
17.24 Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres. 
18. Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; 
inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; 
prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres. 
18.1 Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de 
seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de 
seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres. 
19. Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de 
loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, 
inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres. 

 
 

19.1 Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de 
loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, 
inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres. 
20. Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais 
rodoviários, ferroviários e metroviários. 
20.1 Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, 
movimentação de passageiros, reboque de embarcações, rebocador 
escoteiro, atracação, desatracação, serviços de praticagem, capatazia, 
armazenagem de qualquer natureza, serviços acessórios, movimentação 
de mercadorias, serviços de apoio marítimo, de movimentação ao largo, 
serviços de armadores, estiva, conferência, logística e congêneres. 
20.2 Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de 
passageiros, armazenagem de qualquer natureza, capatazia, 
movimentação de aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, serviços 
acessórios, movimentação de mercadorias, logística e congêneres. 
20.3 Serviços   de   terminais   rodoviários,   ferroviários,    metroviários, 
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movimentação  de  passageiros,  mercadorias,  inclusive  suas     operações, 
logística e congêneres. 
21. Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 
21.1 Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 
22. Serviços de exploração de rodovia. 
22.1 Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou 
pedágio dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, 
manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e segurança 
de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros 
serviços definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em 
normas oficiais. 
23. Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e 
congêneres. 
23.1 Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e 
congêneres. 
24. Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização 
visual, banners, adesivos e congêneres. 
24.1 Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização 
visual, banners, adesivos e congêneres. 
25. Serviços funerários. 
25.1 Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel 
de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas  
e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de 
véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação 
ou restauração de cadáveres. 
25.2 Cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos. 
25.3 Planos ou convênio funerários. 
25.4 Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios. 
26. Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, 
documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas 
agências franqueadas; courrier e congêneres. 
26.1 Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, 
documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas 
agências franqueadas; courrier e congêneres. 
27. Serviços de assistência social. 
27.1 Serviços de assistência social. 
28. Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. 
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28.1 Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. 
29. Serviços de biblioteconomia. 
29.1 Serviços de biblioteconomia. 
30. Serviços de biologia, biotecnologia e química. 
30.1 Serviços de biologia, biotecnologia e química. 
31. Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, 
telecomunicações e congêneres. 
31.1 Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, 
telecomunicações e congêneres. 
32. Serviços de desenhos técnicos. 
32.1 Serviços de desenhos técnicos. 
33. Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e 
congêneres. 
33.1 Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e 
congêneres. 
34. Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres. 
34.1 Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres. 
35. Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações 
públicas. 
35.1 Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e 
relações públicas. 
36. Serviços de meteorologia. 
36.1 Serviços de meteorologia. 
37. Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. 
37.1 Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. 
38. Serviços de museologia. 
38.1 Serviços de museologia. 
39. Serviços de ourivesaria e lapidação. 
39.1 Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for fornecido 
pelo tomador do serviço). 
40. Serviços relativos a obras de arte sob encomenda. 
40.1 Obras de arte sob encomenda. 

 
Seção II 

CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL 
 

Art.  120  Contribuinte  do  Imposto  é  o  prestador  do  serviço,  não       se 
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enquadrando como tal os que prestam serviço em relação de emprego,   os 
trabalhadores avulsos, os diretores e membros de conselho consultivo ou 
fiscal de sociedades. 

 
Art. 121 Será responsável pela retenção e recolhimento do Imposto todo 
aquele que, mesmo incluído nos regimes de imunidade ou isenção, se 
utilizar de serviços de terceiros, quando: 
I - O prestador do serviço, sendo empresa, não tenha fornecido nota fiscal 
ou outro documento permitido, contendo, no mínimo, seu endereço e 
número de inscrição no cadastro de atividades econômicas; 
II - O serviço for prestado em caráter pessoal e o profissional autônomo ou 
sociedade de profissionais, não apresentar comprovante de inscrição no 
cadastro de atividades econômicas; 
III - O prestador do serviço alegar e não comprovar imunidade ou isenção; 
IV – O tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do 
País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País. 

 
§ 1º O responsável pela retenção dará ao prestador do serviço o  
respectivo comprovante de pagamento do Imposto. 

 
§ 2º Não será efetuada a retenção na fonte: 
I - os serviços prestados pelas sociedades civis que pagam valor fixo anual 
e os profissionais autônomos inscritos no município. 
II - quando o prestador do serviço comprovar que o imposto foi recolhido 
antecipadamente, quando da emissão de Nota Fiscal Avulsa, referente ao 
serviço prestado; 
III - quando o prestador estiver sujeito ao regime da estimativa da base de 
cálculo e comprovar o seu recolhimento. 

 
Art. 122 Devem proceder à retenção e recolhimento do Imposto em 
relação aos serviços tomados, os seguintes responsáveis, qualificados  
como substitutos tributários: 
I - as pessoas jurídicas beneficiadas por imunidade tributária; 
II - as entidades ou órgãos da administração direta, autarquias, fundações, 
empresas públicas e sociedades de economia mista do poder público 
federal, estadual e municipal; 
III - as empresas concessionárias ou permissionárias de serviço    público; 
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IV -  as  instituições  financeiras  autorizadas  a  funcionar  pelo       Banco 
Central; V - as empresas de propaganda e publicidade; 
VI - os condomínios comerciais e residenciais; 
VII - as associações com ou sem fins lucrativos, de qualquer finalidade; 
VIII  - as companhias de seguros; 
IX - as empresas de construção civil e os incorporadores imobiliários, 
inclusive em relação aos serviços de corretagem; 
X – o tomador ou intermediário de serviço proveniente ou cuja prestação 
se tenha iniciado no exterior do País; 
XI – a pessoa jurídica tomadora ou intermediária dos serviços descritos 
nos subitens 3.04, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.11, 7.12, 7.14, 7.15, 7.17, 
11.02, 11.04, 16.01, 17.05, 17.09 e no item 20 da Lista do art. 119, 
observado, em relação ao item 20, o disposto no §3º do art. 117 desta Lei; 
XII - qualquer pessoa jurídica, em relação aos serviços tributáveis pelo ISS 
que lhe seja prestado: 
a) sem comprovação de inscrição no Cadastro Geral de Atividades, do 
Município; 
b) sem a emissão do documento fiscal; 
c) com emissão de documento fiscal com prazo de validade vencido. 

 
§ 1º A fonte pagadora dos serviços é obrigada a dar ao contribuinte 
comprovante do valor da retenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza e recolhê-lo no prazo fixado no calendário fiscal. 

 
§ 2° O imposto retido das pessoas físicas, será calculado com base no  
preço do serviço prestado, aplicada a alíquota correspondente à atividade 
exercida. 

 
§ 3° Do imposto retido das pessoas jurídicas, será calculado com base no 
preço do serviço prestado, aplicada a alíquota correspondente à atividade 
exercida. 

 
§ 4º A retenção na fonte será regulamentada por Decreto. 

 
Art. 123 Para os efeitos deste Imposto, considera-se: 
I - Unidade Econômica – Toda e qualquer pessoa jurídica que exercer 
atividade econômica de prestação de serviço; 
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II –Estabelecimento Prestador – local onde o contribuinte desenvolva a 
atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que 
configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para 
caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de 
atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou 
quaisquer outras que venham a ser utilizadas. 
III - Profissional Autônomo – Toda e qualquer pessoa física que 
habitualmente e sem subordinação jurídica ou dependência hierárquica, 
exercer atividade econômica de prestação de serviço; 
IV - Trabalho Pessoal – Aquele, material ou intelectual, executado pelo 
próprio prestador; 
V - Trabalhador Avulso – Aquele que exercer atividade de caráter eventual, 
isto é, fortuito, casual, incerto, sem continuidade, sob dependência 
hierárquica mas sem vinculação empregatícia; 

 
Seção III 

BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTAS 
 

Art. 124 A base de cálculo do Imposto é o preço do serviço, sobre o qual se 
aplicará a correspondente alíquota ou o respectivo valor anual constante 
da Lista anexa (ANEXO II deste Código), ressalvado o seguinte: 
I - Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho 
pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado por meio de 
alíquota aplicada sobre um valor de receita presumida, conforme Tabela 
de Receita n. II, anexa a esta Lei, não se considerando, para tal efeito, a 
importância recebida a título de remuneração do próprio trabalho. 
II - Na prestação de serviços a que se referem os itens 7.02 e 7.05 da lista,  
o Imposto será calculado sobre o preço do serviço, deduzidas as parcelas 
correspondentes ao valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos 
serviços, desde que comprovada destinação para obra; 
III - Quando os serviços descritos pelo subitem 3.04 da lista forem 
prestados no território de mais de um Município, a base de cálculo será 
proporcional, conforme o caso, à extensão da ferrovia, rodovia, dutos e 
condutos de qualquer natureza, cabos de qualquer natureza, ou ao número 
de postes, existentes em cada Município. 

 
§ 1º Os serviços prestados sob a forma de trabalho pessoal do próprio 
contribuinte, enquadráveis em mais de um dos itens da lista por serem 
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várias   as   atividades,   serão   tributados  pela  atividade  gravada  com    a 
alíquota mais elevada. 

 
§ 2º As empresas prestadoras de mais de um tipo de serviço enquadráveis 
na lista, ficarão sujeitas ao Imposto, apurado através da aplicação de cada 
uma das alíquotas sobre a receita da correspondente atividade tributável. 

 
§ 3º Não sendo possível ao Fisco estabelecer a receita específica de cada 
uma das atividades de que trata o parágrafo anterior, por falta de clareza 
na sua escrituração, será aplicada a maior alíquota dentre as cabíveis, 
sobre o total da receita auferida. 

 
§ 4º Quando se tratar de sociedade de profissionais, nos termos da 
legislação civil, em que a prestação de serviços se dê sob a forma de 
trabalho pessoal dos próprios sócios, o imposto será calculado por meio de 
alíquota aplicada sobre um valor de receita presumida, conforme Tabela 
de Receita n. II, anexa a esta Lei, não se considerando para tal efeito, a 
importância recebida a título de remuneração do próprio trabalho, e desde 
que atenda aos seguintes requisitos: 
I - constituam-se como sociedades civis de trabalho profissional, sem 
cunho empresarial; 
II - não sejam constituídas sob forma de sociedade anônima, ou de outras 
sociedades comerciais ou a elas equiparadas; 
III - as atividades limitem-se exclusivamente aos serviços relacionados ao 
objetivo da sociedade; 
IV - não possua pessoa jurídica como sócio; 
V - os profissionais que a compõem devem possuir habilitação específica 
para a prestação dos serviços. 

 
§ 5º As prestações de serviços consistentes no trabalho pessoal do próprio 
contribuinte serão gravadas por tributo fixo anual, nos termos do anexo II 
deste Código: 
I – profissionais autônomos com curso superior; 
II – profissionais autônomos com curso técnico; 
III – demais profissionais autônomos. 

 
§  6º  Para  o  enquadramento  como  profissional  autônomo  com  vistas  à 
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tributação     fixa     mensal,     deverá     ser     apresentado      requerimento, 
acompanhado da documentação comprobatória do preenchimento dos 
requisitos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias antes do início do exercício 
fiscal; ficando suspensa a eficácia deste parágrafo até que se edite 
Regulamento que defina as normas procedimentais para o cadastramento 
para fins da aplicação da alíquota fixa. 

 
Art. 125 As alíquotas do Imposto são as fixadas na tabela do anexo II deste 
Código. 

 
Art. 126 Preço do serviço, para efeito de cálculo do Imposto, a receita 
bruta mensal resultante da prestação de serviços, mesmo que não tenha 
sido recebida. 

 
Parágrafo Único Os ônus relativos à concessão de crédito, ainda que 
cobrados em separado, na hipótese de prestação de serviços a prazo, sob 
qualquer modalidade. 

 
Seção IV 

LANÇAMENTO 
 

Art. 127 O lançamento do ISS é mensal e efetuado por homologação, de 
acordo com critérios e normas previstos na legislação tributária. 

 
§ 1º Tratando-se do ISS devido por profissionais autônomos, o lançamento 
será de ofício com base nos dados cadastrais declarados pelo contribuinte. 

 
§ 2° O contribuinte é obrigado a declarar a falta de imposto a recolher no 
mês, quando não ocorrer o fato gerador ou quando o imposto tenha sido 
todo retido, conforme dispuser o Regulamento. 

 
Art. 128 Durante o prazo de cinco anos de que a Fazenda Pública dispõe 
para constituir o crédito tributário, o lançamento poderá ser revisto, 
devendo o contribuinte manter à disposição do Fisco os livros e 
documentos de exibição obrigatória. 



16/12/2016 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 658

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 118

Prefeitura Municipal de São José do Calçado 
Administração 2013/2016 

56 

 

 

 
 
 
 
 

 

Seção V 
ESTIMATIVA 

 
Art. 129 A autoridade administrativa poderá, por ato normativo próprio, 
fixar o valor do Imposto por estimativa: 
I - Quando se tratar de atividade exercida em caráter temporário; 
II - Quando se tratar de contribuinte de rudimentar organização; 
III - Quando o contribuinte não tiver condições de emitir documentos 
fiscais; 
IV - Quando se tratar de contribuinte ou grupo de contribuintes cuja 
espécie, modalidade ou volume de negócios ou de atividades aconselhar, a 
critério exclusivo da autoridade competente, tratamento fiscal específico; 
V – Quando o contribuinte reiteradamente violar o disposto na legislação 
tributária, aplicadas as penalidades cabíveis. 

 
§ 1º No caso do inciso I deste artigo consideram-se de caráter temporário, 
as atividades cujo exercício seja de natureza temporária e estejam 
vinculadas a fatores ou acontecimentos ocasionais ou excepcionais. 

 
§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, o imposto deverá ser pago 
antecipadamente e não poderá o contribuinte iniciar suas atividades sem 
efetuar o pagamento sob pena de interdição do local, independentemente 
de qualquer formalidade. 

 
§ 3º O montante do imposto a recolher, estimado, excetuando  as 
atividades exercidas em caráter provisório, poderá ser dividido em 
parcelas iguais. 

 
Art. 130 O valor do Imposto lançado por estimativa considerará: 
I - O tempo de duração e a natureza específica da atividade; 
II - O preço corrente dos serviços; 
III – O volume de receitas em períodos anteriores e sua projeção para os 
períodos seguintes, podendo ser tomadas como base de cálculo as receitas 
de outros contribuintes de idêntica atividade; 
IV - O local onde se estabelece o contribuinte. 

 
Art.  131  A  fixação  da  estimativa  ou  sua  revisão  será  feita      mediante 
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processo  regular  em  que  constem  os  elementos  que  fundamentem      a 
apuração do valor da base de cálculo estimada. 

 
Parágrafo Único A qualquer tempo, a Administração poderá rever os 
valores estimados, reajustando as parcelas vincendas do Imposto, quando 
se verificar que a estimativa inicial foi incorreta ou que o volume ou 
modalidade dos serviços tenha se alterado de forma substancial. 

 
Art. 132 Os contribuintes sujeitos ao regime de estimativa poderão, a 
critério da autoridade administrativa, ficar dispensados do uso de livros 
fiscais e da emissão de documentos. 

 
Art. 133 O regime de estimativa será suspenso pela autoridade 
administrativa, mesmo quando não findo o exercício ou período, seja de 
modo geral ou individual, seja quanto a qualquer categoria de 
estabelecimentos, grupos ou setores de atividades, desde que não mais 
prevaleçam as condições que originaram o enquadramento. 

 
Art. 134 Os valores fixados por estimativa constituirão lançamento 
definitivo do imposto, ressalvado o que dispõe o artigo subseqüente. 

 
Art. 135 O fisco pode, a qualquer tempo: 
I - rever valores estimados, mesmo no curso do período considerado; 
II - cancelar a aplicação do regime de forma geral, parcial ou individual; 
III - lavrar auto de infração no caso de não recolhimento de qualquer 
parcela. 

 
Parágrafo Único A decisão da autoridade que modificar ou cancelar de 
ofício o regime de estimativa, produzirá efeitos a partir da data que for 
cientificado o contribuinte, relativamente às operações ocorridas após a 
referida decisão. 

 
Art. 136 Os contribuintes abrangidos pelo regime de estimativa poderão, 
no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da publicação do ato normativo, 
apresentar impugnação contra o valor estimado. 

 
§   1º   A   impugnação   prevista   no   caput   deste   artigo   não   terá efeito 
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suspensivo  e  mencionará,  obrigatoriamente,  o  valor  que  o contribuinte 
reputar justo, assim como os elementos para sua aferição. 

 
§ 2º Julgada procedente a impugnação, a diferença a maior, recolhida na 
pendência da decisão, será aproveitada nos pagamentos seguintes ou 
restituída ao contribuinte, se for o caso. 

 
Art. 137 O lançamento do Imposto não implica em reconhecimento ou 
regularidade do exercício de atividades ou da legalidade das condições do 
local, instalações, equipamentos ou obras. 

 
Seção VI 

ARBITRAMENTO 
 

Art. 138 Proceder-se-á ao arbitramento da base de cálculo do imposto, 
mediante autorização da autoridade administrativa tributária, quando: 
I - o contribuinte não dispuser de elementos de contabilidade ou de 
qualquer outro dado que comprove a exatidão do montante da matéria 
tributável; 
II - recusar-se o contribuinte a apresentar ao Auditor Fiscal os livros da 
escrita comercial ou fiscal e documentos outros indispensáveis à apuração 
da base de cálculo, ou não possuir os livros ou documentos fiscais, 
inclusive nos casos de perda, extravio ou inutilização, ou se o contribuinte 
não estiver inscrito no Cadastro Fiscal; 
III - o exame dos elementos fiscais ou contábeis levará à convicção da 
existência de fraude ou sonegação; 
IV - forem omissos ou não mereçam fé as declarações, os esclarecimentos 
prestados ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo; 
V - o contribuinte, após regularmente notificado, não preste os 
esclarecimentos exigidos pela fiscalização, ou preste esclarecimentos 
insuficiente, inverossímeis ou falsos; 
VI - flagrante insuficiência do imposto pago em decorrência do volume de 
serviços prestados; 
VII - os serviços forem prestados sem a determinação do preço ou a título 
de cortesia; 
VIII - o preço seja notoriamente inferior ao corrente no mercado. 
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§ 1° Na hipótese de arbitramento será obrigatória a lavratura de termo  de 
fiscalização circunstanciado em que o Auditor Fiscal indicará, de modo 
claro e preciso, os critérios que adotou para arbitrar a base de cálculo do 
tributo, observado o disposto em Regulamento. 

 
§ 2° Do total arbitrado para cada período ou exercício, serão deduzidas do 
imposto resultante do arbitramento, os pagamentos realizados no período. 

 
Art. 139 Nas hipóteses do artigo anterior, o arbitramento será procedido 
por uma comissão municipal, designada especialmente para cada  caso 
pelo titular da Fazenda Municipal, levando-se em conta, dentre outros, os 
seguintes elementos: 
I - os recolhimentos feitos em períodos idênticos pelo contribuinte ou por 
outros contribuintes que exerçam a mesma atividade em condições 
semelhante; 
II – os preços correntes dos serviços no mercado, em vigor na época da 
apuração; 
III - as condições próprias dos contribuintes bem como os elementos que 
possam evidenciar sua situação econômico-financeira, tais como: 
A - Valor das matérias-primas, combustíveis e outros materiais 
consumidos ou aplicados no período; 
B - Folha de salários pagos, honorários de diretores, retiradas de sócios ou 
gerentes; 
C - Aluguel do imóvel e das máquinas e equipamentos utilizados ou, 
quando próprios, o valor dos mesmos; 
D - Despesas com fornecimento de água, luz, energia, telefone, demais 
encargos obrigatórios do contribuinte. 

 
Seção VII 

INSCRIÇÃO 
 

Art. 140 Todas as pessoas físicas ou jurídicas, estabelecidas ou não, que 
exerçam habitualmente, quaisquer atividades relacionadas no art. 119, 
ficam obrigadas à inscrição e atualização dos respectivos dados, no 
cadastro de contribuintes do Imposto Sobre Serviços. 

 
§ 1º A inscrição  no cadastro, tratada  neste artigo,  será  promovida     pelo 
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contribuinte  ou  responsável,  de acordo com  o previsto  no Regulamento, 
ainda quando seu titular seja imune ou isento do Imposto. 

 
§ 2º O Contribuinte é obrigado a comunicar a cessação da atividade à 
repartição fiscal competente, conforme Regulamento. 

 
 

Seção VIII 
ESCRITA FISCAL 

 
Art. 141 Os contribuintes do Imposto Sobre Serviços sujeitos ao regime de 
lançamento por homologação ficam obrigados a: 
I - manter escrita fiscal destinada ao registro dos serviços prestados, ainda 
quando não tributáveis; 
II – emitir notas fiscais de serviços ou outros documentos admitidos pela 
legislação, por ocasião da prestação dos serviços. 

 
Art. 142 Ficam instituídos a Nota Fiscal de Prestação de Serviços, a Nota 
Fiscal Fatura de Serviços, a Nota Fiscal Eletrônica, o Cupom Fiscal, cujos 
modelos serão definidos em Regulamento. 

 
§ 1º O Poder Executivo poderá instituir outros documentos fiscais para 
controle da atividade do contribuinte, do substituto tributário e de 
qualquer tomador de serviço. 

 
§ 2º O regulamento definirá os modelos de livros, notas fiscais e demais 
documentos a serem obrigatoriamente utilizados pelo contribuinte e 
mantidos em cada um dos seus estabelecimentos ou, na falta destes, em 
seu domicílio. 

 
§ 3º Nenhum livro da escrita fiscal poderá ser utilizado sem prévia 
autenticação pela repartição competente. 

 
§ 4º Os livros e documentos de exibição obrigatória à fiscalização não 
serão retiradas do estabelecimento ou do domicílio do contribuinte, salvo 
nos casos expressamente previstos em regulamento. 
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§ 5º O regulamento disporá sobre a adoção de documentação simplificada, 
no caso de contribuintes de rudimentar organização. 

 
§ 6º O Poder Executivo poderá autorizar a administração a adotar, 
complementarmente ou em substituição, quando forem insatisfatórios os 
elementos da documentação regular, instrumentos e  documentos 
especiais que possibilitem a perfeita apuração dos serviços prestados, da 
receita auferida e do Imposto devido. 

 
Seção IX 

ARRECADAÇÃO 
 

Art. 143 O Imposto será pago na forma e prazos regulamentares. 

§ 1º Tratando-se de lançamento de ofício previsto no § 1º, do art. 127, o 
prazo para pagamento é o indicado na notificação. 

 
§ 2º O Imposto correspondente a serviço prestado na forma do § 2º, do  
art. 127, independentemente do pagamento do preço do serviço ser 
efetuado à vista ou emprestações, será recolhido até o dia 10 do mês 
subsequente a sua efetivação, mediante o preenchimento, pelo 
contribuinte, da guia de recolhimento, definida em regulamento. 

 
Art. 144 No recolhimento do Imposto por estimativa, observar-se-á o 
seguinte: 
I – serão estimados os valores dos serviços e do Imposto total a recolher, 
no exercício ou período, e parcelado o respectivo montante, para 
recolhimento em prestações mensais; 
II - findo o exercício, ou o período da estimativa, ou deixando o regime de 
ser aplicado, serão apurados os preços dos serviços e o montante do 
Imposto efetivamente devido pelo contribuinte, respondendo este pela 
diferença verificada ou tendo direito a restituição do Imposto pago a mais; 
III – as diferenças verificadas entre o montante do Imposto recolhido por 
estimativa e o efetivamente devido serão recolhidos dentro do prazo de 30 
(trinta) dias, contados da data do encerramento do exercício ou período 
considerado, ou restituídas ou compensadas no mesmo prazo, contado da 
data do requerimento do contribuinte. 
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Art. 145 Sempre que o volume ou modalidade dos serviços o aconselhar, e 
tendo em vista facilitar aos contribuintes o cumprimento de suas 
obrigações tributárias, a Administração poderá, através de requerimento 
do interessado, sem prejuízo para o Município, autorizar a adoção de 
regime especial para pagamento do Imposto. 

 
Seção X 

ISENÇÕES 
 

Art. 146 São isentos do Imposto os serviços: 
I - prestados por associações culturais; 
II - de diversão pública, com fins beneficentes ou considerados de 
interesse da comunidade pela Secretaria Municipal de Educação e Cultural, 
ou outro órgão que o venha substituir. 
III - atividades ou espetáculos culturais, exclusivamente promovidos por 
entidades vinculadas ao Poder Público; 
IV - a fundação instituída pelo Município e a empresa pública municipal; 
V - os serviços prestados por instituições sem fins lucrativos mantidas por 
federações ou associações de classe, e/ou instituições sem fins lucrativos 
criadas pelo Poder Público; 

 
Seção XI 

INFRAÇÕES E PENALIDADES 
 

Art. 147 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária, ou não, que 
importe na inobservância, por parte do contribuinte ou responsável, de 
normas estabelecidas por esta Lei e por seu Regulamento, ou de atos 
administrativos de caráter normativo. 

 
 

Art. 148 São infrações as situações indicadas nos incisos deste artigo, 
passíveis da aplicação das seguintes penalidades: 
I - no valor uma UFMSJC, por Nota Fiscal ou documento que a substitua,  
até o limite de 128 (vinte e oito) UFMSJC por período de 12 (doze) meses, 
quandoemitido: 
a) sem autorização para impressão, quando exigida pela autoridade 
administrativa competente; 
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b) após o vencimento do prazo de validade; 
II – no valor de uma UFMSJC, por documento fiscal, até o limite de 167 
(cento e sessenta e sete) UFMSJC por período de 12 (doze) meses, na falta 
de: 
a) emissão, quando obrigatória, de nota fiscal, de cupom fiscal ou de 
qualquer outro documento instituído pelo Poder Executivo para controle 
da atividade do contribuinte, do substituto tributário e do tomador de 
serviço; 
b) conservação de documentos fiscais de forma a prejudicar-lhes a 
legibilidade ou seu exame, até que ocorra a decadência da obrigação 
tributária ou a prescrição dos créditos decorrentes; 
III - no valor de uma UFMSJC, a falta de declaração do contribuinte quando 
não tenha exercido atividade tributável, ou do imposto que tenha sido  
todo retido na fonte, por mês não declarado; 
IV - no valor de 7 (sete) UFMSJC, até o limite de 167 (cento e sessenta e 
sete) UFMSJC por período de 12 (doze) meses, na falta de: 
a) retenção na fonte, quando obrigatória, por retenção não efetuada; 
b) emissão e entrega, pelo tomador de serviços, do Recibo de Retenção na 
Fonte do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, por prestador de 
serviço e por mês; 
c) emissão inidônea de documento fiscal, inclusive por substituto 
tributário, que se encontre com a inscrição cadastral suspensa ou baixada, 
por documento; 
V - no valor de 17 (dezessete) UFMSJC: 
a) a falta de autorização para utilização de equipamento emissor de cupom 
fiscal ou a sua utilização sem lacre e/ou sem etiqueta, por equipamento; 
c) a falta de autorização para impressão ou utilização de ingressos, ou 
equivalente, que permitam o acesso a espetáculo de diversão pública, por 
espetáculo ou apresentação; 
d) a falta de comunicação à Administração Tributária, no prazo de 30 
(trinta) dias, da perda, extravio, furto ou roubo de documento fiscal; 
e) a falta de recadastramento, no Cadastro Geral de Atividades, do 
Município, quando assim determinar Ato do Poder Executivo; 
f) a mudança de endereço do estabelecimento, sem a devida alteração 
contratual; 
g) a falta de comunicação à Administração Tributária de intervenção 
técnica no equipamento emissor de cupom fiscal, no prazo de 10 (dez) 
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dias, a contar da finalização da intervenção, por equipamento; 
h) a falta de comunicação à Administração Tributária de cessação de uso 
do equipamento emissor de cupom fiscal, no prazo de 10 (dez) dias, a 
contar da data da paralisação, por equipamento; 
i) a falta de comunicação à Administração Tributária de alteração, de 
encerramento ou de suspensão das atividades, no prazo de 30 (trinta)  
dias, a contar da data em que se alterou, se encerrou ou se suspendeu a 
atividade; 
VI - no valor de 18 (dezoito) UFMSJC, a falta de comunicação, após 30 
(trinta) dias, contados da data do arquivamento da alteração no órgão 
competente: 
a) de mudança de endereço, para fins de alteração no cadastro fiscal; 
b) de alteração de atividade para fins de atualização no cadastro fiscal; 
c) de modificação da composição societária para fins de alteração no 
cadastro fiscal; 
VII - no valor de 58 (cinquenta e oito) UFMSJC: 
a) a impressão de Nota Fiscal, em desacordo com as normas legais e/ou o 
modelo aprovado em regime especial, por lote autorizado; 
b) a utilização de equipamento emissor de cupom fiscal com autorização 
concedida para outro estabelecimento, por equipamento; 
VIII - no valor de 112 (cento e doze) UFMSJC o embaraço à ação fiscal; 
IX - A falta de pagamento do imposto e o descumprimento das obrigações 
acessórias fixadas neste Código acarretam ao contribuinte, além  das 
multas previstas nos incisos anteriores: 
1 - atualização monetária do crédito devido, calculada mediante a 
aplicação do índice acolhido pela legislação local ou outro índice que  
venha a substituí-lo; 
2 - a multa de 0,33% (ponto trinta e três por cento) ao dia sobre o valor do 
crédito devido originariamente, até o limite de 10% (trinta por cento); 
3 - a incidência dos juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês 
ou fração, incidentes sobre o valor do originário do crédito devido; 
X - no valor de 100% (cem por cento) do tributo atualizado 
monetariamente, além das multas previstas nos incisos anteriores:: 
a) a falta ou insuficiência de pagamento combinada com a prática de 
qualquer das circunstâncias agravantes previstas no art. 83 desta Lei; 
b) a retenção do imposto na fonte sem o recolhimento à Fazenda 
Municipal; 
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§ 1° Na reincidência de infração decorrente de obrigação acessória  a  
multa será aplicada em dobro. 

 
§ 2° No concurso de infrações, as penalidades são aplicadas 
conjuntamente, uma para cada infração, ainda que capituladas no mesmo 
dispositivo legal. 

 
§ 3º A imposição das multas referidas neste artigo obedecerá ao disposto 
nos artigos 77 a 87 desta Lei, no que couber. 

 
 

CAPÍTULO III 
DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS 

 
Seção I 

Do Fato Gerador 
 

Art. 149 O Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos, a qualquer título, por 
ato oneroso, tem como fato gerador: 
I - a transmissão de bens imóveis, por natureza ou por acessão física; 
II - a transmissão de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia; 
III – a cessão de direitos de aquisição relativos às transmissões referidas 
nos incisos anteriores. 

 
Seção  II 

Da Incidência 
 

Art. 150 O imposto incide nas seguintes transações: 
I - compra e venda, pura ou condicional, de imóveis e de atos equivalentes; 
II – os compromissos de promessas de compra e venda de imóveis, sem 
cláusulas de arrependimento, ou a cessão de direitos dele decorrentes; 
III - o uso, o usufruto e a habitação; 
IV - a dação em pagamento; 
V - a permuta de bens imóveis e direitos a eles relativos; 
VI - a arrematação e a remição; 
VII - o mandato em causa própria e seus substabelecimentos, quando estes 
configurem transação e o instrumento contenha os requisitos essenciais  à 
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compra e a venda; 
VIII - a adjudicação, quando não decorrer de sucessão hereditária; 
IX - a cessão de direitos do arrematante ou adjudicatário, depois de 
assinado a auto de arrematação ou adjudicação; 
X - incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica para o de qualquer um 
de seus sócios, acionistas ou respectivos sucessores; 
XI - transferência de patrimônio de pessoa jurídica para o de qualquer um 
de seus sócios, acionistas ou respectivos sucessores; 
XII - reformas ou reposições que ocorram: 
a) nas partilhas efetuadas em virtude de dissolução da sociedade conjugal 
ou morte, quando o cônjuge ou herdeiros receberem, dos imóveis situados 
no município, quota-parte cujo valor seja maior do que o da parcela que 
lhes caberiam na totalidade desses imóveis; 
b) das divisões para extinção de condomínio de imóvel, quando for 
recebida, por qualquer condômino, quota-parte material, cujo valor seja 
maior do que o de sua quota-parte final. 
XIII - instituição, transmissão e caducidade de fideicomisso; 
XIV - enfiteuse e subenfiteuse; 
XV - sub-rogação na cláusula de inalienabilidade; 
XVI - concessão real deuso; 
XVII - cessão de direitos de usufruto; 
XVIII - cessão de promessa de venda ou cessão de promessa de cessão; 
XIX - acessão física, quando houver pagamento de indenização; 
XX - cessão de direitos sobre permuta de bens imóveis; 
XXI - qualquer ato judicial ou extrajudicial "inter-vivos", não especificados 
nos incisos anteriores, que importe ou resolva em transmissão, a título 
oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física ou de direitos 
sobre imóveis (exceto os de garantia), bem como a cessão de direitos 
relativos aos mencionados atos; 
XXII - lançamento em excesso, na partilha em dissolução de sociedade 
conjugal, a título de indenização ou pagamento de despesa; 
XXIII – cessão de direitos de opção de vendas, desde que o optante tenha 
direito à diferença de preço e não simplesmente a comissão; 
XXIV - transferência, ainda que por desistência ou renúncia, de direito e de 
ação a herança em cujo monte exista bens imóveis situados no município; 
XXV - transferência, ainda que por desistência ou renúncia, de direito e de 
ação a legado de bem imóvel situado no município; 
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XXVI - transferência de direitos sobre construção em terreno alheio,  ainda 
que feita ao proprietário do solo; 
XXVII - todos os demais atos e contratos onerosos, translativos da 
propriedade ou do domínio útil de bens imóveis, por natureza ou por 
acessão física, ou dos direitos sobre imóveis. 
Parágrafo Único O Imposto é devido quando o imóvel transmitido, ou 
sobre o qual versarem os direitos transmitidos ou cedidos, esteja situado 
em território do município, mesmo que a mutação patrimonial decorra de 
contrato celebrado fora dele. 

 
Seção II 

DA NÃO INCIDÊNCIA 
 

Art. 151 O Imposto não incide sobre: 
I - a transmissão “causa mortis” e doação, de quaisquer bens ou direitos;  
II - a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de 
pessoa jurídica em realização de capital; 
III - a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, 
cisão ou extinção de pessoa jurídica; 
IV - a transmissão de bens ou direitos quando constar como adquirente a 
União, Estados, Municípios e demais pessoas de direito público interno, 
partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos 
trabalhadores, templos de qualquer culto, instituições de educação e 
assistência social sem fins lucrativos, observando o disposto no § 6º deste 
artigo. 
V - a reserva ou a extinção do usufruto, uso ou habitação. 

 
§ 1º O disposto nos incisos II e III não se aplica quando a pessoa jurídica, 
neles referida, tiver como atividade preponderante a venda ou locação de 
imóveis ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição; 

 
§ 2º Considera-se caracterizada a atividade preponderante, referida no 
parágrafo anterior, quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita 
operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e 
nos 2 (dois) anos subseqüentes à aquisição, decorrer de vendas, locação  
ou cessão de direitos à aquisição de imóveis. 
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§   3º   Se   a   pessoa   jurídica   adquirente   iniciar  suas  atividades  após a 
aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a 
preponderância referida, no parágrafo anterior, levando-se em conta os 3 
(três) primeiros anos seguintes à data da aquisição. 

§ 4º Quando a atividade preponderante, referida no § 2º deste artigo, 
estiver evidenciada no instrumento constitutivo da pessoa jurídica 
adquirente, o Imposto será exigido no ato da aquisição, sem prejuízo de 
direito à restituição que vier a ser legitimado com aplicação do disposto 
nos §§ 2º ou 3º. 

 
§ 5º Ressalvada a hipótese do parágrafo anterior e verificada a 
preponderância referida nos §§ 2º e 3º deste artigo, tornar-se-á devido o 
Imposto nos termos da Lei vigente, à data da aquisição e sobre o valor 
atualizado dos bens ou direitos. 

 
§ 6º Para efeito do disposto no inciso IV, deste artigo, as instituições de 
educação e de assistência social deverão observar os seguintes requisitos:  
I - Não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas  
rendas, a título de lucro ou participação no seu resultado; 
II – Aplicarem integralmente, no País, seus recursos na manutenção e no 
desenvolvimento dos objetivos constitucionais; 
III – Manterem escrituração de suas respectivas receitas e despesa sem 
livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua perfeita 
exatidão. 

 
Seção III 

DA ISENÇÃO 
 

Art. 152 Fica isenta do Imposto a aquisição de imóvel, quando vinculada a 
programas habitacionais de promoção social ou desenvolvimento 
comunitário de âmbito federal, estadual ou municipal, destinadas a 
pessoas de baixa renda, com a participação ou a assistência de entidades 
ou órgãos criados pelo poder público. 

 
Seção IV 

DAS ALÍQUOTAS 
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Art. 153 Nas transmissões e cessões de bens e direitos, as alíquotas do 
Imposto são: 
I - Por intermédio do Sistema Financeiro de Habitação: 
a) 1% (um por cento) sobre o valor efetivamente financiado; 
b) 2,0% (dois por cento) sobre o valor restante; 
II - As demais, 2,0% (dois porcento). 

 
Seção V 

DA BASE DE CÁLCULO 
 

Art. 154 A base de cálculo de Imposto é o valor do bem imóvel, no 
momento da transmissão ou cessão dos direitos a ele relativo, pactuado no 
negócio jurídico, ou valor apurado, pelo Município, através do Cadastro 
Imobiliário Fiscal, prevalecendo o que for maior. 

 
I – que seja utilizado valor não inferior ao: 
a) Fixado para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e 

Territorial Urbana (IPTU), tratando-se de imóvel urbano ou de direito a 
ele relativo; ou 

b) Valor do imóvel informado pelo contribuinte para efeito do Imposto 
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), tratando-se de imóvel 
rural ou de direito a ele relativo. 

 
§ 1º Não concordando com o valor apurado pelo Cadastro Imobiliário 
Fiscal, o contribuinte poderá requerer nova avaliação, instruindo o pedido 
com documentação que fundamente sua discordância. 

 
§ 2º O valor estabelecido na forma deste artigo prevalecerá pelo prazo de 
30 (trinta) dias, findo o qual, sem o pagamento do Imposto, ficará sem 
efeito o lançamento ou avaliação. 

 
Art. 155 Nos casos a seguir especificados, a base de cálculo será: 
I - na arrematação ou leilão, o preço pago; 
II - na adjudicação, o valor estabelecido pela avaliação judicial ou 
administrativa; 
III - nas dações em pagamento, o valor dos bens imóveis dados para solver 
o débito; 
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IV - nas tornas ou reposições, verificadas em partilhas ou divisões, o  valor 
da parte excedente da meação ou do quinhão ou da parte ideal consistente 
em imóveis; 

 
Parágrafo Único Para efeito deste artigo será considerado o valor do bem 
ou direito, à época da avaliação judicial ou administrativa. 

 
 

Seção VI 
DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL 

 
Art. 156 É contribuinte do imposto: 
I - nas transmissões, por ato oneroso, o adquirente; 
II - nas cessões de direito, o cessionário; 
III - nas permutas, cada um dos permutantes. 

 
Parágrafo Único. Nas hipóteses do § 1º do art. 151, é responsável pelo 
pagamento do imposto, na qualidade de substituto tributário, a 
incorporadora imobiliária, em relação às unidades imobiliárias para 
entrega futura que negociar. 

 
Art. 157 Respondem solidariamente pelo pagamento do imposto, nas 
transmissões ou cessões efetuadas, com recolhimento a menor ou sem 
recolhimento: 
I – o transmitente; 
II – o cedente; 
III - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, relativamente 
aos atos por eles ou perante eles praticados, em razão de seu ofício, ou 
pelas omissões de que forem responsáveis. 

 
Seção  VII 

FORMA, LOCAL E PRAZOS 
 

Art. 158 Nas transmissões ou cessões “inter vivos”, o contribuinte, o 
escrivão de notas ou tabelião, antes da lavratura da escritura ou do 
instrumento, conforme o caso, emitirá guia contendo a localização do 
imóvel, área do terreno e, se for o caso, área das benfeitorias, bem como 
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descrição de suas características construtivas. 
 

Art. 159 O Imposto será recolhido no município da situação do imóvel, 
através de guia de arrecadação visada pela repartição fazendária. 

 
Art. 160 A repartição fazendária anotará, na guia de arrecadação do 
Imposto, a data da ocorrência do fato gerador. 

 
Art. 161 O pagamento do Imposto de direitos a ele relativo, por ato entre 
vivos, realizar-se-á: 
I - nas transmissões ou cessões por escritura pública, antes de sua 
lavratura; 
II – nas transmissões ou cessões por meio de procuração ou documento 
que lhe seja assemelhado, antes de lavrado o respectivo documento; 
III - na arrematação, adjudicação e remição, até 30 (trinta) dias após o ato 
ou trânsito em julgado da sentença, mediante documento de arrecadação 
expedido pelo escrivão do feito; 
IV - nas transmissões em virtude de qualquer sentença judicial, dentro de 
30 (trinta) dias de trânsito em julgado e sentença; 
V - nas aquisições por escrituras lavradas fora do Município, dentro de 30 
(trinta) dias, após o ato, vencendo-se, no entanto, o prazo a data de 
qualquer anotação, inscrição ou transmissão feita no município e 
referentes aos citados documentos; 
VI - nas tornas ou reposições em que sejam interessados incapazes, dentro 
de 30 (trinta dias, contados da data da intimação do despacho que as 
autorizar. 

 
Seção VIII 

DA RESTITUIÇÃO 
 

Art. 162 O Imposto recolhido será devolvido, no todo ou em parte, 
quando: 
I – não se completar o ato ou contrato sobre que tiver sido pago, depois de 
requerido com provas bastantes e suficientes; 
II - for declarada, por decisão judicial transitada em julgado, a nulidade ao 
ato ou contrato pela qual tiver sido pago; 
III - posteriormente, for reconhecida a não incidência ou a isenção; 
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Parágrafo Único Instruirá o processo de restituição a via original da guia 
de arrecadação respectiva. 

 
Seção IX 

DA FISCALIZAÇÃO 
 

Art. 163 Os escrivães, tabeliães, oficiais de notas, de registro de imóveis e 
de registro de títulos e documentos e quaisquer outros serventuários da 
Justiça não praticarão quaisquer atos que importem em transmissão de 
imóveis ou de direitos a eles relativos, bem como suas cessões sem a 
apresentação do comprovante do pagamento do Imposto, o qual será 
transcrito em seu inteiro teor no instrumento respectivo. 

 
Parágrafo Único Os serventuários, tratados no caput deste  artigo, 
também ficam obrigados a: 
I – facilitar a fiscalização da Fazenda Municipal, para exame, em cartório, 
dos livros, registros e outros documentos, relativos a transações com bens 
imóveis. 
II – fornecer gratuitamente, à fiscalização da Fazenda Pública Municipal, 
certidões de atos que forem lavrados, transcritos, a averbados ou 
inseridos, concernentes a imóveis ou direitos a eles relativos, sempre que 
estas forem solicitadas. 
III - enviar, à Fazenda Pública, os extratos das operações realizadas com 
imóveis, nos termos do Parágrafo Único do art. 16 desta Lei. 

 
Art. 164 Os cartórios exigirão, sob pena de responsabilidade, para efeito 
de lavratura da escritura de transferência ou venda de imóvel, certidão de 
aprovação do loteamento da situação do imóvel. 

 
Seção X 

OUTRAS DISPOSIÇÕES 
 

Art. 165 Na aquisição de terreno ou fração ideal, bem como na cessão dos 
respectivos direitos, cumulada com contrato de construção por  
empreitada de mão-de-obra e materiais, deverá ser comprovada a pré- 
existência do respectivo contrato, sob pena de ser exigido o Imposto sobre 
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o   imóvel,   incluída   a   construção   e/ou   benfeitoria   existente   no     ato 
translativo da propriedade. 

 
Art. 166 O promissário comprador de lote de terreno, que construir no 
imóvel antes de receber a escritura definitiva, ficará sujeito ao pagamento 
do Imposto sobre o valor da construção e/ou benfeitoria, salvo se 
comprovar que as obras referidas foram feitas após contrato de comprae 
venda, mediante exibição dos seguintes documentos: 
I - alvará de licença para construção; 
II - contrato de empreitada de mão-de-obra; 
III - notas fiscais do material adquirido para a construção; 
IV - certidão de regularidade de situação da obra, perante o órgão 
competente do Ministério da Previdência Social. 

 
Parágrafo Único A critério da Fazenda Pública Municipal, na falta de 
qualquer documento citado neste artigo, poderá se adotar outros, desde 
que façam prova equivalente. 

 
Seção XI 

INFRAÇÕES E PENALIDADES 
 

Art. 167 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária, ou não, que 
importe na inobservância, por parte do contribuinte ou responsável, de 
normas estabelecidas por esta Lei e por seu Regulamento, ou de atos 
administrativos de caráter normativo. 

 
Art. 168 A reincidência em infração punir-se-á com multa em dobro. 

 
Parágrafo Único Considera-se reincidência a repetição de infração a um 
mesmo dispositivo legal, pela mesma pessoa física ou jurídica, no período 
de 2 (dois) anos. 

 
Art. 169 As multas serão cumulativas, quando, resultarem do não 
cumprimento de obrigação tributária principal e acessória. 

 
Art. 170 Apurada a prática de crime de sonegação fiscal, a Fazenda 
Municipal  solicitará  ao  órgão  competente  as  providências  de      caráter 
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policial necessárias à apuração do ilícito penal, dando conhecimento dessa 
solicitação ao órgão do Ministério Público local, através do 
encaminhamento dos elementos comprobatórios da infração penal. 

 
Parágrafo Único Constitui crime de sonegação fiscal prestar declaração 
falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva ser produzida 
aos agentes da Fazenda Pública, com a intenção de eximir-se, total ou 
parcialmente, do pagamento do Imposto. 

 
Art. 171 O não pagamento do Imposto no prazo determinado, implicará 
em imposição de multas e cobrança de juros de mora, calculados sobre seu 
valor atualizado, de acordo com o seguinte: 
I - 2% (dois por cento) do valor devido, quando o pagamento for efetuado 
até 30 (trinta) dias após o vencimento; 
II - 4% (quatro por cento) quando o pagamento for efetuado depois de 30 
(trinta) dias e até 60 (sessenta) dias após o vencimento; 
III - 6% (seis por cento) do valor devido, quando o pagamento for efetuado 
após 60 (sessenta) ou mais dias, do vencimento. 
IV - Juros de mora à razão de 1,0% (um por cento), ao mês ou fração, 
contados a partir do primeiro dia subsequente ao do vencimento. 

 
Art. 172 As infrações serão punidas com as seguintes multas: 
I - 50% (cinqüenta por cento) do valor atualizado do Imposto, caso o 
adquirente de imóvel ou direito a ele relativo não apresentar, o seu título, 
no prazo legal, à repartição fiscalizadora; 
II - 200% (duzentos por cento) do valor atualizado do Imposto, pela 
omissão ou inexatidão fraudulenta da declaração relativa a elementos que 
possam influir no cálculo do ITBI. 

 
Parágrafo Único No caso do inciso II deste artigo, igual penalidade será 
aplicada a qualquer pessoa que intervenha no negócio jurídico ou na 
declaração e seja conivente ou auxiliar na inexatidão ou na omissão 
praticada. 

 
TÍTULO III 
DAS TAXAS 

 
CAPÍTULO I 
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DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 173 As taxas cobradas pelo Município tem como fato gerador o 
exercício regular do poder de polícia ou a utilização, efetiva ou potencial, 
de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto 
à sua disposição. 

 
Art. 174 As taxas classificam-se: 

I - pelo exercício regular do Poder de Polícia; 
II - pela utilização de serviço público. 

 
Parágrafo único Considera-se Poder de Polícia, a atividade da 
Administração Pública Municipal que, limitando ou disciplinando direitos, 
interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em 
razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, ao meio 
ambiente, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, 
ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão de 
autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à 
propriedade e aos direitos individuais ou coletivos, no território do 
Município. 

 
Art. 175 Integram o elenco das Taxas as decorrentes: 
a) do exercício regular do poder de polícia: 
1. Taxa de licença de localização e/ou funcionamento de estabelecimento; 
2. Taxa de licença de funcionamento de estabelecimento em horário 
especial; 
3. Taxa de Licença para veiculação de publicidade em geral; 
4. Taxa de Licença de execução de obras, arruamentos e loteamentos; 
5. Taxa de Licença de ocupação de áreas em terrenos ou vias e logradouros 
públicos. 
6. Taxa de Vigilância Sanitária; 

 
b) da utilização de serviços públicos municipais: 
1. Taxa de expediente e serviços diversos; 
2. Taxa de serviços urbanos: 
2.1. Taxa de coleta de lixo; 
2.2. Taxa de limpeza pública; 
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2.3. Taxa de conservação de vias e logradouros públicos. 
 

CAPÍTULO II 
TAXAS DE LICENÇA PELO EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA 

 
Seção I 

 
Taxa de Licença de Localização e/ou Funcionamento de 

Estabelecimento 
Subseção I 

Fato Gerador 
 

Art. 176 São fatos geradores das taxas: 
I - da Taxa de Licença para Localização - a concessão de licença obrigatória 
para a localização de estabelecimentos pertencentes a quaisquer pessoas 
físicas ou jurídicas, comerciais, industriais, profissionais, prestadores de 
serviços e outro que venham a exercer atividades no Município, ainda que 
em recinto ocupado por outro estabelecimento; 
II - da Taxa de Licença para Funcionamento, o exercício do poder de 
polícia do Município, consubstanciado na vigilância constante e potencial, 
aos estabelecimentos licenciados, para efeito de verificar, quando 
necessário, ou por constatação fiscal de rotina: 
a) Se a atividade atende às normas concernentes à saúde, à higiene, ao 
meio ambiente, à segurança, aos costumes, à moralidade e à ordem, 
emanadas do Poder de Polícia Municipal, legalmente instituído; 
b) se o estabelecimento e o local de exercício da atividade ainda atendem 
às exigências mínimas de funcionamento, instituídas pelo Código de 
Posturas do Município de São José do Calçado; 
c) se ocorreu ou não mudança da atividade ou ramo da atividade; 
d) se não houve violação a qualquer exigência legal ou regulamentar 
relativa ao exercício da atividade. 

 
Art.177 Nenhuma pessoa física ou jurídica que opere no ramo de 
produção, industrialização, comercialização ou prestação de serviços 
poderá, sem prévia licença da Prefeitura e sem que hajam seus 
responsáveis efetuado o pagamento da taxa devida, iniciar suas atividades 
no  Município,  sejam  elas  permanentes,  intermitentes  ou  por      período 
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determinado. 
 

§ 1º A obrigatoriedade da prévia licença para localização independe da 
existência de estabelecimento fixo e é exigida, ainda quando a atividade for 
prestada em recinto ocupado por outro estabelecimento, ou no interior da 
residência. 
§ 2º. Haverá incidência da taxa, independentemente de ser ou não 
concedida a licença, caso esteja ocorrendo funcionamento irregular. 

 
Subseção II 

Sujeito Passivo 
 

Art. 178 Sujeito passivo das taxas são os comerciantes, industriais, 
profissionais, prestadores de serviços e outros, estabelecidos ou não, sem 
prejuízo, quanto a estes últimos, da cobrança da Taxa de Licença para 
Ocupação de Áreas em Vias e Logradouros Públicos. 

 
Subseção III 

Cálculo da Taxa 
 

Art. 179 As taxas serão calculadas de acordo com as tabelas anexas, que 
fazem parte integrante desta Lei. 

 
Art. 180 A base de cálculo da taxa é o custo da atividade de fiscalização 
realizada pelo Município, no exercício regular de seu poder de polícia, para 
cada licença requerida, mediante a aplicação da alíquota constante das 
tabelas anexas, sobre a Unidade Fiscal do Município de São José do Calçado 
(UFMSJC). 

 
Art. 181 O estabelecimento que mantenha atividades diversas no mesmo 
local, sem delimitação física de espaço, sendo de propriedade do mesmo 
contribuinte, será sujeito ao pagamento da taxa pela atividade de maior 
alíquota, acrescida de 10% (dez por cento) desse valor para cada uma das 
demais atividades. 

 
Subseção IV 
Lançamento 
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Art. 182 A taxa de licença será lançada com base nos dados fornecidos  
pelo contribuinte existentes no Cadastro, complementados, se necessário, 
por outros constatados no local. 

§ 1º. A taxa será lançada em relação a cada licença requerida ou 
constatação de funcionamento de atividade a ela sujeita. 

 
§ 2º. O sujeito passivo é obrigado a comunicar à repartição própria do 
Município, dentro de 30 (trinta) dias, para fins de atualização cadastral, 
quaisquer ocorrências relativas ao seu estabelecimento que importem em 
alteração da razão social ou do ramo de atividade, ou alterações físicas do 
estabelecimento. 

 
Subseção V 

Arrecadação 
 

Art. 183 A Taxa de Licença, em todas as modalidades do artigo 175, alínea 
“a”, será arrecadada antes do inicio das atividades ou da prática dos atos 
sujeitos ao poder de polícia administrativa do Município, observando-se os 
prazos estabelecidos neste Código. 

 
Subseção VI 

Alvará de Licença para Localização 
 

Art. 184 A taxa de localização será devida e será emitido o respectivo 
Alvará de Licença, por ocasião do licenciamento inicial, da renovação 
inicial de funcionamento, e toda vez que se verificar mudança no ramo de 
atividade do contribuinte, transferência de local ou quaisquer outras 
alterações, mesmo quando ocorram dentro de um mesmo exercício. 

 
Art. 185 O Alvará de Licença conterá os seguintes elementos 
característicos: 
I - nome da pessoa física ou jurídica a quem for concedida; 
II - local do estabelecimento ou do funcionamento da atividade; 
III - ramo de negócio ou atividade; 
IV - restrições; 
V - número de inscrição no órgão fiscal competente; 
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VI - horário de funcionamento; 
VII - tipo de licença concedida. 

Art. 186 O Alvará de Licença para Localização deve ser colocado em lugar 
visível ao público e à fiscalização municipal. 

 
Subseção VII 

Estabelecimento 
 

Art. 187 Considera-se estabelecimento o local do exercício de qualquer 
atividade comercial, industrial, profissional, de prestação de serviço e 
similar, ainda que exercida no interior de residência, com localização fixa 
ou não. 

 
Art. 188 Para efeito da Taxa de Licença para Localização, considerar-se-ão 
estabelecimentos distintos: 
I - os que, embora no mesmo local, ainda que com idêntico ramo de 
negócio, pertençam a diferentes pessoas físicas ou jurídicas; 
II – os que, embora com idêntico ramo de negócio e sob a mesma 
responsabilidade, estejam situados em prédios distintos ou locais  
diversos. 

 
Art. 189 As atividades múltiplas exercidas num mesmo estabelecimento, 
sem delimitação de espaço, por mais de um contribuinte, são sujeitas ao 
licenciamento e à taxa, isoladamente, nos termos do § 1º do artigo 177. 

 
Art. 190 A transferência ou venda do estabelecimento ou o encerramento 
da atividade deverão ser comunicados à repartição competente, mediante 
requerimento protocolado no prazo de 30 (trinta) dias, contados daqueles 
fatos. 

 
Art. 191 A licença poderá ser cassada e, determinado o fechamento do 
estabelecimento, a qualquer tempo, desde que deixem de existir as 
condições que legitimaram a concessão da licença, ou quando o 
contribuinte, mesmo a aplicação das penalidades cabíveis, não cumprir as 
determinações da Prefeitura para regularizar a situação do 
estabelecimento. 
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Seção II 

Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento em Horário 
Especial 

 
Art. 192 Fora do horário normal admitir-se-á o funcionamento de 
estabelecimento, mediante prévia licença extraordinária, pelo período 
solicitado, nas seguintes modalidades: 
I – de antecipação; 
II – de prorrogação; 
III – de dias executados. 

 
Parágrafo Único O pagamento da taxa relativa à licença para 
funcionamento extraordinário abrangerá qualquer das modalidades 
referidas no caput deste artigo, ou todas elas em conjunto, conforme o 
pedido feito pelo sujeito passivo. 

 
Art. 193 A taxa de licença para funcionamento em horário especial, será 
cobrada de acordo com a tabela anexa. 

 
§ 1º A taxa independe de lançamento de ofício e sua arrecadação será feita 
antecipadamente. 

 
§ 2º É obrigatória a fixação, em lugar visível e de fácil acesso à fiscalização, 
do comprovante de pagamento da taxa de que trata esta Seção. 

 
SeçãoIII 

Da Taxa de Licença para Veiculação de Publicidade em Geral 
 

Subseção I 
Sujeito Passivo 

 
Art. 194 Sujeito passivo da taxa é a pessoa física ou jurídica que explorar 
qualquer espécie de atividade emissora e/ ou produtora de poluição 
sonora e visual, inclusive a exploração de meios de publicidade em geral, 
feita através de anúncio, ao ar livre ou em locais expostos ao público ou 
que, nesses locais, explorar ou utilizar, com objetivos comerciais, a 
divulgação de anúncios de terceiros. 
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Subseção II 
Cálculo da Taxa 

Art. 195 A taxa será calculada por ano, mês, dia ou quantidade, de acordo 
com o que dispuser o Calendário Fiscal e de conformidade com as tabelas 
anexas. 

 
Subseção III 

Lançamento e da Arrecadação 
 

Art. 196 O lançamento da taxa far-se-á em nome: 
I - de quem requerer a licença; 
II- de quaisquer dos sujeitos passivos, a juízo da Prefeitura, nos casos de 
lançamento de ofício, sem prejuízo das cominações legais, regulamentares 
ou administrativas. 

 
Art. 197 Quando, no mesmo meio de propaganda, houver anúncio de mais 
de uma pessoa sujeita à tributação, deverão ser efetuados tantos 
pagamentos distintos quantas forem essas pessoas. 

 
Art. 198 Não havendo na tabela especificação própria para a publicidade,  
a taxa deverá ser paga pelo valor estipulado no item que guardar maior 
identidade de características, a juízo da repartição municipal competente. 

 
Art. 199 A taxa será arrecadada por antecipação, mediante guia aprovada 
pela Prefeitura e preenchida pelo sujeito passivo: 
I - as iniciais, no ato da concessão da licença; 
II – as posteriores: 
a) quando anuais, até 15 (quinze) de janeiro de cada ano; 
b) quando mensais, até o dia 15 (quinze) de cada mês; 

 
Subseção IV 

Disposições Gerais 
 

Art. 200 A licença para publicidade será válida pelo período constante do 
Alvará. 
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Art. 201 É devida a taxa em todos os casos de exploração ou utilização de 
meios de publicidade, tais como: 
I - cartazes, letreiros, faixas, programas, quadros, painéis, posters, placas, 
anúncios e mostruários, fixos ou volantes, distribuídos, pintado sem 
paredes, muros, postes, veículos e vias públicas; 
II - propaganda falada em lugares públicos, por meio de amplificadores de 
voz, alto-falantes e propagandistas. 

 
§ 1º Compreende-se na disposição deste artigo, os anúncios colocados em 
lugares de acesso ao público ainda que mediante cobrança de ingressos, 
assim como os que forem de qualquer forma visíveis da via pública. 

 
§ 2º Considera-se também publicidade externa, para efeitos de tributação, 
aquela que estiver na parte interna de estabelecimentos e seja visível da 
via pública. 

 
§ 3º Não se considera publicidade expressões de indicação, tais como: 
tabuletas, indicativas de sítios, granjas, fazendas, hospitais, ambulatórios, 
pronto-socorros; nos locais de construção, as placas indicativas dos nomes 
dos engenheiros, firmas e arquitetos responsáveis pelo projeto ou pela 
execução de obra pública ou particular. 

 
Art. 202 Respondem solidariamente como sujeitos passivos da taxa, todas 
as pessoas naturais ou jurídicas, às quais a publicidade venha a beneficiar, 
uma vez que a tenha autorizado. 

 
Art. 203 Ficam sujeitos ao acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o 
valor da respectiva tabela os anúncios de qualquer natureza referentes a 
bebidas alcoólicas e cigarros, bem como os redigidos em língua 
estrangeira. 

 
Art. 204 A transferência de anúncios para local diverso do licenciado 
deverá ser procedida de prévia comunicação à repartição municipal 
competente, sob pena de serem considerados como novos. 

 
Seção V 
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Da Taxa de Licença de Execução de Obras, Arruamentos e 
Loteamentos 

 
Subseção I 

Sujeito Passivo 
 

Art. 205 Sujeito passivo da taxa é o proprietário, o titular do domínio útil 
ou o possuidor dos imóveis em que se façam as obras referidas no artigo 
208. 

 
Parágrafo Único Respondem solidariamente com o proprietário, quanto 
ao pagamento da taxa e a inobservância das posturas municipais, o 
profissional ou profissionais responsáveis pelo projeto e pela execução. 

 
Subseção II 

Cálculo da Taxa 
 

Art. 206 Calcula-se a taxa, de conformidade com a tabela anexa a este 
Código. 

 
Subseção III 
Arrecadação 

 
Art. 207 A taxa será arrecadada no ato de licenciamento da obra ou da 
execução do arruamento ou loteamento. 

 
Parágrafo Único Quando da prorrogação da licença para execução de 
obras, a taxa será devida em 50% (cinquenta por cento) do valor da tabela. 

 
Subseção IV 

Disposições Gerais 
 

Art. 208 São sujeitas à prévia licença da Prefeitura e ao pagamento de taxa 
de licença de execução de obras, arruamentos e loteamentos, a construção, 
reconstrução, reforma, reparo, acréscimo ou demolição de edifícios, casas, 
edículas ou muros, assim como o arruamento ou loteamento de terrenos  e 
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quaisquer outras obras em imóveis, conforme tabela de que trata o artigo 
206. 

 
Art. 209 A licença só será concedida mediante prévio exame e aprovação 
das plantas ou projetos das obras, na forma da legislação urbanística 
aplicável. 

 
Art. 210 A licença terá período de validade fixado de acordo com a 
natureza, extensão e complexidade da obra, e será cancelada se a sua 
execução não for iniciada dentro do prazo estabelecido no alvará. 

 
Art. 211 Se insuficiente para a execução do projeto o prazo concedido no 
alvará, a licença poderá ser prorrogada, a requerimento do contribuinte. 

 
Art. 212 A licença será prorrogada por igual período. 

 
Seção V 

Taxa de Licença de Ocupação de Áreas em Terrenos ou Vias e 
Logradouros Públicos 

 
Subseção I 

Sujeito Passivo 
 

Art. 213 Sujeito passivo da taxa é a pessoa física ou jurídica que ocupar 
área em via ou logradouro público, mediante licença prévia da repartição 
municipal competente. 

 

Subseção II 
Cálculo da Taxa 

 
Art. 214 A taxa será cobrada de acordo com a tabela anexa a esta Lei. 

 
Subseção III 

Disposições Gerais 
 

Art. 215 A taxa por ocupação de áreas em terrenos ou vias e logradouros 
públicos tem como fato gerador a utilização de espaços nos mesmos,   com 
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finalidade  comercial  ou  de  prestação  de  serviços,  tenham  ou  não       os 
usuários instalações de qualquer natureza. 

 
Parágrafo Único A utilização será sempre precária e somente será 
permitida quando não contrariar o interesse público. 

 
Art. 216 Sem prejuízo do tributo e multa devidos, a Prefeitura apreenderá 
e removerá para os seus depósitos, quaisquer objetos ou mercadorias 
deixados em locais não permitidos ou colocados em vias e logradouros 
públicos, sem o pagamento da taxa de que trata esta seção. 

 
Seção VI 

Taxa de Vigilância Sanitária 
 

Subseção I 
Fato Gerador e do Contribuinte 

 
Art. 217 A Taxa de Vigilância Sanitária – TVS tem como fato gerador o 
exercício do poder de polícia, por meio de órgão ou entidade competente 
da administração descentralizada, para fiscalização do cumprimento das 
exigências higiênico-sanitárias previstas no Código Sanitário  Municipal, 
em atividades, estabelecimentos e locais de interesse da saúde, para fim de 
concessão de Alvará Sanitário ou de Autorização Especial. 

 
Art. 218 Contribuinte da taxa é a pessoa física ou jurídica, sujeita à 
fiscalização, nos termos do Código Sanitário Municipal. 

Subseção II 
Lançamento e do Pagamento 

 
Art. 219 A Taxa de Vigilância Sanitária será cobrada na forma prevista na 
tabela anexa. 

 
Art. 220 A Taxa de Vigilância Sanitária será paga no início da atividade e 
por ocasião da renovação do Alvará Sanitário, que tem prazo de validade 
de um ano (01/01 a 31/12), ou da Autorização Especial, cujo prazo de 
validade não poderá exceder a 6 (seis) meses. 



16/12/2016 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 658

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 148

86 

Prefeitura Municipal de São José do Calçado 
Administração 2013/2016 

 

 

 
 
 
 
 

 

§ 1º No início da atividade, a taxa será paga proporcionalmente aos  meses 
restantes do exercício. 

 
§ 2º A renovação do Alvará sanitário ou da Autorização Especial será 
solicitada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data de 
expiração do seu prazo de validade. 

 
Seção VII 

Arrecadação 
 

Art. 221 A taxa de licença, em todas as modalidades do artigo 175, “a”,  
será arrecadada antes do início das atividades ou da prática dos atos 
sujeitos ao poder de polícia administrativa do Município, observando-se os 
prazos estabelecidos neste Código. 

 
Seção 

VIII 
Inscrição 

 
Art. 222 Os comerciantes e industriais são obrigados a inscreverem, cada 
um de seus estabelecimentos, no cadastro próprio da Prefeitura, na forma 
e nos prazos fixados em regulamento. 

 
§ 1º A inscrição é intransferível e será obrigatoriamente renovada sempre 
que ocorrerem modificações nas declarações constantes do formulário de 
inscrição, dentro de 30 (trinta) dias, contados da modificação. 

§ 2º Para efeito de cancelamento da inscrição, fica o contribuinte obrigado 
a comunicar à repartição, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
ocorrência, a transferência ou a venda do estabelecimento ou o 
encerramento da atividade. 

 
Seção IX 
Isenções 

 
Art. 223 São isentos do pagamento de taxas de licença, aplicáveis a cada 
caso: 
I - os vendedores ambulantes de livros, jornais, revistas e  periódicos; 
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II - os engraxates ambulantes; 
III – os vendedores de artigos de artesanato doméstico e arte popular, de 
sua fabricação, sem auxílio de empregados; 
IV - a construção de muros de arrimo ou de muralhas de sustentação, 
quando no alinhamento da via pública, assim como de passeios, quando do 
tipo aprovado pela Prefeitura; 
V - as construções provisórias destinadas a guarda de material, quando no 
local de obras já licenciadas; 
VI - as obras realizadas em imóveis de propriedade da União, do Estado e 
de suas autarquias; 
VII - a limpeza ou pintura, externa ou interna, de edifícios, casas, muros ou 
grades; 
VIII – as associações de classe, associações religiosas, clubes esportivos, 
orfanatos e asilos; 
IX - os parques de diversões com entrada gratuita; 
X - os espetáculos circenses com entrada gratuita; 
XI- oscegos, mutilados e os incapazes permanentemente, que exerçam o 
comércio eventual e ambulante em terrenos, vias e logradouros públicos; 
XII – as instituições de assistência social sem fins lucrativos que sejam 
reconhecidas de utilidade pública pelo Município e se encontrem inscritas 
no Conselho Municipal de Assistência Social. 

 
Seção X 

Infrações e Penalidades 
 

Art. 224 As infrações a este Código serão punidas com as seguintes 
penalidades: 
I - multa; 
II – proibição de transacionar com as repartições públicas ou autarquias 
municipais: 
III - interdição do estabelecimento ou da obra: 
IV - apreensão das mercadorias, do veículo ou do objeto da publicidade. 

 
Art. 225 As infrações cometidas pelos sujeitos passivos das Taxas de 
Licença, relacionadas com o recolhimento destas, serão punidas com as 
seguintes multas: 
a) 2% (dois por cento) mais 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) do 
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valor do tributo, por dia corrido de atraso, até o limite de 10% ( dez por 
cento), aos que, antes de qualquer procedimento fiscal, recolherem 
espontaneamente a taxa devida, no prazo de até 30 (trinta) dias; após esse 
período, o limite fixado será de até 15% ( quinze por cento). 
b) 100% (cem por cento) do valor da taxa devida, aos que estabelecerem 
ou iniciarem qualquer atividade, iniciar construções, ocupar espaços em 
vias, praças e logradouros públicos, sem prévia licença da repartição 
competente; 
c) 100% (cem por cento) do valor da taxa aos que recolherem a Taxa de 
Licença para Funcionamento em decorrência de ação fiscal. 

 
Art. 226 Incorrerão os contribuintes, além das multas previstas nesta 
Seção, em correção monetária. 

 
Art. 227 Quando a cobrança ocorrer por ação executiva, o contribuinte 
responderá ainda pelas custas e demais despesas judiciais. 

 
Art. 228 Comprovado o não recolhimento da taxa e após passada em 
julgado, na esfera administrativa, a ação fiscal que determina a infração, a 
Secretaria de Finanças tomará as necessárias providências para interdição 
do estabelecimento. 

 
CAPÍTULO III 

TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
 

Art. 229 As taxas de serviços públicos tem como hipótese de incidência a 
utilização efetiva ou potencial, dos serviços públicos municipais prestados 
ao contribuinte ou postos a sua disposição, compreendendo: 
I - taxa de expediente e serviços diversos; 
II - taxa de serviços urbanos: 
a) taxa de coleta de lixo; 
b) taxa de limpeza pública; 
c) taxa de conservação de vias e logradouros públicos. 

 
Seção I 

Taxa de Expediente e Serviços Diversos 
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Subseção I 
Sujeito Passivo 

Art. 230 Sujeito passivo da taxa é o usuário do serviço, efetiva ou 
potencialmente, quando solicitado ou não. 

 
Subseção II 

Cálculo da Taxa 
 

Art. 231 A taxa será calculada de acordo com as tabelas anexas a este 
Código. 

 
Subseção III 
Arrecadação 

 
Art. 232 A taxa será arrecadada mediante guia, conhecimento ou processo 
mecânico, na ocasião em que o ato ou fato for praticado, assinado ou 
visado, ou em que o instrumento formal for protocolado, expedido, 
anexado, desentranhado ou devolvido. 

 
Art. 233 O órgão de protocolo não poderá aceitar qualquer documento, 
sem o comprovante do pagamento da taxa de serviços administrativos, 
quando cabível. 

Parágrafo Único O indeferimento do pedido, a formulação de novas 
exigências ou a desistência do peticionário, não dão origem à restituição  
da taxa. 

 
Subseção IV 

Isenções 
 

Art. 234 São isentas das Taxas de Expediente e Serviços Diversos: 
I - as certidões relativas ao serviço militar, para fins eleitorais e, as 
requeridas pelos funcionários públicos, para fins de apostila em suas 
folhas de serviços; 
II - a aprovação de projetos de edificação de casas populares, assim 
entendidos, os que obedecerem rigidamente as normas de edificações 
adotadas pelo órgão competente da municipalidade; 
III – as certidões negativas de débitos com a municipalidade. 
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§ 1º As isenções previstas neste artigo independem de requerimento do 
interessado e serão reconhecidas, de ofício, no ato da entrega da 
documentação no protocolo da repartição competente. 

 
§ 2º A isenção prevista no inciso II, deste artigo, atinge o processo de 
edificação em todas as suas fases, nela incluída a expedição de Termo de 
Habite-se. 

 
Seção II 

Taxas de Serviços Urbanos 
 

Art.235 As taxas de serviços urbanos têm como hipótese de incidência a 
utilização efetiva ou potencial, dos serviços públicos municipais prestados 
ao contribuinte ou postos a sua disposição, relativos a: 
I - coleta de lixo; 
II – limpeza pública; 
III - conservação de vias e logradouros públicos. 

 
Subseção I 

Sujeito Passivo 

Art. 236 Sujeito passivo da taxa é proprietário, o titular do domínio útil ou 
o possuidor a qualquer título, de imóvel situado em local onde o Município 
mantenha os serviços referidos. 

 
Subseção II 
Incidência 

 
Art. 237 A taxa de coleta de lixo abrange as atividades de coleta e remoção 
de lixo de imóvel edificado. 

 
Art. 238 A taxa de limpeza pública abrange as atividades de varrição ou 
limpeza e lavagem das vias e logradouros públicos, limpeza de bueiros, 
galerias de guias pluviais, córregos, capinação do leito das ruas, exercidas 
em conjunto ou isoladamente, pela municipalidade. 

 
Art. 239 Não estão contidos nos serviços descritos nos artigos 237 e   238, 
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as remoções de resíduos e detritos industriais, galhos de árvores,   retirada 
de entulhos e lixo, realizados em horário especial por solicitação do 
interessado. 

 
Art. 240 Os serviços especiais, tais como remoção do lixo extra-residencial 
e entulhos, somente serão prestados por solicitação do interessado, sem 
prejuízo da aplicação das penalidades, previstas no Código de Posturas do 
Município. 

 
Parágrafo Único Ocorrendo violação de disposição do Código de Posturas, 
os serviços serão prestados compulsoriamente, ficando o responsável 
obrigado a efetuar o pagamento da taxa devida. 

 
Art. 241 A taxa de conservação de vias e logradouros é devida em razão da 
prestação de serviços de conservação de ruas praças, jardins, leitos não 
pavimentados e vias e logradouros públicos em geral, situados na zona 
urbana, que visem manter ou melhorar as condições de utilização desses 
locais, quais sejam: 
a) raspagem do leito carroçável, com o uso de ferramentas ou máquinas; 
b) conservação e reparação do calçamento; 
c) recondicionamento do meio fio; 
d) melhoramento ou manutenção de “mata-burros”, acostamentos, 
sinalização e similares; 
e) desobstrução, aterros de reparação e serviços correlatos; 
f) sustentação e fixação de encostas laterais, remoção de barreiras; 
g) fixação, poda e tratamento de árvores e plantas ornamentais e serviços 
correlatos; 
h) manutenção de lagos e fontes. 

 
Subseção II 

Base de Cálculos e Alíquota 
 

Art. 242 A base de cálculo da taxa é o custo dos serviços utilizados pelo 
contribuinte ou colocados a sua disposição e dimensionados, para cada 
caso, da seguinte forma: 
I - em relação ao serviço de coleta de lixo, em função da utilização e da 
área edificada do imóvel, de acordo com a tabela anexa a esta Lei; 
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II – em relação ao serviço de limpeza pública, aplicando-se a alíquota de 
7% (sete por cento) da UFMSJC, por metro linear de testada do imóvel 
beneficiado pelo serviço; 
III - em relação aos serviços de conservação de vias e logradouros 
públicos, aplicando-se a alíquota de 4% (quatro por cento) da UFMSJC, por 
metro linear de testada do imóvel beneficiado pelo serviço. 

 
Parágrafo Único Tratando-se de imóveis com mais de uma testada, 
considerar-se-ão, para efeito do cálculo, as testadas dotadas do serviço. 

 
Subseção III 
Lançamento 

 
Art. 243 A taxa será lançada anualmente, em nome do contribuinte, com 
base nos dados do Cadastro Imobiliário Fiscal, podendo os prazos e formas 
assinalados para pagamento, condicionarem, a critério da Administração, 
com os do Imposto Predial e Territorial Urbano. 

 
Subseção IV 
Arrecadação 

Art. 244 A taxa será paga de uma vez ou parceladamente, na forma e prazo 
regulamentares. 

 
Parágrafo Único O contribuinte que optar pelo pagamento em cota única 
gozará do desconto de 10% (dez por cento). 

 
Subseção V 

Isenções 
 

Art. 245 Fica isento do pagamento da Taxa de Serviços Urbanos o bem 
imóvel: 
I - pertencente à União ou Estado e respectivas autarquias e fundações; 
II - pertencentes a templos de qualquer culto; 
III - pertencentes a particular, quanto à fração cedida gratuitamente para 
uso da União, dos Estados, do Distrito Federal, do Município ou de suas 
autarquias; 
IV -  pertencentes  à  agremiação  desportiva  licenciada,  quando utilizado 
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efetiva e habitualmente no exercício de suas atividades sociais; 
V – pertencente ou cedido gratuitamente à sociedade ou instituição sem 
fins lucrativos que se destine a congregar classes patronais ou 
trabalhadoras, com a finalidade de realizar sua união, representação, 
defesa, elevação de seu nível cultural, físico ou recreativo; 
VI - pertencente à sociedade civil sem fins lucrativos e destinados ao 
exercício de atividades culturais, recreativas ou esportivas; 
VII - declarado de utilidade pública para fins de desapropriação, a partir da 
parcela correspondente ao período de arrecadação do imposto em que 
ocorrer a imissão de posse ou a ocupação efetiva pelo poder 
desapropriante; 
VIII - edificado, de propriedade de ex-combatente, integrante da força 
expedicionária brasileira, ou de sua viúva, que sirva exclusivamente para 
sua residência; 
IX -reconhecido por lei como patrimônio histórico e de valor cultural. 

 
Parágrafo Único A isenção prevista no item II, não se aplica quando o 
patrimônio das entidades ali mencionadas estiver relacionado com a 
exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a 
empreendimentos privados. 

 
TÍTULO IV 

DAS CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS 
 

CAPÍTULO I 
DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 

 
Seção I 

Fato gerador 
 

Art. 246 A Contribuição de Melhoria é decorrente de qualquer obra 
pública realizada pelo Município, inclusive quando resultante de convênios 
com o Estado ou com a União, que impliquem em valorização da 
propriedade privada diretamente beneficiada. 

 
Art. 247 Considera-se ocorrido o fato gerador na data de conclusão da 
obra e referida no art. 246. 
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Seção II 

Sujeito passivo e dos responsáveis 
 

Art. 248 O sujeito passivo da Contribuição de Melhoria é o proprietário, 
titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, do imóvel 
beneficiado por obra pública. 

 
Parágrafo Único Os bens indivisos terão a Contribuição de Melhoria 
lançada em nome de qualquer um dos condôminos, a quem caberá o 
direito de exigir dos demais as parcelas que lhe couberem. 

 
Art. 249 As obras públicas que justifiquem a cobrança da Contribuição de 
Melhoria enquadrar-se-ão em dois programas: 
I - ordinário, quando referente a obras preferenciais e de iniciativa da 
própria administração; 
II - extraordinário, quando referente à obra pública de maior interesse 
geral, solicitada por, pelo menos 2/3 (dois terços), dos proprietários de 
imóveis. 

 
Seção III 

Lançamento 
 

Art. 250 Aprovado o plano de obra, será publicado edital em jornal local e 
de grande circulação contendo os seguintes elementos: 
I - descrição e finalidade da obra;  
II - memorial descritivo do projeto; 
III - orçamento do custo da obra; 
IV - delimitação da area beneficiada; 
V - critério de cálculo da Contribuição de Melhoria. 

 
§ 1° O edital fixará o prazo de 30 (trinta) dias para impugnação de 
qualquer dos elementos referidos nos incisos do artigo. 

 
§ 2° Caberá ao contribuinte o ônus da prova, quando impugnar qualquer 
dos elementos referidos nos incisos deste artigo. 
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Art. 251 A Contribuição de Melhoria será lançada de ofício, em nome do 
contribuinte, com base nos elementos constantes do cadastro imobiliário. 

 
§ 1° Do lançamento será notificado o contribuinte pela entrega do aviso. 

 
§ 2° Nos casos de impossibilidade de entrega do aviso de lançamento a 
notificação far-se-á por edital. 

 
§ 3° Notificado o contribuinte, ser-lhe-á concedido o prazo de 30 (trinta) 
dias, a partir da data de conhecimento da notificação para reclamar do: 
I - erro da localização; 
II - cálculo do tributo; 
III - valor da contribuição. 

 
Seção IV 

BASE DE CÁLCULO 
 

Art. 252 A contribuição de melhoria será calculada levando-se em conta a 
despesa realizada com a obra pública, que será rateada entre os imóveis 
beneficiados, proporcionalmente ao valor venal de cada imóvel. 

 
§ 1° A contribuição de melhoria não poderá ser exigida em quantia 
superior à despesa realizada com obra pública. 

 
§ 2° A despesa corresponderá ao custo da obra tal como constante do 
edital a que se refere o inciso III do art. 250. 

 
Art. 253 No custo da obra serão computadas as despesas com estudos, 
projetos, fiscalização, desapropriação, administração, financiamento e 
demais gastos necessários à realização da obra. 

 
Seção V 

ARRECADAÇÃO 
 

Art. 254 A Contribuição de Melhoria poderá ser paga de uma só vez ou em 
parcelas, na forma e prazos estabelecidos no art. 317. 
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Parágrafo Único O contribuinte que pagar a Contribuição de Melhoria   de 
uma só vez gozará do desconto de 10% (dez porcento). 

 
Art. 255 Quando ocorrer atraso no pagamento de 3 (três) parcelas, todo o 
débito é considerado vencido e o crédito tributário será inscrito em Dívida 
Ativa. 

 
Seção VI 
ISENÇÃO 

 
Art. 256 São isentos da Contribuição de Melhoria: 
I - a União, o Estado, o Município e suas Autarquias; 
II - os contribuintes proprietários de um único imóvel utilizado para 
residência própria, com renda familiar mensal de até 1 (um) salário 
mínimo, tendo como base o salário mínimo nacional vigente, apresentando 
os seguintes documentos: 
1) comprovante de renda; 
2) comprovante  de  residência. 
III - os templos de qualquer culto; 
IV - os partidos políticos; 
V- as instituições de educação ou de assistência social e hospitalar, sem  
fins lucrativos. 

 
CAPITULO II 

DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA 

 
Seção I 

Fato Gerador, Cálculo e Contribuinte 
 

Art. 257 A Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública- 
COSIP tem como fato gerador, a ligação de energia elétrica regular ao 
sistema de fornecimento de energia no Município de São José do Calçado. 

 
Parágrafo Único O Serviço de Iluminação Pública a ser custeado pela 
COSIP compreende as despesas com: 
I – o consumo de energia para iluminação de vias, logradouros e demais 
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bens públicos; 
II - a instalação, a manutenção, o melhoramento, a modernização e a 
expansão da rede de iluminação pública; 
III - a administração do serviço de iluminação pública;  
e IV - outras atividades correlatas. 

 
Art. 258 A COSIP incidirá sobre a prestação do serviço de iluminação 
pública, efetuada pelo Município em todo o seu território no âmbito da 
zona urbana. 

 
Art. 259 É contribuinte da COSIP a pessoa física ou jurídica que possua 
ligação regular e privada ao sistema de fornecimento de energia elétrica, 
residencial ou não residencial, beneficiária, direta ou indiretamente do 
serviço de iluminação pública. 

Art. 260 O valor da Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública  
será cobrado em 5% (cinco por cento) sobre o consumo de cada 
contribuinte, independente de classes. 

 
Art. 261 O Município conveniará ou contratará com a concessionária de 
energia elétrica a forma de cobrança e repasse dos recursos relativos à 
Contribuição. 

 
Art. 262 O convênio ou contrato a que se refere o caput deverá prever o 
repasse imediato do valor arrecadado pela concessionária ao Município, 
retendo os valores necessários ao pagamento da energia fornecida para a 
iluminação pública e os valores fixados para remuneração dos custos de 
arrecadação e de débitos com os serviços supracitados que o Município 
tenha ou venha a ter com a concessionária. 

 
 

Seção II 
Isenção 

 
Art. 263 Ficam isentos da contribuição: 
I - os órgãos da administração direta municipal, suas autarquias e 
fundações; 
II - as empresas públicas deste Município. 
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Seção III 
Infrações e Penalidades 

 
Art. 264 O não recolhimento do tributo na data estabelecida implicará a 
penalidade de 50% (cinqüenta por cento) do valor devido. 

 
Art. 265 As infrações e penalidades previstas no art. 115 desta Lei são 
aplicáveis, no que couber, a esta Contribuição. 

LIVRO TERCEIRO 

TÍTULO I 
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 
CAPITULO I 

INSCRIÇÃO NO CADASTRO FISCAL 
 

Art. 266 Toda pessoa física ou jurídica, sujeita à obrigação tributária, 
deverá promover a inscrição no cadastro do Município, mesmo que isenta 
de tributos, de acordo com as formalidades exigidas em regulamento 
baixado por decreto pelo Poder Executivo ou ainda nos atos 
administrativos de caráter normativo destinados a complementá-lo. 

 
Art. 267 O prazo de inscrição cadastral ou de comunicação de alteração é 
de 30 (trinta) dias, a contar do ato ou fato que a motivou. 

 
Parágrafo Único Decorrido o prazo previsto no “caput” deste artigo, será  
o contribuinte inscrito de ofício, após ter sido regularmente  notificado, 
sem prejuízo das penalidades previstas nesta Lei. 

 
Art. 268 O cadastro fiscal do Município é composto de: 
I - Cadastro das propriedades imobiliárias urbanas; 
II - Cadastro das atividades de comércio, indústria e agrícolas; 
III - Cadastro das atividades de prestação de serviços. 

 
CAPITULO II 
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FISCALIZAÇÃO 
 

Art. 269 Para os efeitos deste Código, não tem aplicação quaisquer 
disposições legais excludentes ou limitativas do direito do fisco de 
examinar livros, arquivos, documentos e papéis dos contribuintes ou da 
obrigação destes de exibi-los. 

 
§ 1º A legislação a que se refere este artigo aplica-se às pessoas naturais 
ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive as que gozam de imunidade 
tributária ou de isenção de caráter pessoal. 

 
§ 2º Os livros obrigatórios de escrituração fiscal e os comprovantes dos 
lançamentos neles efetuados, serão conservados até que ocorra a 
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se 
refiram. 

 
Art. 270 Mediante intimação escrita são obrigados a prestar à Fazenda 
Pública Municipal, todas as informações de que disponham com relação 
aos bens, negócios ou atividades de terceiros: 
I - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício; 
II - as empresas de administração de bens; 
III - os síndicos, comissários e liquidatários; 
IV - os responsáveis por cooperativas, associações desportivas e entidades 
de classe; 
V – os inventariantes; 
VI - os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais; 
VII - os inquilinos e os titulares do direito de usufruto, uso ou habitação; 
VIII – os síndicos ou qualquer dos condôminos, nos casos de propriedade 
em condomínio; 
IX - os responsáveis por repartições do Governo Federal, Estadual ou 
Municipal, da administração direta ou indireta; 
X – quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe, em razão de 
seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão, detenham em 
seu poder, a qualquer título e de qualquer forma, informações sobre bens, 
negócios ou atividades de terceiros. 

 
Parágrafo   Único   A   obrigação   prevista   neste   artigo   não   abrange  a 
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prestação  de  informações  quanto  a  fatos  sobre  os  quais  o   informante 
esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, 
função, ministério, atividade ou profissão. 

 
Art. 271 Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a 
divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de 
informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou 
financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado 
de seus negócios ou atividades. 

 
Parágrafo Único Excetuam-se do disposto neste artigo, os seguintes 
casos: 
I - requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça; 
II - solicitações de autoridade administrativa no interesse da 
Administração Pública, desde que seja comprovada a instauração regular 
de processo administrativo, no órgão ou na entidade respectiva, com o 
objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a informação, por 
prática de infração administrativa. 

 
Art. 272 O intercâmbio de informação sigilosa, no âmbito da 
Administração Pública, será realizado mediante processo regularmente 
instaurado, e a entrega será feita pessoalmente à autoridade solicitante, 
mediante recibo, que formalize a transferência e assegure a preservação  
do sigilo. 

 
Art. 273 A autoridade administrativa que proceder ou presidir a 
quaisquer diligências de fiscalização, lavrará os termos necessários para 
que se documente o início e a conclusão do procedimento fiscal. 

 
Art. 274 É dever dos servidores responsáveis pela fiscalização e 
arrecadação de rendas do Município, quando solicitados, ministrar aos 
contribuintes esclarecimentos sobre a interpretação e fiel observância das 
leis fiscais, sem prejuízo do rigor e vigilância no desempenho de suas 
atividades. 

 
Art. 275 A fiscalização será exercida sobre todas as pessoas naturais ou 
jurídicas, contribuintes ou não, que estiverem obrigadas ao   cumprimento 
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de disposições da legislação tributária municipal, bem como em relação  às 
que gozarem de imunidade ou de isenção. 

 
§ 1º As pessoas referidas neste artigo exibirão aos agentes fiscalizadores, 
sempre que exigidos, os livros e documentos fiscais, em uso ou já 
arquivados, que forem necessários a ação fiscal, e lhes franquearão os seus 
estabelecimentos, depósitos, dependências e móveis, a qualquer hora do 
dia ou da noite, se a noite estiver funcionando. 

 
§ 2º A entrada dos agentes fiscalizadores nos estabelecimentos a que se 
refere o § 1º, bem como o acesso às suas dependências internas, estarão 
sujeitas a formalidades simples de imediata identificação do agente, pela 
apresentação de sua identidade funcional aos encarregados diretos e 
presente ao local da entrada. 

 
§ 3º Na hipótese de ser recusada a exibição de livros e documentos fiscais 
a fiscalização lavrará termo circunstanciado do fato, providenciando a 
competente ação junto ao Ministério Público para que se faça a exibição 
judicial. 

 
Art. 276 Dos exames da escrita e das diligências a que procederem, os 
agentes fiscalizadores lavrará, além do auto de infração, se couber, termo 
circunstanciado em que consignarão o período fiscalizado, os livros e 
documentos fiscais exibidos e quaisquer outras informações de interesse 
da Fazenda Pública Municipal. 

 
Art. 277 Quando vítima de embaraço ou desacato no exercício de suas 
funções, ou quando for necessária a efetivação de medida acauteladora de 
interesse do fisco, ainda que não se configure fato definido em lei como 
crime, os agentes fiscalizadores, diretamente ou por intermédio da 
repartição a que pertencem poderão requisitar o auxílio da força policial. 

 
Art. 278 Fica o Poder Executivo autorizado a adotar regime especial de 
fiscalização, contra o contribuinte que praticar omissão dolosa, 
fraudulenta ou simulatória, tendente a impedir ou retardar, total ou 
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da 
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. 
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Parágrafo Único A Secretária Municipal de Finanças, baixará as  
instruções necessárias sobre a modalidade da ação fiscal e a rotina de 
trabalho indicada em cada caso, na aplicação do regime especial de 
fiscalização. 

 
CAPITULO III 

PROIBIÇÃO DE TRANSACIONAR COM AS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS 
 

Art. 279 Os contribuintes que estiverem em débitos com o Município não 
poderão receber licenças de qualquer natureza, liberação de guias para 
recolhimento de tributos, autorização para impressão de documentos 
fiscais, certidões de qualquer natureza, créditos que tiverem como 
Município, participar de concorrência, coleta ou tomada de preços, 
celebrarem contratos ou termos de qualquer natureza com a 
Administração Pública. 
§ 1º A proibição a que se refere este artigo inexistirá quando, sobre o 
débito ou multa, houver recurso administrativo ou judicial, interposto, 
ainda não decidido definitivamente. 

 
§ 2º Não é considerado débito o parcelamento com os pagamentos em dia 
e em regularidade. 

 
CAPITULO IV 

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR 
 

Art. 280 A notificação preliminar será expedida para o contribuinte 
proceder, no prazo de 10 (dez) dias, a apresentação de livros, registros, 
contratos, documentos fiscais e gerenciais, bem como quaisquer outros 
elementos, a critério da autoridade fiscal notificante. 

 
§ 1º Em casos excepcionais, dependendo das circunstâncias e da 
necessidade, a Chefia da Gerência de Tributos e Fiscalização Municipal 
poderá prorrogar o prazo previsto no "caput" deste artigo, desde que o 
interessado justifique por escrito o motivo da prorrogação. 

 
§  2º  Esgotado  o  prazo  de  que  trata  este  artigo  sem  o  atendimento da 
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notificação ou recusa de sua ciência, lavrar-se-á o auto de infração. 
 

CAPITULO V 
TERMO DE FISCALIZAÇÃO 

 
Art. 281 A autoridade fiscal que proceder a levantamentos e diligências 
lavrará, sob sua responsabilidade, termo circunstanciado do que apurar, 
onde constarão obrigatoriamente, o período fiscalizado, a relação das 
notas fiscais, livros, contratos e demais documentos examinados. 

 
§ 1º O termo será lavrado, sempre que possível, no estabelecimento ou 
local onde se verificar a fiscalização ou constatação da informação e 
poderá ser datilografado ou impresso eletronicamente, devendo ser 
inutilizadas as linhas em branco, por quem o lavrar. 
§ 2º Ao fiscalizado dar-se-á cópia do termo, autenticada pela autoridade, 
contra recibo no original. 

 
§ 3º A recusa do recibo, que será declarada pela autoridade fiscal, não 
aproveita nem prejudica o fiscalizado. 

 
CAPITULO VI 

AUTO DE INFRAÇÃO 
 

Art. 282 A autoridade fiscal lavrará o auto de infração, que conterá 
obrigatoriamente: 
I - identificação, qualificação e endereço do autuado, CNPJ ou CPF, e, 
quando existir, o número de inscrição no Cadastro Fiscal do Município; 
II - o enquadramento da atividade na lista de serviços, quando for o  
caso; 
III - a descrição pormenorizada do fato; 
IV - a disposição legal infringida; 
V – a disposição legal que disciplina a penalidade aplicada bem como o 
valor da multa; 
VI - o valor do crédito fiscal exigido; 
VII - a determinação da exigência e a intimação para cumprí-la ou 
impugná-Ia no prazo previsto; 
VIII - o local, a data e a hora da lavratura; 
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IX -  o  nome  e  a  assinatura  do  atuante  e  a  indicação  de  seu  cargo  ou 
função. X - o nome e o carimbo do autuado, se houver. 

 
§ 1º A lavratura do auto será fundamentada como termo de fiscalização, 
quando este for exigido. 

 
§ 2º As omissões ou incorreções do auto de infração não acarretarão 
nulidade, quando do processo constar elementos suficientes para 
determinação da infração e do infrator, podendo ser corrigidas por 
determinação da autoridade competente. 

 
§ 3º A assinatura do infrator não constitui formalidade essencial à 
validade do auto, assim como não significa confissão da falta arguida. 

§ 4º Se o infrator, ou quem o represente, não puder ou não quiser assinar o 
auto, far-se-á menção dessa circunstância. 

 
§ 5º No caso de desacato, será lavrado auto assinado por duas 
testemunhas, a fim de ser aberto processo policial ou Judicial. 

 
§ 6º Prescinde de assinatura a intimação emitida por processo eletrônico. 

 
Art. 283 Da lavratura do auto de infração será intimado o infrator: 
I - pessoalmente, sempre que possível, mediante entrega de cópia do auto 
ao infrator, ao seu representante ou ao seu preposto, contra recibo datado 
no original. 
II - por via postal, acompanhada de cópia do auto, com comprovante de 
recebimento, datado e firmado pelo destinatário ou alguém de seu 
domicílio. 
III – por sistema eletrônico de comunicação, “fac simile” (fax) ou “e-mail” 
(correio eletrônico), mediante confirmação do recebimento da mensagem; 
IV - por edital com publicação no mural no prédio da Prefeitura Municipal 
ou em jornal de grande circulação no Estado, quando resultarem ineficazes 
os meios referidos nos incisos I e II, quando se verificar recusano 
recebimento, ou for impossível por outra forma. 

 
Parágrafo Único Qualquer manifestação no processo, por parte do 
interessado, supre a formalidade da intimação. 
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Art. 284 A intimação presume-se feita: 
I - quando pessoal, na data do recibo; 
II - quando por via postal, na data registrada pela unidade de postagem, da 
devolução do comprovante de recebimento, e se este não voltar, 30  
(trinta) dias após a entrega da carta no correio; 
III - quando por Edital, no dia seguinte ao da publicação do edital no mural 
no prédio da Prefeitura Municipal ou em jornal de grande circulação no 
Estado; 
IV - na data da confirmação do recebimento da mensagem enviada  
por processo eletrônico. 

 
CAPÍTULO VII 

PRAZOS PROCESSUAIS 
 

Art. 285 Os prazos fluirão a partir da data de ciência e serão contínuos, 
excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do 
vencimento. 

 
§ 1º Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal no 
órgão em que corra o processo ou devam ser praticados os respectivos 
atos. 

 
§ 2º Ficam prorrogados para o dia seguinte em que houver expediente 
normal os prazos que se iniciarem ou vencerem em dia decretado como 
ponto facultativo pelo Poder Executivo. 

 
§ 3º Para os efeitos deste artigo, considera-se, também, como expediente 
normal aquele em que houver redução da jornada por Ato do Poder 
Executivo. 

 
CAPITULO VIII 
IMPUGNAÇÃO 

 
Art. 286 O contribuinte apresentará impugnação no prazo de 30 (trinta) 
dias, a contar da data da intimação, que terá efeito suspensivo. 
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§ 1° A impugnação será apresentada por petição, no órgão por onde correr 
o processo, mediante comprovante de entrega. 

 
§ 2° Na impugnação, o notificado alegará de uma só vez a matéria que 
entender útil, indicando ou requerendo as provas que pretender produzir, 
juntando, desde logo, a que possuir. 

 
§ 3° Não sendo apresentada impugnação no prazo previsto no “caput”, a 
autoridade administrativa lavrará termo de revelia, encaminhando 
posteriormente à Dívida Ativa. 

 
Art. 287 Após a defesa, o processo será concluso à autoridade competente, 
que ordenará as provas requeridas pelo Autuante e pelo notificado, exceto 
as que sejam consideradas inúteis ou protelatórias, determinando a 
produção de outras que entender necessária. 

 
Art. 288 Não sendo cumprida nem impugnada a exigência de créditos 
tributários do município, será declarada a revelia e permanecerá o 
processo no órgão competente pelo prazo de 30 (trinta) dias, para 
cobrança amigável do crédito. 

 
Parágrafo Único Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha 
sido pago o crédito tributário, o órgão fazendário municipal declarará o 
sujeito passivo devedor remisso e encaminhará o processo à autoridade 
competente para inscrição em Dívida Ativa e posterior cobrança judicial. 

 
Art. 289 O julgamento do processo compete: 
I – em primeira instância, aos Auditores Fiscais do Município, ou, na falta 
destes, ao Secretário de Finanças ou Fazenda Municipal, com o competente 
parecer jurídico sobre o assunto. 
II – em segunda instância, aos Conselhos 

 
CAPÍTULO IX 

JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA 
 

Art. 290 O processo será julgado no prazo de 30 (trinta) dias, a partir de 
sua   entrada   no   órgão   responsável   pelo    julgamento,   podendo      ser 
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prorrogado em iguais períodos devidamente justificado. 
 

Art. 291 Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará 
livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que julgar 
necessárias. 

 
Art. 292 A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos 
legais, conclusão e ordem de intimação. 

 
§ 1º A autoridade municipal dará ciência da decisão ao sujeito passivo, 
intimando-o, quando for o caso, a cumpri-la, no prazo de 30 (trinta) dias. 

 
§ 2º Não sendo cumprida a decisão no prazo legal, nem convertido o 
julgamento em diligência, poderá a parte interpor recurso voluntário,  
como se fora julgado procedente o auto de infração ou improcedente a 
impugnação contra o lançamento, cessando, com a interposição  do 
recurso, a jurisdição da autoridade de primeira instância. 

 
Art. 293 Da decisão caberá recurso voluntário do sujeito passivo, total ou 
parcial, com efeito suspensivo, dentro dos 30 (trinta) dias seguintes a 
ciência da mesma. 

 
Art. 294 A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre 
que a decisão: 
I – exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo ou de multa de 
valor originário, superior a uma vez a unidade padrão Fiscal do Município 
de São José do Calçado; 
II - for contrária, no todo ou em parte, ao Município. 

 
CAPÍTULO X 

JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA 
 

Art. 295 O julgamento pelo órgão de Segunda instância far-se-á nos 
termos de seu regimento interno e/ou do Regulamento, quando couber ao 
Prefeito. 

 
§ 1º O órgão competente dará ciência ao sujeito passivo da decisão de 
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Segunda instância, intimando-o, quando for o caso, a cumpri-la, no prazo 
de 30 (trinta) dias. 

 
§ 2º Caberá pedido de reconsideração, com efeito, suspensivo, até 30 dias, 
contados da ciência de decisão que: 
I - der provimento a recurso de ofício; 
II - negar provimento, total ou parcial, a recurso voluntário. 

 
Art. 296 A decisão na instância administrativa superior, será proferida no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento do 
processo, aplicando-se, para ciência do despacho, as modalidades  
previstas para primeira instância. 

 
Parágrafo Único Decorrido o prazo definido neste artigo, sem que tenha 
sido proferida a decisão, não serão computados juros e atualização 
monetária a partir dessa data. 

 
Art. 297 Da decisão de última instância administrativa será dada ciência 
com intimação, para que o sujeito passivo a cumpra, se for o caso, no prazo 
de 30 (trinta) dias. 

 
Art. 298 São definitivas as decisões de qualquer das instâncias, uma vez 
esgotado o prazo legal para interposição de recurso, salvo se sujeitas a 
recurso de ofício. 

 
Art. 299 No caso de decisão definitiva favorável ao sujeito passivo,  
cumpre a autoridade preparadora exonerá-lo, de ofício, dos agravantes 
decorrentes do litígio. 

 
CAPÍTULO XI 

PROCESSO DA CONSULTA 
 

Art. 300 Ao sujeito passivo é assegurado o direito de efetuar consulta 
sobre interpretação e aplicação da legislação tributária, desde que antes  
de ação fiscal e segundo esta Lei e Regulamento. 

 
Art. 301 A consulta será dirigida ao titular da Fazenda Municipal, com 
apresentação   clara   e   precisa   do   caso   concreto   e   dos         elementos 
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indispensáveis   ao   atendimento   da   situação   de   fato,   indicados        os 
dispositivos legais e instruída com documentação necessária. 

 
Art. 302 Nenhum procedimento fiscal será instaurado contra o sujeito 
passivo, relativamente à espécie consultada, a partir da consulta até o 30º 
(trigésimo) dia subseqüente a data da ciência de decisão de primeira ou 
Segunda instância, consideradas definitivas. 

 
Art. 303 A resposta à consulta será respeitada pela administração, salvo  
se baseada em elementos inexatos fornecidos pelo contribuinte. 

Art. 304 A formulação da consulta não terá efeito suspensivo da cobrança 
de tributos e respectivas atualizações e penalidades. 

 
Parágrafo Único O consulente poderá evitar a oneração do débito, por 
multa, juros de mora e atualização monetária, efetuando o pagamento ou o 
prévio depósito administrativo da importância, que, se indevida, será 
restituída em trinta dias, contados da notificação ao consulente. 

 
Art. 305 A autoridade administrativa dará resposta à consulta, no prazo 
de 60 (sessenta) dias. 

 
Parágrafo Único Do despacho proferido em processo de consulta, caberá 
pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias contados da sua 
notificação, desde que fundamentado em novas alegações. 

 
 
 

Art. 306 São nulos: 

CAPÍTULO XII 
NULIDADES 
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I -   as   intimações   que   não   contiverem   os   elementos   essenciais        ao 
cumprimento de suas finalidades; 
II - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; 
III - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou 
com cerceamento do direito de defesa; 
IV – a Notificação Fiscal de Lançamento e o Auto de Infração que não 
contenham elementos suficientes para determinar, com segurança, a 
infração e o infrator. 

 
Art. 307 A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele 
diretamente dependam ou sejam consequência. 

 
Art. 308 A autoridade julgadora, ao declarar a nulidade, indicará quais os 
atos atingidos, ordenando as providências necessárias ao prosseguimento 
ou solução do processo. 

 
Art. 309 As incorreções, as omissões e as inexatidões materiais, diferentes 
das previstas no art. 315 desta Lei, não importarão em nulidade e serão 
sanadas por meio de Termo Complementar lavrado pela Autoridade 
Competente. 

 
CAPÍTULO XIII 
DÍVIDA ATIVA 

 
Art. 310 Constitui Dívida Ativa Municipal a definida como tributária ou 
não tributária na Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, com as alterações 
posteriores, a partir da data de sua inscrição feita pelo órgão competente, 
para apurar a liquidez e certeza docrédito. 

 
Parágrafo Único A Dívida Ativa Municipal abrange atualização monetária, 
juros de mora, multas e demais encargos previstos em Lei ou contrato. 

 
Art. 311 A Fazenda Municipal inscreverá em Dívida Ativa os débitos não 
liquidados no vencimento, a partir do primeiro dia útil do exercício 
seguinte aquele em que foram cumpridas as formalidades do Capítulo II, 
do Título IV, do Livro Primeiro desta Lei. 
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Parágrafo   Único   Se   o   crédito   municipal   se   encontra   em   vias    de 
prescrever, a inscrição e demais providências de cobrança judicial serão 
imediatas, pelo órgão competente fazendário. 

 
Art. 312 Os créditos do Município serão cobrados amigavelmente antes de 
sua execução. 

 
Art. 313 A inscrição suspenderá a prescrição para todos os efeitos de 
direito, por 180 (cento e oitenta) dias, ou até a distribuição da execução 
fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. 

 
Art. 314 A Dívida Ativa Municipal será apurada e inscrita na Procuradoria 
Jurídica ou no órgão Fazendário competente. 

 
Art. 315 O termo de inscrição de Dívida Ativa deverá conter: 
I – o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o 
domicílio ou residência de um e de outros; 
II - o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os 
juros de mora e demais encargos previstos em Lei ou contrato; 
III - a origem, natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; 
IV - a indicação de estar a dívida sujeita a atualização monetária, o 
respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; 
V - a data e o número da inscrição no Livro da Dívida Ativa; 
VI – sendo o caso, o número do processo administrativo ou do auto de 
infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. 

 
§ 1º A certidão de dívida conterá os mesmos elementos do termo de 
inscrição e será autenticada pela autoridade competente. 

 
§ 2º O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa poderão ser 
preparados e numerados por processo manual, mecânico ou eletrônico. 

 
§ 3º Até a decisão da primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá 
ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do 
prazo para embargos. 

 
Art. 316 A omissão de quaisquer requisitos previstos no artigo anterior, 
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ou  o  erro  a  eles  relativos,  são  causas  de  nulidade  da  inscrição  e      do 
processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada 
até decisão judicial de primeira instância, mediante substituição da 
certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado, o 
prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada. 

 
Art. 317 O débito inscrito em dívida ativa, a critério do órgão fazendário, 
poderá ser parcelado em até 36 (trinta e seis) pagamentos mensais e 
sucessivos, com parcela mínima de duas Unidade Fiscal do Município de 
São José do Calçado (UFMSJC) termos do Regulamento. 

 
§ 1º O parcelamento será concedido mediante requerimento do 
interessado, implicando no reconhecimento da Dívida. 

 
§ 2º O não pagamento de 3 (três) prestações na data fixada importará no 
vencimento antecipado das demais e na imediata cobrança do crédito. 

CAPÍTULO XIV 
CERTIDÕES NEGATIVAS 

 
Art. 318 A prova da quitação dos tributos, quando a Lei exigir, será feita 
por certidão negativa, expedida a vista de requerimento do interessado, 
que contenha todas as informações necessárias a identificação de sua 
pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período 
a que se refere o pedido. 

 
§ 1º A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha 
sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada 
do requerimento na repartição, sem ônus para o requerente. 

 
§ 2° O prazo de vigência dos efeitos da Certidão Negativa é de até 90 
(noventa) dias e dela constará, obrigatoriamente, o prazo limite, conforme 
disposto em Regulamento do Poder Executivo. 

 
§ 3° As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Municipal 
cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela 
autoridade administrativa. 
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Art.   319   Independentemente   de   disposição   legal   permissiva,      será 
dispensada a prova de quitação de tributos, ou o seu suprimento, quando 
se tratar de prática de ato indispensável para evitar a caducidade de 
direito, respondendo, porém, todos os participantes no ato pelo tributo, 
porventura devido, juros de mora, a atualização monetária, se couber, e 
penalidades cabíveis, exceto as relativas a infrações cuja responsabilidade 
seja pessoal ao infrator. 

 
Art. 320 A certidão negativa expedida com dolo ou fraude, que contenha 
erro contra a Fazenda Municipal, responsabiliza pessoalmente o 
funcionário que a expedir, pelo pagamento do crédito tributário e os 
acréscimos legais. 

 
Parágrafo Único O disposto neste artigo não exclui a responsabilidade 
criminal e funcional que no caso couber. 

 
 

CAPÍTULO XV 
DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA -  NFS-e 

 
Seção I 

Disposições Preliminares 
 

Art. 321 A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e, é um 
documento de existência exclusivamente digital, emitido e 
armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar as 
operações de prestação de serviços, com autorização de uso 
fornecida pela Secretaria Municipal de  Fazenda. 

 
Seção II 

Das Informações Necessárias Na Nota Fiscal de Serviços 
Eletrônica NFS-e 

 
Art.   322 Na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  constarão: 

 
I - brasão e nome da Prefeitura; 
II - numero seqüencial; 
III -    código de verificação de autenticidade; 
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IV - data e hora da emissão; 
V - identificação do prestador de serviços, com: 
a -  nome ou razão social; 
b - nome de fantasia; 
c - endereço; 
d - inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ; 
e - inscrição municipal. 
VI - identificação do tomador de serviços, com: 
a - nome ou razão social; 
b - inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ; 
c - inscrição municipal, quando sediado no  município. 
VII - discriminação do serviço; 
VIII -valor total da NFS-e; 
IX -  código de serviço; 
X - valor total das deduções, quando legalmente  permitido; 
XI - valor da base de calculo; 
XII -  alíquotas do ISSQN; 
XIII -valor do ISSQN; 
XIV - indicação do serviço tributável pelo município, quando for o 
caso; 
XV - indicação de retenção de ISSQN na fonte, quando for o  caso; 
XVI - indicação de outras retenções, quando for o  caso. 

 
Seção III 

Da Adesão a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica -  NFS-e 
 
 

Art. 323 A utilização da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 
deverá ser requerida pelo contribuinte a Diretoria de Tributos do 
Município, a partir de  01/01/2016. 

 
§ 1° - A Secretaria Municipal de Finanças, por meio de Portaria, 
nomeara as 
atividades obrigadas a utilizar Note Fiscal de Serviços Eletrônica - 
NFS-e. 
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§ 2° - Os contribuintes com pendência quanto a Declaração  Mensal 
de Serviço - DMS só poderão se credenciar para emissão da NFS-e 
após regularização de sua situação junto a Secretaria Municipal de 
Finanças. 

 
§ 3° - A autorização e o acesso a emissão da Nota Fiscal de Serviços 
Eletrônica - NFS-e esta condicionada a apresentação das notas fiscais 
emitidas por outro regime, com devolução das notas não utilizadas 
para o devido cancelamento e conseqüente  incineração. 

 
§ 4° - Os contribuintes autorizados a emitirem as Notas Fiscais 
Conjuntas de prestação de Serviços e vendas de mercadorias só 
poderão aderir a utilização da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - 
NFS-e, após desistência do regime de emissão de Notas Fiscais 
Conjuntas de prestação de Serviços e vendas de  mercadorias. 

 
Seção IV 

Da Emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica -  NFS-e 
 

Art. 324 A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e será emitida 
pelo contribuinte ou pelo responsável pela escrituração fiscal, 
devidamente registrado no cadastrado da Prefeitura no endereço 
eletrônico da Secretaria Municipal de  Fazenda. 

 
§         1° - A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica      -NFS-e emitida, 
deverá ser impressa em via única e ser entregue ao tomador de 
serviços, salvo se for enviada por "e-mail" ou outro meio eletrônico 
ao tomador de serviços. 

 
§ 2° - A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e não será emitida 
por contribuintes com situação fiscal ou cadastral  suspensa. 

 
§ 3° - As Notas Fiscais Eletrônicas - NFS-e emitidas, estarão 
disponíveis para consulta no site da Secretaria Municipal de 
Finanças, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão. 
Após este prazo qualquer informação deverá ser requerida por   meio 
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de procedimento administrativo. 
 

Seção V 
Do Cancelamento da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica -  NFS-e 

 
Art. 325 A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e poderá ser 
cancelada pelo emitente, no aplicativo da NFS-e, desde  que  não 
tenha ocorrido pagamento do imposto ou esteja em curso 
procedimento de fiscalização que conste seu período de 
competência, devendo nestas situações ser protocolado no prazo de 
trinta dias o pedido de deferimento do cancelamento efetuado por 
meio de procedimento administrativo junto ao Setor de  Tributação. 

 
§ 1° - Ficará disponível no aplicativo de emissão de nota fiscal, o 
relatório de cancelamento de NFS-e, que constará o número  das 
notas fiscais canceladas por  período. 

 
§ 2° - 0  procedimento administrativo de cancelamento da Nota  
Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e deverá conter os seguintes 
documentos: 

 
I - requerimento dirigido a autoridade fiscal competente, 
descrevendo o motivo do  cancelamento; 
II -     termo de cancelamento; 
III - declaração do tomador do serviço, em papel timbrado, 
carimbado e assinado ratificando o cancelamento do  documento 
fiscal ou o seu não recebimento. 
IV - comprovante de recolhimento do imposto, nas situações em que 
tenha ocorrido pagamento do  imposto. 

 
§ 3° - 0 cancelamento  de  Nota  Fiscal  de  Serviços  Eletrônica  -  NFS-
e de exercícios anteriores, quando couber valores a serem ressarcidos 
ao contribuinte será solicitado junto ao Setor de Tributação por meio 
de procedimento administrativo de restituição, observado os 
requisitos do § 2° e caput deste  artigo. 

 
§         4° - 0 valor do ISSQN compensado em virtude de Nota Fiscal  de 
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Serviço 
Eletrônica - NFS-e cancelada estará sujeito a ulterior verificação pelo 
fisco 
e, se for o caso, a imposição de  penalidades. 

 
Art. 326 A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e que for 
cancelada, aparecerá com o "status" "cancelada", tanto para o 
prestador quanto para o tomador de Serviços que consultar o 
documento no aplicativo da NFS-e. 

 
Seção VI 

Do Uso da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica -  NFS-e 
 

Art. 327 A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e destina-se 
exclusivamente ao registro de prestação de Serviços, não sendo 
possível sua utilização conjugada com o  estado. 

 
§ 1° - 0 contribuinte que exerça atividades conjuntas e deseje optar 
para emitir a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e, deverá 
manifestar-se por meio de procedimento administrativo sua adesão 
ao regime de emissão eletrônica da nota fiscal de  Serviços. 

 
§ 2° - Setor de Tributação será competente para autorização do uso 
da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica -NFS-e, e, somente após o 
retorno do contribuinte ao regime normal de emissão de nota fiscal 
de vendas mercantis. 

 
Seção VII 

Da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  Avulsa 
 

Art. 328 Considera-se Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 
Avulsa o documento que será emitido apenas por meio eletrônico e 
solicitada pelo próprio contribuinte ou pelo seu procurador, no Setor 
de Tributação. 

 
§ 1° - A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Avulsa, somente 
será  concedida,  em   caráter  excepcional,   aos  contribuintes   que   a 
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solicitarem mediante previa analise do Auditor  Fiscal. 
 

§ 2° - A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  Avulsa somente 
será gerada e emitida após a comprovação do pagamento do imposto 
correspondente. 

 
Seção VIII 

Dos Benefícios pela Adesão a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - 
NFS-e 

 
Art. 329 Ao contribuinte que optar pelo regime de emissão da Nota 
Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e serão concedidos os seguintes 
benefícios: 

 
I -   dispensa da escrituração do Livro de Registro de Notas Fiscais   
de Serviços; 
II - dispensa da autorização para impressão de documentos fiscais – 
AIDF; 
III -    dispensa do prazo de validade para utilização de notas fiscais; 
IV - redução de custos de impressão e de armazenagem de notas 

fiscais; 
V - Geração automática da guia de recolhimento por meio do 
aplicativo da NFS-e. 

 
 

Seção IX 
Das Sanções Fiscais 

 
Art. 330 Não apresentar o pedido de cancelamento no prazo de 30 
(trinta) dias ao setor competente; o cancelamento sem motivação ou 
em desacordo com o Art. 5º desta lei, sujeitará ao contribuinte multa 
de 10 (dez) UFMSJC por nota cancelada, sem prejuízo as demais 
penalidades. 

 
Capítulo II 

Seção I 
Do Recibo Provisório de Serviços -  RPS 
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Art. 331 0 Recibo Provisório de Serviços - RPS é um documento de 
emissão autorizada pela Secretaria Municipal de Finanças, a ser 
utilizado por contribuinte inscrito no município, no eventual 
impedimento da emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, 
devendo ser substituído pela referida Nota Fiscal de Serviço 
Eletrônica – NFS-e no prazo de 10 (dez)  dias. 

 
§ 1° - O Poder Executivo, regulamentará a emissão do Recibo 
Provisório de Serviços - RPS prevista no caput deste artigo de acordo 
com a disponibilidade técnica  disponível. 

 
§ 2° - A substituição prevista no caput deste artigo poderá ser 
realizada por lote ou individualmente via sistema eletrônico, nos 
termos do regulamento do poder  executivo. 

 
§ 3° - A não substituição no prazo previsto no caput deste artigo 
sujeitará o contribuinte a multa de 20 (vinte) UFMSJC por Recibo 
Provisório de Serviços – RPS emitido e não  convertido. 

 
Seção II 

Da Substituição Tributária 
 

Art. 332 A retenção do ISSQN pelos Tomadores de Serviços 
sediados no município, elencados no Código Tributário Municipal, 
assim como para os responsáveis por obras de construção civil no 
município, também disposto Código Tributário Municipal, ficam 
obrigados a reter e a recolher ao município o imposto por meio do 
módulo de substituição tributária disponível no aplicativo da  NFS-e. 

 
Parágrafo Único - Quando o contribuinte do ISSQN for optante pelo 
Simples Nacional e o serviço prestado configurar hipótese de 
substituição tributária prevista no Código Tributário Municipal o 
tomador do serviço por meio do módulo de substituição tributária 
disponível no aplicativo da NFS-e do município, deverá reter e 
recolher, conforme alíquotas constantes naquele regime de 
recolhimento, desde que informado pelo prestador no corpo da   nota, 
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o imposto retido. 
 

Seção III 
Do Documento Auxiliar de Prestação de Serviços -  DAPS 

 
Art. 333 O Documento Auxiliar de Prestação de Serviços  - DAPS é 
um documento de existência exclusivamente digital, emitido e 
armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar as 
operações de prestação de serviços de prestadores de serviços não 
situados no Município de São José do Calçado e sujeito a substituição 
tributária, nos termos de regulamento expedido pelo poder 
executivo. 

 
 

Título II 
Capítulo I 

Disposições Gerais 
 

Art. 334 As Notas Fiscais Eletrônicas - NFS-e emitidas estarão 
disponíveis e poderão ser consultadas no sistema no prazo de 5 anos 
da sua emissão. Após este prazo o Município poderá atender 
eventuais pedidos por meio de procedimento administrativo 
efetuado pelo prestador ou pelo tomador do serviço, após 
pagamento da taxa de serviço no valor de 1 (uma) UFMSJC por nota 
consultada. 

 
Art. 335 A Secretaria Municipal de Finanças por meio de Portaria, 
indicará os contribuintes prestadores de serviços obrigados a 
emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e. respeitado o 
limite máximo de 01 (um) ano para que todos os contribuintes 
inscrito no Município estejam obrigados a sua emissão, contados da 
data da primeira determinação. 

 
Art. 336 Fica a Secretaria Municipal  de  Finanças autorizada  a 
baixar os atos normativos visando a operacionalização da utilização 
da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica -  NFS-e. 
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CAPITULO XVI 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 337 Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá concorrer a 
fornecimento de materiais e serviços, vender diretamente ou participar de 
licitação para execução de obra pública sem que se ache quitado com a 
Fazenda Municipal, quanto a tributos e rendas a cujo pagamento esteja 
obrigado. 

 
Parágrafo Único - A exigência contida neste artigo estende-se, 
obrigatoriamente, à expedição de qualquer alvará de licença. 

 
Art. 338 Ficam proibidos os aforamentos de terrenos do Município, 
processando-se o lançamento e arrecadação para os já existentes de acordo 
com a legislação em vigor. 

 
§ 1° Comprovado a qualquer tempo que o terreno teve outra destinação, o 
Poder Executivo providenciará a anulação do contrato. 

 
§ 2° As renovações de arrendamento dependerão de prova prévia de 
pagamento de tributos incidentes sobre acessões e benfeitorias existentes 
no terreno. 

 
Art. 339 Os Cartórios serão obrigados a exigir, sob pena de 
responsabilidade, para efeitos de lavratura de escritura de transferência ou 
venda de imóvel, certidão de aprovação de loteamento, e a enviar à 
Administração Municipal, os dados das operações realizadas com imóveis, 
nos termos do parágrafo único do art. 163 desta Lei. 

 
Art. 340 Toda a legislação federal que dispõe ou vier a dispor sobre imóveis 
da União, aforados ou arrendados, será aplicada no que couber aos bens do 
patrimônio do Município, se, em contrário, não dispuser a legislação 
municipal. 

 
Art. 341 Os Regulamentos baixados para execução da presente Lei são de 
competência do Chefe do Poder Executivo e não poderão criar direitos e 
obrigações novas nela previstos, limitando-se às providências necessárias a 
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mais fácil execução de suas normas. 
 

Art. 342 A Secretaria Municipal De Finanças orientará a aplicação da 
presente Lei expedindo as necessárias instruções por meio de Portaria. 

 
Art. 343 O exercício financeiro, para os efeitos fiscais, corresponderá ao  
ano civil. 

 
Art. 344 Quando não inscritos em Dívida Ativa, os créditos fiscais de um 
exercício, que forem pagos nos exercícios subsequentes, constituirão rendas 
de exercícios anteriores. 

 
Art. 345 Fica instituída a Unidade Fiscal do Município de São José do 
Calçado (UFMSJC), que serve de base de cálculo de atualização monetária 
dos débitos fiscais, inclusive dos inscritos em dívida ativa, relativos a multas 
e penalidades de qualquer natureza. 

 
§ 1º A UFMSJC é atualizado anualmente, com base no IPCA. 

 
§ 2º O valor inicial da UFMSJC corresponde ao valor de R$25,28 (vinte e 
cinco reais e vinte e oito centavos), e futura alteração para atualização do 
valor será realizada por Decreto. 

 
Art. 346 Ficam aprovadas a Lista de Serviços e as Tabelas de Receita I a IV, 
que constituem os Anexos I a IV desta Lei. 

 
Art. 347 Tratando-se de empreendedor individual, microempresa e 
empresa de pequeno porte, as obrigações principais e acessórias previstas 
no presente Código, devem ser observadas em consonância com a  
Legislação Especial Municipal, que dispõe sobre o assunto. 

 
Art. 348 Enquanto não forem baixados os atos administrativos 
regulamentares, permanecem em vigor aqueles que disponham sobre a 
matéria ou assunto tratado nesta Lei, desde que com esta não conflitem. 

 
Art. 349 Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2017. 
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Art.  350  Revogam-se  as  disposições  em  contrário,  e  em  especial,  a     Lei 
Complementar nº 001/2001 e suas alterações. 

 
Gabinete da Prefeita Municipal de São José do Calçado, aos 07 (sete) dias do 
mês de dezembro do ano de 2016 (dois mil e dezesseis). 

 
 
 

LILIANA MARIA REZENDE BULLUS 
Prefeita Municipal 
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ANEXO I 
 

TABELA PARA CÁLCULO DO IPTU 
 

1. O valor venal do imóvel será determinado pela seguinte fórmula: 
 

Vvi = Vt + Ve, onde:  
Vvi = Valor venal do imóvel 
Vt  = Valor do terreno 
Ve = Valor da edificação 

 
 

2. O valor do terreno (Vt) será obtido aplicando-se a fórmula: 
 

Vt = At x Vm²t ,onde: 
Vt = Valor do terreno 
At = Área do terreno 
Vm²t = Valor do metro 
quadrado do terreno 

 
a) O valor do metro quadrado do terreno (Vm²t) será obtido através de 
uma planta de valores que estabelecerá o valor-base para fins de cálculo 
do valor do metro quadrado do terreno situado no município. 

 
b) O valor do terreno (Vt) será corrigido de acordo com as características 
individuais, levando em conta a localização, a situação, a pedologia e a 
topografia de cada terreno, de acordo com a seguinte fórmula: 

 
Vt  =  Vb x  S x P x T x At, onde; 

Vt =  Valor do terreno 
Vb = Valor-base 
S  =  Coeficiente corretivo de situação 
P = Coeficiente corretivo de pedologia 
T = Coeficiente corretivo de topografia 
At =  Área do Terreno 
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c) O valor-base (Vb) corresponde a 5(cinco) UF e é utilizado no cálculo de 
valores unitários de terreno, obtido a partir dos valores máximo e mínimo 
de fator localização de metro quadrado de terreno, encontrados na planta 
de valores imobiliários do município. 

 
Valor base = Valor Base X Fator Localização 

100 
 

d) Coeficiente corretivo de situação (S), parte integrante da fórmula 
mencionada, consiste em um grau atribuído ao imóvel, conforme sua 
situação. O coeficiente corretivo de situação, será obtido através da 
seguinte tabela: 

 
Situação do terreno Coeficiente de situação 
Esquina 1,10 
Encravado/Vila 0,80 
Frente 1,00 

 
e) Coeficiente corretivo de pedologia (P), parte integrante da fórmula 
mencionada, consiste em um grau atribuído ao imóvel, conforme as 
características do solo, e será obtido através da seguinte tabela: 

 
Pedologia do terreno Coeficiente de pedologia 

Alagado 0,60 
Inundável 0,70 
Normal 1,00 
Arenoso 0,90 
Demais combinações 0,80 

 
f) Coeficiente corretivo de topografia (T), parte integrante da fórmula 
mencionada, consiste em um grau atribuído ao imóvel, conforme as 
características do relevo do solo, e será obtido através da seguinte tabela: 

 
Topografia do terreno Coeficiente de topografia 

Plano 1,00 
Aclive 0,90 
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Declive 0,70 
Topografia irregular 0,80 

 
g) Quando num mesmo terreno houver mais de uma unidade autônoma 
edificada, será calculada a fração ideal do terreno pela seguinte fórmula: 

 
Fração ideal = Área do terreno X Área da unidade 

Área total da edificação 
 
 

3. O valor da edificação (Ved) será obtido aplicando-se a seguinte fórmula: 
 

Ve =  Ae x Vm²e , onde: 
 Ve = Valor da edificação 

Ae = Área da edificação 
Vm²e = Valor do metro quadrado da 
edificação. 

 
a) O valor do metro quadrado da edificação (Vm² e) para cada um dos 
seguintes tipos: casa, apartamento, telheiro, galpão, indústria, loja ou 
especial (entende-se por especial as edificações que utilizaram material de 
primeira classe tanto na fachada quanto no interior das mesmas, 
exemplificando: granito, telha de ardósia, pastilhas e outros), tomando por 
base o valor máximo do metro quadrado de cada tipo de edificação. 

 
b) O valor máximo referido no alínea anterior será corrigido de acordo 
com as características de cada edificação, levando-se em conta a categoria, 
o estado de conservação e o subtipo, para a sua correta aplicação no 
cálculo do valor da edificação. 

 
c) O valor do metro quadrado de edificação será obtido aplicando-se a 
seguinte fórmula: 

 
Ve = Vm²Te  x  (Cat/100)  x C  x  St  x  Au , onde: 

Ve = Valor da edificação 
Vm²te = Valor do metro quadrado do tipo 
da edificação 
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Cat =  Coeficiente corretivo de categoria 
C = Coeficiente corretivo de conservação 
St = Coeficiente corretivo de subtipo de 
edificação 
Au = Área da Unidade 

 
 

c.1) O valor do metro quadrado do tipo de edificação (Vm²te), será obtido 
através da seguinte tabela: 

 
Tipo de 

edificação 
 Valor do m² de  Valor do m² de 

edificação 
Distrito 02 – 

edificação 
Distrito01 - UF 

Casa /sobrado 20 10 
Apartamento 28 14 
Telheiro 10 5 
Galpão 15 7,5 
Indústria 15 7,5 
Loja 28 14 
Especial 28 14 

 
 

c.2) Coeficiente corretivo de conservação representado pela letra “C” é 
parte integrante da fórmula mencionada, consiste em um grau atribuído a 
edificação, conforme estado de conservação, e será obtido através da 
seguinte tabela: 

 
Estado de conservação Coeficiente 

Nova/Ótimo 1,00 
Bom 0,90 
Regular 0,70 
Mau 0,50 

c.3) A categoria da edificação será determinada pela soma de pontos das 
informações da edificação e equivale a um percentual do valor máximo de 
metros quadrados de edificação, obtida através da seguinte tabela de 
pontos: 
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 Gabarito para avaliação da categoria por tipo de edificação 
 
 
 

 Casa/ 
Sobrad 

o 

Aparta 
mento 

Telhe 
iro 

Gal 
pão 

Indú 
stria 

Loj 
a 

Espe 
cial 

Revestimento        
Externo        
Sem 00 00 00 00 00 00 00 
revestimento 05 05 00 09 08 20 16 
Emboco / Reboco 19 16 00 15 11 23 18 
Óleo 05 05 00 12 10 21 20 
Caiação 21 19 00 19 12 26 22 
Madeira 21 19 00 19 13 27 23 
Cerâmica Especial 27 24 00 20 14 28 26 

Pisos        
Terra batida 00 00 00 00 00 00 00 
Cimento 03 03 10 14 12 20 10 
Cerâmica/Mosaico 08 09 20 18 16 25 20 
Tábuas 04 07 15 16 14 25 19 
Taco 08 09 20 18 15 25 20 
Material Plástico 18 12 27 19 16 26 20 
Especial 19 19 29 20 17 27 21 

Forro        
Inexistente 00 00 00 00 00 00 00 
Madeira 02 03 02 04 04 02 03 
Estuque 03 03 03 04 03 02 03 
Laje 03 04 03 05 05 03 03 
Chapas 03 04 03 05 03 03 03 
Cobertura        
Palha/Zinco/Cav 01 00 04 03 00 00 00 
aco 05 02 20 11 10 03 03 
Fibrocimento 03 02 15 09 08 03 03 
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Telha 07 03 28 13 11 04 03 
Lage 09 04 35 16 12 04 03 
Especial        
Instalação        
Sanitária        
Inexistente 00 00 00 00 00 00 00 
Externa 02 02 01 01 01 01 01 
Interna Simples 03 03 01 01 01 01 01 
Interna 04 04 02 02 01 02 02 
Completa 05 05 02 02 02 02 02 
Mais de uma        
interna        
Estrutura        
Concreto 23 23 12 30 36 24 26 
Alvenaria 10 15 08 20 30 20 22 
Madeira 03 18 04 10 20 10 10 
Metálica 25 30 12 33 42 26 28 
Instalação        
Elétrica        
Inexistente 00 00 00 00 00 00 00 
Aparente 06 07 19 03 06 07 15 
Embutida 12 14 19 04 08 10 17 

 
 

c.4) Subtipo da edificação será determinada pelo coeficiente referente a 
posição, situação e fachada da edificação e equivale a um percentual do 
valor máximo de metros quadrados de edificação, obtida através da 
seguinte tabela: 

 
 Gabarito para avaliação da categoria por subtipo de edificação; 
Caracterizaçã 

o 
Posição Situação 

Construçã 
o 

Fachada Coeficient 
e 

Casa/Sobrado Isolada Frente Alinhada 0,90 
Casa/Sobrado Isolada Frente Recuada 1,00 
Casa/Sobrado Isolada Fundos Qualquer 0,80 
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Casa/Sobrado Geminada Frente Alinhada 0,70 
Casa/Sobrado Geminada Frente Recuada 0,80 
Casa/Sobrado Geminada Fundos Qualquer 0,60 
Casa/Sobrado Superposta Frente Alinhada 0,80 
Casa/Sobrado Superposta Frente Recuada 0,90 
Casa/Sobrado Superposta Fundos Qualquer 0,70 
Casa/Sobrado Conjugada Frente Alinhada 0,80 
Casa/Sobrado Conjugada Frente Recuada 0,90 
Casa/Sobrado Conjugada Fundos Qualquer 0,70 
Apartamento Qualquer Frente Alinhado 1,00 
Apartamento Qualquer Frente Recuado 1,00 
Apartamento Qualquer Fundos Qualquer 0,90 
Loja Qualquer Frente Alinhada 1,00 
Loja Qualquer Frente Recuada 1,00 
Loja Qualquer Fundos Qualquer 1,00 
Telheiro Qualquer Qualquer Qualquer 1,00 
Galpão Qualquer Qualquer Qualquer 1,00 
Indústria Qualquer Qualquer Qualquer 1,00 
Especial Qualquer Qualquer Qualquer 1,00 
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ZONA 1 – Distrito da Sede 

VALOR DO   ALQUEIRE ................................................................................ 1.592 
UFMSJC 

ZONA 2 – DEMAIS DISTRITOS. 

VALOR DO   ALQUEIRE .............................................................................. 1.061 
UFMSJC 

TABELA DE VALORES DE TERRENOS RURAIS 
UFMSJC 
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ANEXO II 
 

LISTA DE SERVIÇOS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 
NATUREZA 

Item/ 
Subitens DESCRIÇÃO ALÍQUOTA 

(%) 
1 Serviços de informática e congêneres. 3 

1.01 Análise e desenvolvimento de sistemas. 3 
1.02 Programação. 3 
1.03 Processamento de dados e congêneres. 3 
1.04 Elaboração de programas de computadores, 

inclusive de jogos eletrônicos. 
 

3 
1.05 Licenciamento ou cessão de direito de uso de 

programas de computação. 
 

3 
1.06 Assessoria e consultoria em informática. 3 

 
1.07 

Suporte técnico em informática, inclusive 
instalação, configuração e manutenção de 
programas de computação e bancos de dados. 

 
 

3 
1.08 Planejamento, confecção, manutenção e 

atualização de páginas eletrônicas. 
3 

2 Serviços de pesquisas e desenvolvimento de 
qualquer natureza. 3 

2.01 Serviços de pesquisas 
qualquer natureza. 

e desenvolvimento de 3 

3 Serviços prestados mediante locação, cessão de 
direito de uso e congêneres. 3 

3.01 Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de 
propaganda. 

 
3 

 
 

3.02 

Exploração de salões de festas, centro de 
convenções, escritórios virtuais, stands, quadras 
esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de 
espetáculos, parques de diversões, canchas e 
congêneres, para realização de eventos ou 
Negócios de qualquer natureza. 

 
 
 

3 

3.03 Locação, sublocação, arrendamento, direito de 
passagem ou permissão de uso, compartilhado ou 

5 
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 não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e 

condutos de qualquer natureza. 
 

3.04 Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras 
estruturas de uso temporário. 

3 

4 Serviços de saúde, assistência médica e 
congêneres. 3 

4.01 Medicina e biomedicina. 3 
 

4.02 
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, 
radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, 
ressonância magnética, radiologia, tomografia e 
congêneres. 

 
5 

 
4.03 

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, 
manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, 
ambulatórios e congêneres. 

 
3 

4.04 Instrumentação cirúrgica. 3 
4.05 Acupuntura. 3 
4.06 Enfermagem, inclusive services auxiliares. 3 
4.07 Serviços farmacêuticos. 3 
4.08 Terapia ocupacional, fisioterapia  e fonoaudiologia. 3 
4.09 Terapias de qualquer espécie destinadas ao 

tratamento físico, orgânico e mental. 
 

3 
4.10 Nutrição. 3 
4.11 Obstetrícia. 3 
4.12 Odontologia. 3 
4.13 Ortóptica. 3 
4.14 Próteses sob encomenda. 3 
4.15 Psicanálise. 3 
4.16 Psicologia. 3 
4.17 Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos 

e congêneres. 
 

3 
4.18 Inseminação artificial, fertilização in vitro e 

congêneres. 
5 

4.19 Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen 
e congêneres. 

 
5 

4.20 Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e 
materiais biológicos de qualquer espécie. 

 
5 
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4.21 Unidade de atendimento, assistência 
ou tratamento móvel e congêneres. 

3 

 
4.22 

Planos de medicina de grupo ou individual e 
convênios para prestação de assistência médica, 
hospitalar, odontológica e congêneres. 

 
5 

 

4.23 
Outros planos de saúde que se cumpram através 
de serviços de terceiros contratados, credenciados, 
cooperados ou apenas pagos pelo operador do 
plano mediante indicação do beneficiário. 

 
 

5 

5 Serviços de medicina e assistência veterinária e 
congêneres. 5 

5.01 Medicina veterinária e zootecnia. 5 
5.02 Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros 

e congêneres, na área veterinária. 
5 

5.03 Laboratórios de análise na área veterinária. 5 
5.04 Inseminação artificial, fertilização in vitro e 

congêneres. 
5 

5.05 Bancos de sangue e de órgãos e congêneres. 5 
5.06 Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e 

materiais biológicos de qualquer espécie. 
 

5 
5.07 Unidade de atendimento, assistência ou 

tratamento móvel e congêneres. 
 

5 
5.08 Guarda, tratamento, adestramento, 

embelezamento, alojamento e congêneres. 
 

3 
5.09 Planos de atendimento e assistência médico- 

veterinária. 
5 

6 Serviços de cuidados pessoais, estética, 
atividades físicas e congêneres. 3 

6.01 Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e 
congêneres. 

3 

6.02 Esteticistas, tratamento de pele, depilação e 
congêneres. 

3 

6.03 Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres. 3 
6.04 Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais 

e demais atividades físicas. 
 

3 
6.05 Centros de emagrecimento, spa e congêneres. 3 
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7 
Serviços relativos a engenharia, arquitetura, 
geologia, urbanismo, construção civil, 
manutenção, limpeza, meio ambiente, 
saneamento e congêneres. 

 
5 

7.01 Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, 
geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres. 

5 

 
 
 
 
 

7.02 

Execução, por administração, empreitada ou 
subempreitada, de obras de construção civil, 
hidráulica ou elétrica e de outras obras 
semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de 
poços, escavação, drenagem e irrigação, 
terraplanagem, pavimentação, concretagem e a 
instalação e montagem de produtos, peças e 
equipamentos (exceto o fornecimento de 
mercadorias produzidas pelo prestador de 
serviços fora do local da prestação dos serviços, 
que fica sujeito ao ICMS). 

 
 
 
 

5 

 
 

7.03 

Elaboração de planos diretores, estudos de 
viabilidade, estudos organizacionais e outros, 
relacionados com obras e serviços de engenharia; 
elaboração de anteprojetos, projetos básicos e 
projetos executivos para trabalhos de engenharia. 

 
 

5 

7.04 Demolição. 5 
 
 

7.05 

Reparação, conservação e reforma de edifícios, 
estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o 
fornecimento de mercadorias produzidas pelo 
prestador dos serviços, fora do local da prestação 
dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

 
 

5 

 

7.06 
Colocação e instalação de tapetes, carpetes, 
assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, 
vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, 
com material fornecido pelo tomador do serviço. 

 
3 

7.07 Recuperação, raspagem, polimento e lustração de 
pisos e congêneres. 

5 

7.08 Calafetação. 3 
7.09 Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, 3 
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 reciclagem, separação e destinação final de lixo, 

rejeitos e outros resíduos quaisquer. 
 

 
7.10 

Limpeza, manutenção e conservação de vias e 
logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, 
parques, jardins e congêneres. 

 
5 

7.11 Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de 
árvores. 

3 

 
7.12 

Controle e tratamento de efluentes de qualquer 
natureza e de agentes físicos, químicos e 
biológicos. 

5 

 
7.13 

Dedetização, desinfecção, desinsetização, 
imunização, higienização, desratização, 
pulverização e congêneres. 

3 

7.14 Florestamento, reflorestamento, semeadura, 
adubação e congêneres. 

3 

7.15 Escoramento, contenção de encostas e serviços 
congêneres. 

3 

7.16 Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, 
lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres. 

5 

7.17 Acompanhamento e fiscalização da execução de 
obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. 

 
3 

 

7.18 
Aerofotogrametria (inclusive interpretação), 
cartografia, mapeamento, levantamentos 
topográficos, batimétricos, geográficos, 
geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres. 

 
3 

 
 

7.19 

Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, 
perfilagem, concretação, testemunhagem, pescaria, 
estimulação e outros serviços relacionados com a 
exploração e explotação de petróleo, gás natural e 
de outros recursos minerais. 

 
5 

7.20 Nucleação e bombardeamento de nuvens e 
congêneres. 3 

 

8 
Serviços de educação, ensino, orientação 
pedagógica e educacional, instrução, 
treinamento e avaliação pessoal de qualquer 
grau ou natureza. 

 

3 
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8.01 Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e 
superior. 

3 

 
8.02 

Instrução, treinamento, orientação pedagógica e 
educacional, avaliação de conhecimentos de 
qualquer natureza. 

 
3 

9 Serviços relativos a hospedagem, turismo, 
viagens e congêneres. 3 

 
 
 

9.01 

Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, 
apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, 
hotéis residência, residence-service, suite service, 
hotelaria marítima, motéis, pensões e 
congêneres; ocupação por temporada com 
fornecimento de serviço (o valor da alimentação e 
gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica 
sujeito ao Imposto Sobre Serviços). 

3 

 

9.02 
Agenciamento, organização, promoção, 
intermediação e execução de programas de 
turismo, passeios, viagens, excursões, 
hospedagens e congêneres. 

 
3 

9.03 Guias de turismo. 3 
10 Serviços de intermediação e congêneres. 5 

 

10.01 
Agenciamento, corretagem ou intermediação de 
câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de 
planos de saúde e de planos de previdência 
privada. 

 
5 

 
10.02 

Agenciamento, corretagem ou intermediação de 
títulos em geral, valores mobiliários e contratos 
quaisquer. 

5 

 
10.03 

Agenciamento, corretagem ou intermediação de 
direitos de propriedade industrial, artística ou 
literária. 

5 

 

10.04 
Agenciamento, corretagem ou intermediação de 
contratos de arrendamento mercantil (leasing), 
de franquia (franchising) e de faturização 
(factoring). 

 
5 
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10.05 

Agenciamento, corretagem ou intermediação de 
bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros 
itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no 
âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por 
quaisquer meios. 

 
 
 

5 

10.06 Agenciamento marítimo. 3 
10.07 Agenciamento de notícias. 3 

 
10.08 

Agenciamento de publicidade e propaganda, 
inclusive o agenciamento de veiculação por 
quaisquer meios. 

3 

10.09 Representação de qualquer natureza, inclusive 
comercial. 

3 

10.10 Distribuição de bens de terceiros. 3 
11 Serviços de guarda, estacionamento, 

armazenamento, vigilância e congêneres. 3 

11.01 Guarda e estacionamento de veículos terrestres 
automotores, de aeronaves e de embarcações. 

 
3 

11.02 Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e 
pessoas. 

3 

11.03 Escolta, inclusive de veículos e cargas. 3 
11.04 Armazenamento, depósito, carga, descarga, 

arrumação e guarda de bens de qualquer espécie. 
 

3 
12 Serviços de diversões, lazer, entretenimento e 

congêneres. 3 
12.01 Espetáculos teatrais. 3 
12.02 Exibições cinematográficas. 3 
12.03 Espetáculos circenses. 3 
12.04 Programas de auditório. 3 
12.05 Parques de diversões, centros de lazer e 

congêneres. 
3 

12.06 Boates, taxi-dancing e congêneres. 3 
12.07 Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, 

concertos, recitais, festivais e congêneres. 
 

3 
12.08 Feiras, exposições, congressos e congêneres. 3 
12.09 Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não. 3 
12.10 Corridas e competições de animais. 3 
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12.11 

Competições esportivas ou de destreza física ou 
intelectual, com ou sem a participação do 
espectador. 

3 

12.12 Execução de música. 3 
 

12.13 
Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de 
eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, 
danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, 
recitais, festivais e congêneres. 

 
 

3 

 
12.14 

Fornecimento de música para ambientes fechados 
ou não, mediante transmissão por qualquer 
processo. 

 
3 

12.15 Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, 
trios elétricos e congêneres. 

 
3 

 

12.16 
Exibição de filmes, entrevistas, musicais, 
espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, 
competições esportivas, de destreza intelectual ou 
congêneres. 

 
3 

12.17 Recreação e animação, inclusive em festas e 
eventos de qualquer natureza. 

 
3 

13 Serviços relativos a fonografia, fotografia, 
cinematografia e reprografia. 3 

13.01 Fonografia ou gravação de sons, inclusive 
trucagem, dublagem, mixagem e congêneres. 

 
3 

 
13.02 

Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, 
ampliação, cópia, reprodução, trucagem e 
congêneres. 

 
3 

13.03 Reprografia, microfilmagem e digitalização. 3 
13.04 Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, 

zincografia, litografia, fotolitografia. 
 

3 
14 Serviços relativos a bens de terceiros. 3 

 
 

14.01 

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e 
recarga, conserto, restauração, blindagem, 
manutenção e conservação de máquinas, veículos, 
aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou 
de qualquer objeto (exceto peças e partes 
empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). 

 
 
 

3 
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14.02 Assistência técnica. 3 
14.03 Recondicionamento de motores (exceto peças e 

partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). 
 

3 
14.04 Recauchutagem ou regeneração de pneus. 3 

 
 

14.05 

Restauração, recondicionamento, 
acondicionamento, pintura, beneficiamento, 
lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, 
anodização, corte, recorte, polimento, plastificação 
e congêneres, de objetos quaisquer. 

 
 

3 

 

14.06 
Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e 
equipamentos, inclusive montagem industrial, 
prestados ao usuário final, exclusivamente com 
material por ele fornecido. 

 
3 

14.07 Colocação de molduras e congêneres. 3 
14.08 Encadernação, gravação e douração de livros, 

revistas e congêneres. 
 

3 
14.09 Alfaiataria e costura, quando o material for 

fornecido pelo usuário final, exceto aviamento. 
 

3 
14.10 Tinturaria e lavanderia. 3 
14.11 Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral. 3 
14.12 Funilaria e lanternagem. 3 
14.13 Carpintaria e serralheria. 3 

 

15 
Serviços relacionados ao setor bancário ou 
financeiro, inclusive aqueles prestados por 
instituições financeiras autorizadas a funcionar 
pela União ou por quem de direito. 

 

5 

 

15.01 
Administração de fundos quaisquer, de consórcio, 
de cartão de crédito ou débito e congêneres, de 
carteira de clientes, de cheques pré-datados e 
congêneres. 

 
 

5 

 
 

15.02 

Abertura de contas em geral, inclusive conta- 
corrente, conta de investimentos e aplicação e 
caderneta de poupança, no País e no exterior, bem 
como a manutenção das referidas contas ativas e 
inativas. 

 
 

5 



16/12/2016 (Sexta-feira) DOM/ES - Edição N° 658

www.diariomunicipal.es.gov.br

Página 203

Prefeitura Municipal de São José do Calçado 
Administração 2013/2016 

141 

 

 

 
 
 
 
 

15.03 Locação e manutenção de cofres particulares, de  
 
 

 terminais eletrônicos, de terminais de 
atendimento e de bens e equipamentos em geral. 

5 

 
15.04 

Fornecimento ou emissão de atestados em geral, 
inclusive atestado de idoneidade, atestado de 
capacidade financeira e congêneres. 

 
5 

 

15.05 
Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação 
cadastral e congêneres, inclusão ou exclusão no 
Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos 
CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais. 

 
5 

 
 
 

15.06 

Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, 
comprovantes e documentos em geral; abono de 
firmas; coleta e entrega de documentos, bens e 
valores; comunicação com outra agência ou com a 
administração central; licenciamento eletrônico de 
veículos; transferência de veículos; agenciamento 
fiduciário ou depositário; devolução de bens em 
custódia. 

 
 
 
 

5 

 
 
 

15.07 

Acesso, movimentação, atendimento e consulta a 
contas em geral, por qualquer meio ou processo, 
inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex, 
acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte 
e quatro horas; acesso a outro banco e a rede 
compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e 
demais informações relativas a contas em geral, 
por qualquer meio ou processo. 

 
 
 
 

5 

 
 
 

15.08 

Emissão, reemissão, alteração, cessão,  
substituição, cancelamento e registro de contrato 
de crédito; estudo, análise e avaliação de  
operações de crédito; emissão, concessão, 
alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e 
congêneres; serviços relativos a abertura de 
crédito, para quaisquer fins. 

 
 
 
 

5 
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15.09 

Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer 
bens, inclusive cessão de direitos e obrigações, 
substituição de garantia, alteração, cancelamento e 
registro de contrato, e demais serviços 
relacionados       ao       arrendamento      mercantil 

 
 
 

5 

 (leasing).  
 
 
 
 

15.10 

Serviços relacionados a cobranças, recebimentos 
ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de 
contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por 
conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio 
eletrônico, automático ou por máquinas de 
atendimento; fornecimento de posição de 
cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de 
carnês, fichas de compensação, impressos e 
documentos em geral. 

 
 
 
 

5 

 

15.11 
Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação 
de protesto, manutenção de  títulos, 
reapresentação de títulos, e demais serviços a eles 
relacionados. 

 
 

5 

15.12 Custódia em geral, inclusive de títulos e valores 
mobiliários. 

5 

 
 
 
 
 

15.13 

Serviços relacionados a operações de câmbio em 
geral, edição, alteração,  prorrogação, 
cancelamento e baixa de contrato de câmbio; 
emissão de registro de exportação ou de crédito; 
cobrança ou depósito no exterior; emissão, 
fornecimento e cancelamento de cheques de 
viagem; fornecimento, transferência, 
cancelamento e demais serviços relativos a carta 
de crédito de importação, exportação e garantias 
recebidas; envio e recebimento de mensagens em 
geral relacionadas a operações de câmbio. 

 
 
 
 

5 

 

15.14 
Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e 
manutenção de cartão magnético, cartão de 
crédito, cartão de débito, cartão salário e 
congêneres. 

 
5 
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15.15 

Compensação de cheques e títulos quaisquer; 
serviços relacionados a depósito, inclusive 
depósito identificado, a saque de contas quaisquer, 
por qualquer meio ou processo, inclusive em 
terminais eletrônicos e de atendimento. 

 
 

5 

 
 

15.16 

Emissão, reemissão, liquidação, alteração, 
cancelamento e baixa de ordens de pagamento, 
ordens de crédito e similares, por qualquer meio 
ou processo; serviços relacionados à transferência 
de valores, dados, fundos, pagamentos e similares, 
inclusive entre contas em geral. 

 
 

5 

 
15.17 

Emissão, fornecimento, devolução, sustação, 
cancelamento e oposição de cheques quaisquer, 
avulso ou por talão. 

 
5 

 
 

15.18 

Serviços relacionados a crédito imobiliário, 
avaliação e vistoria de imóvel ou obra, análise 
técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, 
transferência e renegociação de contrato, emissão  
e reemissão do termo de quitação e demais 
serviços relacionados a crédito imobiliário. 

 
 
 

5 

16 Serviços de transporte de natureza municipal. 3 
16.01 Serviços de transporte de natureza municipal. 3 

17 Serviços de apoio técnico, administrativo, 
jurídico, contábil, comercial e congêneres. 5 

 
 

17.01 

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, 
não contida em outros itens desta lista; análise, 
exame, pesquisa, coleta, compilação e  
fornecimento de dados e informações de qualquer 
natureza, inclusive cadastro e similares. 

5 

 

17.02 
Datilografia, digitação, estenografia, expediente, 
secretaria em geral, resposta audível, redação, 
edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e 
infra-estrutura administrativa e congêneres. 

3 

17.03 Planejamento, coordenação, programação ou 
organização técnica, financeira ou administrativa. 

3 
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17.04 Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação 
de mão-de-obra. 

3 

 

17.05 
Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter 
temporário, inclusive de empregados ou 
trabalhadores, avulsos ou  temporários, 
contratados pelo prestador de serviço. 

3 

 

17.06 
Propaganda e publicidade, inclusive promoção de 
vendas, planejamento de campanhas ou sistemas 
de publicidade, elaboração de desenhos, textos e 
demais materiais publicitários. 

 
 
 

3 
17.07 Franquia (franchising). 3 
17.08 Perícias, laudos, exames 

técnicas. 
técnicos e análises 3 

17.09 Planejamento, organização e administração de 
feiras, exposições, congressos e congêneres. 

 
3 

 
17.10 

Organização de festas e recepções; bufê (exceto o 
fornecimento de alimentação e bebidas, que fica 
sujeito ao ICMS). 

 
 

3 
17.11 Administração em geral, inclusive de bens e 

negócios de terceiros. 
3 

17.12 Leilão e congêneres. 5 
17.13 Advocacia. 5 
17.14 Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica. 5 
17.15 Auditoria. 5 
17.16 Análise de Organização e Métodos. 5 
17.17 Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza. 5 
17.18 Contabilidade, inclusive 

auxiliares. 
serviços técnicos e 3 

17.19 Consultoria e assessoria econômica ou financeira. 5 
17.20 Estatística. 3 
17.21 Cobrança em geral. 5 
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17.22 

Assessoria, análise, avaliação, atendimento, 
consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de 
informações, administração de contas a receber ou 
a pagar e em geral, relacionados a operações de 
faturização (factoring). 

 
 
 

5 

17.23 Apresentação de palestras, conferências, 
seminários e congêneres. 

5 

 

18 
Serviços de regulação de sinistros vinculados a 
contratos de seguros; inspeção e avaliação de 
riscos para cobertura de contratos de seguros; 
prevenção  e  gerência  de  riscos  seguráveis e 

 

3 

 congêneres.  

 
 

18.01 

Serviços de regulação de sinistros vinculados a 
contratos de seguros; inspeção e avaliação de 
riscos para cobertura de contratos de seguros; 
prevenção e gerência de riscos seguráveis e 
congêneres. 

 
 

3 

 
 

19 

Serviços de distribuição e venda de bilhetes e 
demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules 
ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive 
os decorrentes de títulos de capitalização e 
congêneres. 

 
 

5 

 
 

19.01 

Serviços de distribuição e venda de bilhetes e 
demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules 
ou cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive 
os decorrentes de títulos de capitalização e 
congêneres. 

3 

20 Serviços, aeroportuários, de terminais 
rodoviários, ferroviários e metroviários. 

3 
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20.01 

Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, 
movimentação de passageiros, armazenagem de 
qualquer natureza, capatazia, movimentação de 
aeronaves, serviços de apoioa eroportuários, 
serviços acessórios, movimentação de  
mercadorias, logística e congêneres. 

3 

 

20.02 
Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, 
metroviários, movimentação de passageiros, 
mercadorias, inclusive suas operações, logística e 
congêneres. 

3 

 
21 

Serviços de registros públicos, cartorários e 
notariais. 5 

21.01 Serviços 
notariais. 

de registros públicos, cartorários e 5 
22 Serviços de exploração de rodovia. 5 

22.01 Serviços de exploração  de rodovia mediante 
cobrança  de  preço ou pedágio dos  usuários, 5 

 envolvendo execução de serviços de conservação, 
manutenção, melhoramentos para adequação de 
capacidade e segurança de trânsito, operação, 
monitoração, assistência aos usuários e outros 
serviços definidos em contratos, atos de concessão 
ou de permissão ou em normas oficiais. 

 

23 Serviços de programação e comunicação 
visual, desenho industrial e congêneres. 

3 

23.01 Serviços de programação e comunicação visual, 
desenho industrial e congêneres. 3 

 
24 

Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, 
placas, sinalização visual, banners, adesivos e 
congêneres. 

 
3 

 
24.01 

Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, 
placas, sinalização visual, banners, adesivos e 
congêneres. 

 
3 

25 Serviços funerários. 3 
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25.01 

Funerais, inclusive fornecimento de caixão,  urna 
ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo 
cadavérico; fornecimento de flores, coroas e  
outros paramentos; desembaraço de certidão de 
óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; 
embalsamento, embelezamento, conservação ou 
restauração decadáveres. 

3 

25.02 Cremação 
cadavéricos. 

de corpos e partes de corpos 3 

25.03 Planos ou convênio funerários. 3 
25.04 Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios. 3 

 

26 
Serviços de coleta, remessa ou entrega de 
correspondências, documentos, objetos, bens ou 
valores, inclusive pelos correios e suas agências 
franqueadas; courrier e congêneres. 

3 

 

26.01 
Serviços de coleta, remessa ou entrega de 
correspondências, documentos, objetos, bens ou 
valores, inclusive pelos correios e suas agências 
franqueadas; courrier e congêneres. 

 

3 

27 Serviços de assistência social.  
27.01 Serviços de assistência social. 3 

28 Serviços de avaliação de bens e serviços de 
qualquer natureza. 3 

28.01 Serviçosde avaliação de bens e serviços de 
qualquer natureza. 3 

29 Serviços de biblioteconomia. 3 
29.01 Serviços de biblioteconomia. 3 

30 Serviços de biologia, biotecnologia e química. 3 
30.01 Serviços de biologia, biotecnologia e química. 3 

 
31 

Serviços técnicos em edificações, eletrônica, 
eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e 
congêneres. 

 
5 

 
31.01 

Serviços técnicos em edificações, eletrônica, 
eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e 
congêneres. 

 
5 
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32 Serviços de desenhos técnicos. 3 
32.01 Serviços de desenhos técnicos. 3 

33 Serviços de desembaraço aduaneiro, 
comissários, despachantes e congêneres. 3 

33.01 Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários, 
despachantes e congêneres. 3 

34 Serviços de investigações particulares, 
detetives e congêneres. 3 

34.01 Serviços de investigações particulares, detetives e 
congêneres. 3 

35 Serviços de reportagem, assessoria de 
imprensa, jornalismo e relações públicas. 3 

35.01 Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, 
jornalismo e relações públicas. 3 

36 Serviços de meteorologia. 3 
36.01 Serviços de meteorologia. 3 

37 Serviços de artistas, atletas, modelos e 
manequins. 

 

37.01 Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins. 3 
38 Serviços de museologia.  

38.01 Serviços de museologia. 3 
39 Serviços de ourivesaria e lapidação. 3 

39.01 Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o 
material for fornecido pelo tomador do serviço). 3 

40 Serviços relativos a obras de arte sob 
encomenda. 3 

40.01 Obras de arte sob encomenda. 3 
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PROFISSIONAL AUTÔNOMO 
Descrição UFMSJC 

Nível Superior 3 

Nível Médio 2 

Demais Autônomos 1 

SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA DEVIDOS PELO 
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ANEXO III 
TABELA PARA COBRANÇAS DE TAXAS 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

TAXAS DE LICENÇA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO 

ATIVIDADE MÊS ANO 
 
01 –INDÚSTRIA 

 
% -UFMSJC 

% 
UFMSJC 

1.1 - Metalúrgica, fundição 270 2.700 
1.2 - Minerais não metálicos 270 2.700 
1.3 – Produtos alimentícios 70 700 
1.4 - Têxtil e confecções 55 550 
1.5 -Cerâmica/cimento 270 2.700 
1.6 – Moveis 270 2.700 
1.7 -Serrarias 150 1.500 
1.8 -Carrocerias 270 2.700 
1.9 - Diversas não discriminadas 70 700 
1.10 - Extração de minerais não metálicos 
(exceto areia) 

 
270 

 
2.700 

1.11 - Extração de areia. 60 600 
   
02 – COMÉRCIO   

2.1 - Combustíveis e lubrificantes 250 2.500 
2.2 - Comércios, até 20 m² 40 400 
2.3 - Comercios acima de 20 m², acrescentar 
por m² 

 
0,5 

 
5 

   
03 – ENTIDADES FINANCEIRAS   

3.1 - Estabelecimentos bancários, de crédito, 
financiamento e investimento 

 
500 

 
5.000 

3.2 - Empresas de capitalização, seguros, 
fundos e investimento de títulos e valores 

 
300 

 
3.000 

 
04 - HOTEIS, MOTEIS, PENSÕES E SIMILARES   
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4.1 - Até 10 quartos 60 600  
4.2 - Mais de 10 quartos 70 700 
4.3 – Por apartamento 7 70 

 
05 - Representantes comerciais autônomos, 
corretores, despachantes, agentes e prepostos 
em geral 

 
 

50 

 
 

550 
06 - Profissionais autônomos que exercem 
qualquer atividade. 

 
35 

 
350 

07 - Casa de loterias 110 1.100 
 
09 - OFICINAS DE CONSERTO EM GERAL   

9.1 - até 20 m2 40 450 
9.2 - de 21 m2 a 75 m2 80 800 
9.3 - de 76 m2 a 150 m2 110 1.100 
9.4 - de 151 m2 em diante 170 1.700 

 
10 - Lavagem e limpeza de veículos 
auto motores. 

 
60 

 
600 

11 - Postos de serviços para veículos 100 1.000 
12 - Depósito de inflamáveis, explosivos e 
similares 

 
110 

 
1.100 

13 - Tinturarias e lavanderias 70 700 
14 - Estabelecimentos de banhos, duchas, 
massagens, ginásticas econgéneres 

 
70 

 
700 

15 - Salão de beleza e barbearia 50 500 
 
16 - ENSINO DE QUALQUER GRAU OU 
NATUREZA 

  

16.1 - até, 4 salas de aula 60 600 
16.2 - o que exceder a 4 salas de aula, 
acrescentar por sala deaula 

 
7 

 
65 

 
17 – ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES:   

17.1 - com até, 25 leitos 110 1.100 
17.2 - com mais de 25 leitos 165 1.650 
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18 - Laboratórios de análises clínicas 110 1.100 

 
19 – DIVERSÕES PÚBLICAS:   

19.1 - Cinemas e teatros 50 500 
19.2 - Restaurantes dançantes, boates, e 
congêneres 

 
100 

 
1.000 

19.3 - Jogos eletrônicos, por máquina 30 300 
19.4 - Bilhares e quaisquer outros jogos de 
mesa, por mesa 

 
30 

 
300 

19.5 - Boliches, por números de pistas 40 400 
19.6 - Exposições feiras de amostras e 
quermesses 

 
500 

 
5.000 

19.7 - Circos e parques de diversões 1000 10.000 
19.8 - Quaisquer espetáculos de diversões não 
incluídos no item anterior 

 
800 

 
8.000 

 
20 - Empreiteiras e incorporadoras 110 1.100 

   
21 -AGROPECUARIA   

21.1 – Estabelecimentos agropecuários 
diversos 

 
110 

 
1.100 

 
22 - Cartórios e tabelionatos 110 1.100 

 
23 - EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA 
OU PASSAGEIROS 

  

23.1 - Empresas de transporte, até 10 veículos. 55 550 
23.2 - Empresas de transporte, de 11 até 100 
veículos 

 
110 

 
1.100 

23.3 - Empresas de transporte, acima de 101 
veículos 

 
250 

 
2.500 

 
24 - Serviços de Taxi 60 600 
25 - Empresas concessionárias de serviços 
públicos 

 
110 

 
1.100 
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26 - Armazéns e depósitos em geral 80 800 
27 - Beneficiamento de café, e cereais 70 700 
28 - Formação de condutores 110 1.100 
29 -Construtora 150 1.500 
30 – Cooperativas diversas 110 1.100 

 
31 - FUNDAÇÕES, ENTIDADES E CLUBES 
DIVERSOS 

  

31.1 – Associações diversas 70 700 
 
32 - Escritórios em geral 80 800 
33 - Consultórios em geral 110 1.100 
34 - Locadoras de fitas e ou discos 45 450 
35 –Gráficas 90 900 
36 – Estúdio fotográfico 45 450 
37 - Demais atividades sujeitas a taxa de  
licença para localização e funcionamento não 
constantes dos itens anteriores 

 
 

50 

 
 

500 
 
 
 

 
TAXA DE EXPEDIENTE 

 
% da UFMSJC 

 
1. Requerimento, petição, recurso 54,00 
1.2 - Atestados por lauda de 33 linhas 54,00 
1.3 - Cadastramento de empresas e/ou firmas 54,00 
1.4 – Cancelamento de inscrição cadastral 54,00 
1.5 – Alteração cadastral 54,00 
1.6 - Baixa de qualquer natureza 54,00 
1.7 - Concessões de qualquer natureza 212,00 
1.8 –Xerox 5,00 

 
1.9 -Certidão: 
1.9.1 - relativa à situação fiscal (negativa) 54,00 
1.9.2 - detalhada de impostos quitados 108,00 
1.9.3 - rasa, por página ou fração 54,00 
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1.9.4 - busca por ano, além da taxa referida na alínea 
anterior 

21,00 

1.9.5 - detalhada de construção: 
1.9.5.1 - imóvel com até dois pavimentos 85,00 
1.9.5.2 - imóvel de três até cinco pavimentos 108,00 
1.9.5.3 - imóvel de seis até dez pavimentos 159,00 
1.9.5.4 - imóvel com mais de dez pavimentos 212,00 
1.9.6 - detalhada de loteamento: 
1.9.6.1 - com até 120 lotes 108,00 
1.9.6.2 - de 121 até 240 lotes 159,00 
1.9.6.3 - de 241 até 500 lotes 212,00 
1.9.6.4 - acima de 500 lotes 318,00 
1.9.7 - de qualquer outra espécie passada a pedido da 
parte interessada 

54,00 

 
1.10 - Desarquivamento de processo a pedido da 
parte interessada 

 
54,00 

 
1.11 - Lavratura de termo de contrato de qualquer 
natureza em processo administrativo 

 
108,00 

 
1.12 - Guia de recolhimento 

 
32,00 

1.13 - Expedição de segunda via: 
1.13.1 - de guia de pagamento de tributos 54,00 
1.13.2 - de alvará de licença 80,00 

 
1.14 -Transferências 

 
108,00 

 
1.15 - Título de foreiro: 
1.15.1 – primeira via 108,00 
1.15.2 – segunda via 108,00 

 
1.16 -Laudêmio 

 
54,00 

 
1.17 - Aprovação de projetos: 
1.17.1 - para construção, alteração, acréscimos 54,00 
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1.17.2 - para loteamento ou arruamento 108,00 
 
1.18 - Averbação de transferências 

 
54,00 

 
1.19 -Autenticação: 
1.19.1 – livro encadernado ou bloco de notas fiscais 
de prestação de serviço, por unidade 

54,00 

1.19.2 – outros documentos 54,00 
 
1.20 - Expedição de Alvará: 
1.20.1 - de licença para localização 54,00 
1.20.2 - de licença para construção 54,00 
1.20.3 - de qualquer outra natureza 54,00 
1.21 -Alinhamento 108,00 
1.22 -Nivelamento 159,00 
1.23 -Habite-se 212,00 

 
  

% da UFMSJC TAXAS DE SERVIÇOS DIVERSOS 

2.1 - Tarifa de depósito e guarda: 
2.1.1 - apreensão ou arrecadação de bens 
abandonados ou na via pública, por unidade ou lote– 
diária 

54,00 

2.1.2 - armazenamento e/ou guarda, por dia ou fração 
No depósito da prefeitura: 
2.1.2.1 - veículos, por unidade 54,00 
2.1.2.2 - carrinhos ou barraquinhas, por unidade 54,00 
2.1.2.3 - sucata, carcaças abandonadas 54,00 
2.1.2.4 - animais de grande porte, por cabeça 108,00 
2.1.2.5 - animais de pequeno porte, por cabeça 54,00 
Nota: além das tarifas acima, cobrar-se-ão as eventuais despesas com 
transporte e alimentação dos animais, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis. 
2.2 – Taxa de numeração e emplacamento de prédios: 
2.2.1 - por imóvel, além do valor da placa 54.00 
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2.3 - Taxa de remoção de entulhos por caçamba 108,00 

 
2.4 -Vistorias: 
2.4.1 - de prédios ou qualquer construção, por m2:  
2.4.1.1 – tipo rústico 54,00 
2.4.1.2 – tipo popular 54,00 
2.4.1.3 – tipo comum 108,00 
2.4.1.4 – tipo bom 108,00 
2.4.1.5 – tipo luxo 212,00 
2.4.1.6 – outras vistorias 108,00 
2.4.2 - inspeção de instalações mecânicas: 
2.4.2.1 - máquinas e motores, por HP 108,00 
2.4.2.2 - elevadores, para cada 50kg de capacidade 159,00 
2.4.3 - veículos: (por capacidade) 
2.4.3.1 - transporte coletivo de passageiros 108,00 
2.4.3.2 - transporte individual de passageiros 54,00 
2.5 -Avaliação: 
2.5.1 – imóveis urbanos 54,00 
2.5.2 – imóveis rurais 108,00 

 
 
 
 

Limpeza Pública = Índice x Fração de 
Testada 

Residência Comercial 

Fração de Testada =  Testada Limpeza X Índice = Índice = 
Área Unidade 0,018 UF 0,026 UF 

ÁreaTotal   
Construída   
- Valor Maximo a ser utilizado. 
Utilização Valor Maximo 
Residencial 4 UFMSJC 
Comercio/Serviço 5 UFMSJC 
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Industrial 5 UFMSJC 
Agropecuária 5 UFMSJC 

 
 
 

 
Limpeza Pública = Índice x Fração de Testada  

Fração de Testada = Testada Limpeza X Área 
Unidade 

Área Total Construída 

Índice = 0,07 UF 

Tratando-se de imóvel com mais de uma testada, considerar-se-ão, para 
efeito de cálculo, somente as testadas dotadas do serviço. 
- Valor Maximo a ser utilizado. 
Utilização Valor Maximo 
Terreno sem Uso 6 UFMSJC 
Residencial 4 UFMSJC 
Comercio/Serviço 5 UFMSJC 
Industrial 5 UFMSJC 
Agropecuária 5 UFMSJC 

 
 
 

 
Conservação de Calçamento = Índice x Fração de 
Testada 

 

Fração de Testada = Testada Calçamento X Área 
Unidade 

Área Total Construída 

Índice = 0,04 UF 

Tratando-se de imóvel com mais de uma testada, considerar-se-ão, para 
efeito de cálculo, somente as testadas dotadas do serviço. 

 
TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 

 
TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE 

CALÇAMENTO 
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- Valor Maximo a ser utilizado. 
Utilização ValorMaximo 
Terreno sem Uso 6 UFMSJC 
Residencial 4 UFMSJC 
Comercio/Serviço 5 UFMSJC 
Industrial 5 UFMSJC 
Agropecuária 5 UFMSJC 
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ANEXO IV 
 

TABELA PARA COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contribuição de Iluminação 5% do valor da conta de 
energia elétrica 
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ANEXO V 
 
 
 
 

 
TABELA PARA LICENÇA DE FISCALIZAÇÃO EM HORÁRIO ESPECIAL 

Natureza da Atividade Período de 
Incidência 

Quantidade 
em UFMSJC 

HORÁRIO PERÍODO   
 
1. Antecipação para a partir das 6 horas 

a) por dia 15% 
b) por mês 105% 
c) por ano 300% 

 
2. Antecipação e prorrogação 
de horário até às 22horas 

d) por dia 15% 
e) por mês 105% 
f) por ano 300% 

 
3. Prorrogação do horário além das 
22 horas 

g) por dia 30% 

h) por mês 150% 

1) por ano 350% 
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ANEXO VI 
 
 
 
 

 
TABELA PARA TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 

PARTICULARES, ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS DE TERRENOS 
Especificação UFMSJC 

1 – CONSTRUÇÃO DE:  

a) edificação até dois pavimentos, por m2 de área 
construída 

5% 

b) edificação com mais de dois pavimentos por m2 de área 
construída 

7% 

c) dependências em prédios residenciais, por m2  de área 5% 

d) dependências em quaisquer outros prédios para 
quaisquer finalidades,  por m2 de área construída 

5% 

e) barracões por m2 de área construída 2% 

f) galpões, por m2 de área construída 2% 

g) fachadas e muros, por metro linear 5% 

h) marquises, cobertas e tapumes, por metro linear 6% 

3- Reconstruções, reformas, reparos, por m2 5% 

4- Demolição, por m2 2% 

5- Alterações de projeto aprovado 5% 

6- ARRUAMENTOS E LOTEAMENTO:  

a) Com área até 20.000 m2 excluídas as áreas destinadas a 
logradouros por m2 

0,4% 
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b) Com área superior a 20.000 m2, excluídas as áreas 
destinadas a logradouros públicos por m2 

0,4% 

7- QUAISQUER OUTRAS OBRAS NÃO ESPECIFICADAS 
NESTA TABELA: 

 

a) Por metro línea 6% 

b) Por metro quadrado 5% 
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ANEXO VII 

 
 
 
 
 

 
TABELA PARA TAXA PARA PUBLICIDADE 

Espécie dePublicidade UFMSJC 
1 - Por publicidade afixada na parte externa ou interna 
de estabelecimentos industriais, comerciais. 
Agropecuários, de prestação de serviços e outros 

Ano 15% 

2 - Publicidade no interior de veículos de uso público 
não 
destinados à publicidade como ramo de negócio - por 
publicidade 

Ano 50% 

3 - Publicidade sonora, em veículos destinados a 
qualquer modalidade de publicidade 

Dia 95% 

4 - Publicidade escrita em veículos destinados a 
qualquer modalidade – por veículo 

Dia 95% 
Ano 955% 

5 - Publicidade em cinemas, teatros, boates e similares 
por meio de projeção de filmes ouispositivos 

Dia 18,6% 
Ano 186% 

6 - Por publicidade colocada em terrenos, campos de 
esportes, Clubes, associações, qualquer que seja o 
sistema de colocação, desde que visíveis de qualquer 
vias ou logradouros públicos , inclusive as rodovias, 
estradas e caminhos municipais 

Ano 195,5% 

7 - Qualquer outro tipo de publicidade não constante 
dos itens anteriores 

Dia 95,5% 
Ano 955% 
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ANEXO 
VIII 

 
 

TABELA PARA TAXA DE OCUPAÇÃO DO SOLO NAS VIAS 
E LOGRADOUROS PÚBLICOS 
ATIVIDADES UFMSJC 

1 - Espaço ocupado por balcão, barracas, mesas tabuleiros e 
assemelhados, nas vias e logradouros públicos ou como deposito de 
materiais, em locais designados pelo município por prazo e a juízo 
deste, por área de até 10 m2: 
a) Por  dia 10% 
b) Por mês 30% 
c) Por semestre 114% 
d) Por ano  250% 
2. Espaço ocupado com mercadorias nas feiras, sem 
utilização de qualquer móvel ou instalação, por dia e por 
m2 

10% 

3. Espaço ocupado por circo e parque de diversões 5% 
por mês ou fração (mês) e por metro quadrado m2 
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ANEXO IX 

AGRUPAMENTO DE ESTABELECIMENTOS E SERVIÇOS 

 
 
 
 
 

TABELA PARA TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
Especificação Metragem UFMSJC 

GrupoI Até 50 metros 250% 
De 50 até 99 metros 450% 
De 100 até 199 metros 550% 
De 200 até 299 metros 650% 
Acima de 300 metros 750% 
Para cada 100 metros que 
exceder os 300 metros 

200% 

GrupoII Até 50 metros 400% 
De 50 até 99 metros 550% 
De 100 até 199 metros 650% 
De 200 até 299 metros 750% 
Acima de 300 metros 950% 

 
 
 
 
 
 

 
 

GRUPO I 

 
1. COMÉRCIO de: 
1.1 - Alimentos e produtos relacionados a alimentos 
1.2 –Gelo 
1.3 –Correlatos 
1.4 – Saneantes Domissanitários 
1.5 -Cosméticos 
1.6 – Perfumes e produtos de higiene 
1.7 – Produtos veterinários 
1.8 – Carnes em geral 
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1.9 – Frios em geral 
1.10 –Confeitaria 
1.11 – Lanchonetes, pastelarias, petiscarias e afins 
1.12 –Padarias 
1.13 –Peixarias 
1.14 –Quiosques 

 
1.15 –Trailler 
1.16 – Restaurantes, pizzarias, churrascarias e afins 
1.17 – Supermercados, mercados e mercearias 
1.18 –Sorveterias 
1.19 – Feiras livres e comércio ambulante de gêneros alimentícios 
1.20 – Bares, boites e similares 
1.21 – E outros 

 
2. ARMAZÉNS DE DEPÓSITO de 
2.1 – Alimentos e produtos relacionados a alimentos 
2.2 –Gelo 
2.3 –Correlatos 
2.4 – Produtos Saneantes e Domissanitários 
2.5 –Medicamentos 
2.6 – Drogas e insumos farmacêuticos 
2.7 – Cosméticos, perfumes e produtos de higiene 
2.8 – Produtos não relacionados diretamente à saúde 
2.9 – Depósitos e beneficiadores de grãos 
2.10 – Depósitos de bebidas 
2.11 – Depósitos de frutas e verduras 
2.12 – E outros 

 
3. EMPRESA DE TRANSPORTES de: 
3.1 –Alimentos 
3.2 –Correlatos 
3.2 –Gelo 
3.4 – Água de abastecimento 
3.5 –Medicamentos 
3.6 – Drogas e insumos farmacêuticos 
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3.7 – Cosméticos, perfumes e produtos de higiene 
3.8 – E outras 

 
4. DISTRIBUIDORA de: 
4.1 – Alimentos e produtos relacionados 
4.2 –Gelo 
4.3 – Correlatos sem fracionamento 
4.4 – Produtos saneantes e domissanitários sem fracionamento 
4.5 – Cosméticos, perfumes e produtos de higiene sem fracionamento 
4.6 – E outras 

 
5 . SERVIÇOS RELACIONADOS À SAÚDE: 
5.1 –Drogaria 
5.2 – Ervanaria 
5.3 – Posto de medicamento 
5.4 – Dispensário de medicamentos 
5.5 –Óticas 
5.6 – Estabelecimento de artigos médico-hospitalares 
5.7 – Unidade de saúde sem procedimento invasivo 
5.8 – Unidade de transporte de paciente sem procedimento 
5.9 – Consultórios veterinários 
5.10 – E outros 

 
6. SERVIÇOS ESPECÍFICOS RELACIONADOS À SAÚDE: 
6.1 – Instituto de beleza sem responsabilidade médica 
6.2 – Estabelecimento de massagem 
6.3 – Estabelecimento de ensino 
6.4 – Academia de ginástica, musculação, condicionamento físico e 
congêneres 
6.5 – E outros 

 
7. LOCAIS DE USO PÚBLICO RESTRITO: 
7.1 – Piscinas de uso público restrito 
7.2 – Cemitério, necrotério, crematório 
7.3 – Hotéis, motéis e congêneres 
7.4 – Cozinhas de clubes sociais 
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7.5 – E outros 
 
8. OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS DIRETA OU 
INDIRETAMENTE À SAÚDE: 

 
GRUPO II 

 
1. DISTRIBUIDORAS de: 
1.1 - Saneantes domissanitários com fracionamento 
1.2 – Medicamentos 
1.3 – Cosméticos, perfumes e produtos de higiene com fracionamento 
1.4 – E outras 

 
2. INDÚSTRIA de: 
2.1 – Gelo e envazador de águas minerais 
2.2 – Doces e confeitarias 
2.3 – Sorvetes e similares 
2.4 – Marmeladas e xaropes 
2.5 – Massas frescas e produtos semi-processados perecíveis 
2.6 – Massas secas 
2.7 – Alimentos em geral 
2.8 – Cosméticos, perfumes e produtos de higiene 
2.9 – Saneantes domissanitários 
2.10 – Produtos não relacionados à saúde 
2.11 – E outros 

 
3. SERVIÇOS DE SAÚDE: 
3.1 – Clínicas ou consultórios médicos 
3.2 – Unidade odontológica com ou sem equipamento de raio x 
3.3 – Posto de coleta para análises clínicas 
3.4 – Posto de coleta de sangue 
3.5 – Agência transfusional 
3.6 –Farmácias 
3.7 – Clínica de fisioterapias 
3.8 – Laboratório de prótese 
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3.9 – Unidade de transporte de pacientes com procedimentos– 
unidade móvel 
3.10 – Laboratórios de análise clínicas, citopatologia e anatomia 
patológica 
3.11 – Hospitais e clínicas médico-veterinárias 
3.12 – E outros 

 
4. SERVIÇOS DE INTERESSE À SAÚDE: 
4.1 – Casas de apoio a portadores de HIV 
4.2 – Casa de repouso, casa de idosos ou asilos 
4.3 – Estabelecimentos que praticam acupuntura 
4.4 – Pedicuros, podólogos 
4.5 – Lavanderias de roupas (uso hospitalar) 
4.6 – Estabelecimentos de tatuagem e congêneres 
4.7 – E outros 

 
5. SERVIÇOS ESPECÍFICOS NÃO RELACIONADOS À SAÚDE: 
5.1 – Cozinha industrial 
5.2 – Refeitório industrial 
5.3 – Empacotadoras de alimentos 
5.4 – Creches 
5.5 – Serviços de alimentação para meios de transportes 
5.6 – Aplicadoras de produtos saneantes domissanitários – 
desinsetizadoras e desratizadoras 
5.7 – E outros 
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DECRETO N.º 3.094/2016
Publicação Nº 68075

DECRETO Nº 3.094/2016

DISPÕE SOBRE RECONDUÇÃO DOS MEMBROS DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ PROVI-
DÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 57, inciso VIII da Lei Orgânica Munici-
pal, e considerando:
a) a Lei nº 058/1998, com nova redação dada pela Lei nº 

187/2001;
b) o conteúdo do processo administrativo protocolizado 
sob nº 005975/2016,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam reconduzidos, excepcionalmente, por um 
período de 70 (setenta) dias, os membros do Conselho 
Municipal de Educação, do Município de São Roque do Ca-
naã, a seguir relacionados:
I. Representantes do Poder Executivo Municipal:
a) Representantes da Secretaria Municipal de Educação:
Titular: Waldireni Zanetti Nepomoceno;
Suplente: Eliana Maria Cappelletti Degasperi.

Titular: Waldeise Zanetti Nepomoceno Fadini;

b) Representantes do Magistério Público Municipal:
Titular: Mara Eliete Guidoni Redigheiri;
Suplente: Elisangela Marianelli Vago.

Titular: Maria Betânia Zanotti;
Suplente: Maxscilane Baldotto Dias.

c) Representantes da Administração Municipal:
Titular: Nelson Schneider Dalmonech;
Suplente: Eliza Cristina Spalenza Roldi.

II. Representantes do Magistério Público Municipal, 
em efetivo exercício:

Titular: Bernardete Rossi Azevedo;

Suplente: Norma Helena Tessarolo.

III. Representantes de Alunos regularmente matri-
culados na Rede Municipal de Ensino:

Titular: Eloyza Tessarolo Braun;

Suplente: Alexandre de Jesus Bonifácio Alves.

IV. Representantes de pais de alunos matriculados 
na Rede Municipal de ensino:

Titular: Mirian Babilon Serpa Cosmi.

V. Representantes do Magistério da Rede Particular 
de Ensino:

Titular: Laysa Bozetti de Almeida;

Suplente: Diomedes da Penha Vago.

VI. Representantes do Poder Legislativo Municipal:

Titular: Carlos Cleris Tonini;

Suplente: Ozana Maria Estevão de Oliveira.

Art. 2º - Não será permitida a recondução dos membros 
acima indicados, para um novo mandato.

Art. 3º - A função de membro do Conselho Municipal de 
Educação ora nomeado é considerada função pública rele-
vante honorífica e não remunerada.

Art. 4º - O mandato do conselheiro ora nomeado para 
substituir membro que se desligou antes do final do man-
dato terá início na data da publicação do presente ato de 
nomeação e se estenderá até a data do término do man-
dato daquele que foi substituído.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, produzindo efeitos a partir de 12 de dezembro 
de 2016.

Gabinete do Prefeito, 12 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

DECRETO N.º 3.095/2016
Publicação Nº 68076

DECRETO Nº 3.095/2016

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Es-
tado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 57, incisos VIII e XI, da Lei Orgânica 
Municipal, e
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DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada, a partir do dia 31 de dezembro 
de 2016, a servidora ANA MARTA LAMBORGHINI, do 
Cargo de Procuradora Municipal, de provimento em comis-
são, para o qual foi nomeada através do Decreto nº 801, 
de 05 de janeiro de 2009.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 15 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/ 
2016

Publicação Nº 68073

HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 004040/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2016

Eu, Marcos Geraldo Guerra, Prefeito Municipal, no uso de 
minhas atribuições, após analisar todo o processo licitató-
rio, sob o n° 004040/2016, modalidade Pregão Presencial 
sob N° 062/2016, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, ob-
jetivando a aquisição de pneus (novos), a fim de serem 
utilizados para a manutenção dos veículos leves das Se-
cretarias Municipais de Educação e Saúde do município de 
São Roque do Canaã - ES diante do relatório do Pregoeiro 
Oficial, homologo-o, adjudicando à empresa LUCKY PNEUS 
LTDA ME, junto ao item a ela correspondente, conforme 
abaixo:
a) LUCKY PNEUS LTDA ME – Item – 01 - perfazendo o va-
lor total global de R$ 2.160,00 (dois mil cento e sessenta 
reais).

Autorizo o empenho e posterior faturamento do item aci-
ma mencionado junto à empresa vencedora do mesmo.

São Roque do Canaã - ES, 15 de Dezembro de 2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO 005/2016
Publicação Nº 68021

RESOLUÇÃO 005/2016

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente do Município de São Roque do Canaã – ES – CMDCA, 
no uso de suas atribuições legais, conforme preconiza a Lei 
8.069/90 e a Lei 12.696/2012 e as resoluções 152/2012 e 
170/2014 e a Lei Municipal nº 108/99 e sua alteração pela 
Lei nº 409/07.

SÚMULA: Aprova o Plano Municipal Decenal de Atendi-
mento Socioeducativo de São Roque do Canaã 2016-2026.

CONSIDERANDO: Os princípios da Lei nº 8.069 de 13 
de junho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 
a Lei Federal 12.594 de 18 de Janeiro de 2012 no qual 
vem estabelecer as competências na execução do Sistema 
Municipal de Atendimento Socioeducativo e ainda a elabo-
ração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, 
em conformidade com o Plano Nacional de Atendimento 
Socioeducativo e o Plano Estadual de Atendimento Socioe-
ducativo.

CONSIDERANDO: A criação da Comissão Intersetorial 
para organização dos trabalhos de elaboração do Plano 
Municipal de Atendimento Socioeducativo, que tem como 
finalidade promover a articulação, a integração e a pac-
tuação dos órgãos e entidades envolvidas na execução do 
atendimento socioeducativo no município de São Roque 
do Canaã, na elaboração, no planejamento de ações e nas 
estratégias destinadas ao atendimento de adolescentes 
cumprindo medidas socioeducativas.

CONSIDERANDO: A reunião do CMDCA realizada em 30 
de Novembro de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar o Plano Municipal Decenal de Atendimento 
Socioeducativo de São Roque do Canaã, 2016 – 2026.

Art.2º No prazo máximo de 30 dias, a contar da publica-
ção desta Resolução, o CMDCA deverá formar Comissão de 
Monitoramento do Plano Municipal de Atendimento Socioe-
ducativo, 2016 – 2026.

Art.3º Esta resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

São Roque do Canaã, Espírito Santo, 12 de dezembro de 
2016.

FABIANA NUNES SIQUEIRA LAURETTE

Presidente do CMDCA
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PORTARIA N° 1014-2016 LOCALIZAR
Publicação Nº 68074

PORTARIA Nº 1014/2016

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, 
conferida pelo artigo 63, inciso IV, da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Viana.

RESOLVE:

Art. 1° - LOCALIZAR, o Servidor OCLAIR RIBEIRO DA 
SILVA na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 
13/10/2016.

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua as-
sinatura.

Viana, 28 de Novembro de 2016.

JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Admi-
nistração desta Prefeitura.

RESOLUÇÃO COMASVI N°. 38 /2016
Publicação Nº 68057

RESOLUÇÃO COMASVI N°. 38 /2016

Dispõe sobre a Composição da Comissão Especial 
para realização de reunião para tratar de assuntos 
referentes ao encerramento do convênio ADRA junto 
à Prefeitura Municipal de Viana no Conselho Munici-
pal de Assistência Social de Viana – COMASVI.

O Presidente do Conselho Municipal de Assistência 
Social de Viana – COMASVI, no uso de suas atribuições 
que lhe confere a Lei Municipal nº. 2.762, de 07 de dezem-
bro de 2015, e conforme deliberações da reunião ordinária 
realizada em 07 de Dezembro de 2016,

RESOLVE:

Art.1º - COMPOR a Comissão Especial para realização de 
reunião para tratar de assuntos referentes ao encerramen-
to do convênio ADRA junto à Prefeitura Municipal de Viana 
da seguinte forma:

Luciano Dutra Martins - Representante da Sociedade Ci-
vil, Usuários da Assistência Social.

Ivone Celeste Erlacher – Representante da Sociedade 
Civil, Associação Missão pela Vida.

Laura Ermelinda Dias do Carmo – Representante da 
Sociedade Civil, Projeto Social Coração Aberto.

Art. 2º - Esta RESOLUÇÃO entra em vigor a partir de 07 
de Dezembro de 2016, revogando as disposições ao con-
trário.

Viana, 14 de Dezembro de 2016.

SAMUEL RAMALHETE FERREIRA

Presidente do Conselho Municipal  
de Assistência Social - COMASVI

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 
040/2016  Nº. 041/2016

Publicação Nº 68065

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 
040/2016

Processo nº. 14110/2015.

Pregão Presencial para Registro de Preços: 055/2015.

Contratante: Município de Viana.

Contratada: M G DE OLIVEIRA MILHORATO-ME

Objeto: Registro de Preço visando a AQUISIÇÃO DE 
FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS E INFANTIS 
(ITEM 02)

Valor global: R$ 143.500,00(cento e quarenta e três mil 
e quinhentos reais).

Vigência: 12 (doze) meses, contados do dia de sua assi-
natura.

Viana/ES, 05 de dezembro de 2016.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL
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RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 
041/2016

Processo nº. 14110/2015.

Pregão Presencial para Registro de Preços: 055/2015.

Contratante: Município de Viana.

Contratada: HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA

Objeto: Registro de Preço visando a AQUISIÇÃO DE 
FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS E INFANTIS 
(ITEM 03)

Valor global: R$ 271.700,00(duzentos e setenta e um mil 
e setecentos reaid).

Vigência: 12 (doze) meses, contados do dia de sua assi-
natura.

Viana/ES, 05 de dezembro de 2016.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
132/2011

Publicação Nº 68066

RESUMO DO 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
132/2011

Processos nº. 11960/2011 e 11760/2016

Contrato nº. 132/2011

Contratante: Município de Viana

Contratada: Forte Ambiental EIRELI.

Objeto: PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato de 
Prestação de Serviços nº. 132/2011 firmado entre as par-
tes,por mais 12 (doze) meses, nos termos previstos em 
sua Cláusula Quinta, art. 57 da Lei nº. 8.666/93.

Valor Mensal: R$ 454.027,65 (quatrocentos e cinquenta 
e quatro mil, vinte e sete reais e sessenta e cinco centa-
vos), pelo período de 12 (doze) meses.

Vigência: a partir de 02 de Agosto de 2016, por mais 12 
(doze) meses.

Viana/ES, 01 de agosto de 2016.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL
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